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Taft tllba e Incl- 
et Hvide Hug. 

Præsidentcn findet merk end not at 
tage fat paa. 

Der talks om et stummelt politist 
Komplot 

Wail)ington, D. C» 11. Nov. —- 

Træt af jin Rundrejse og mer end 
glad ved atter at voere hjemnte til- 
bragte Præsident Taft det nieste aj 
Morgenstnnden i Tag samtnen med 
iin Familie i Det Holde Qui-, fester-d 
han sknlde Taste sig over de niange Op- 
gaver, iom venter paa hinn. 

Tsn lmn i Lag traadte ind i iit nye 
El«-:sel"nliut«ontor, jandt dan, foruden 
Udardejdclfen as sit Budjlav til Mon- 

grcszsjeih Tit-befäin not til lniei Minnt 
for en hel Manned 

Frommen ji-lm.i:t del, der uenter 

paa :-«lf9ørelie, er den jaalaldte Win- 

chotchnlingers:n«id, der nai- naan 

ei jun-just Unint, at man annindcsum 
antagm n: Pia-Weinen iike lan de- 

halde ils-lade Baniugcr ou Sman i 

jin osyicielle sskinnlnn Lei« nai- i de 

sidile Haan nun-km N el til-We. fein 
vil Uide, at BallingersPnichupslriden 
tun er en Farce af et politiik swtnplot, 
der hat iom sit Maul at faa Roosevelt 
tilbage fom Prwsident i 1912. Dette 
hat gjokt Situationen mere indvitlet 

zlere lieininelige IliabinetTisifoiifeeens 
cer i de sidste Dage, book Jndenrigss 
minifter Ballinger synes at have væs 

ret den ledende Aand, hat affsdt den 
Historie-, at Kabinetsmedlemmerne svil 
heulede Prwsidentens Opmazekiomhed 
paa den alvorlige politiske Spændthed 
og Uenigheden i Administrationen og 
bede hanc om, at Mr. Pinchot i Par- 
tiets Interesse niaa blive fjernet. 

Pinchot, sont returneiede til Wa- 
shington i Vlies-, ler af Historien mn 

politiss non-plat, nien Ballinqerele 
mentet time-r aalienlvmt Zagen alone- 

ligt, on nmn ntener, at Dispntten vil 
qøre Xndtrnl ma Prwsidenten 

Talen ani, anlangt-essen bør under- 

spae Jndenrinsdepartententeis oa 
General Landkontorets Handlungen 
har faaet nyt Liv, oa det ansess nn for 
siklert, at en saadnn Undersøaelfe vil 
blive fortsflaael fort efter, at Kon- 

gregsfen funkle-Z i December. Det si-» 
ges, at Vallinqer gerne sek en faadan 
Undessøgelse 
v 

Arbkfdkrfkdrmtioncrnc stottcr Leder-sc 

Totontm Ont., J. Nov.-- At Ante-« 
rimn Irdismtiou of Lnlior nqtcr at» 
støttc Samuel Stumm-ris, Jolnc Mit- 
choll oq ank Morrisun i den-ir- Be 

strasbclsek for at undqu den dem 

idømle Fasnafclstmf, vislc fiq i Gaar 

under Rede-rationain W. Aarsmøde 
her. Den Flomite, sont fkal Heime-n- 

gaaPrassidcnteus Jndberetuina, vili 
utvi"’sc«mt foreflaa, at Sagen bringe-THE 
op for De Forenede Statcrs Ost-feste- 
rct. Te Delcqercde modtog Præsis 
deut Gompers Fremstilling af Sagen 
med livligt Bifild 
» — 

Eu 90saatiag drktbt 

i 
i 

( 
i 

Sioux Falls. O. ., 10. Nov. —- 

Den 90saarige Hans Anderfom fom 
en Tid havde boet has sin San, John 
Andre-fon, en Former i Deuel Conn- 

1y, flulde gaa til Gksrsvængct mer 

ved Hufet for at faa fat i en Heft, da 
en uvan Oxe kam farcnde lige imod 
hanc Det var let for Oer at flaa 
den gamle Mond omkuld. Han var 

for svog til at lætte flg til Modværge 
eller flyqte· Nogle af Smaabørnene 
i Huiet san det, og for deres Alder 

vifte de et mærkeliat Mod. De be- 
tænkte lia ikke et Øfeblic paa at for- 
isqe at hfaslpe Bedslcfaderen, oq det 
lytlrkies dem ogsaa at jage Oksen 

.bokt. Den gmnle Mund var endnu 
i Live, da Bat-your sprang hen til 

hom, efterat -de havbe taaet Osten 

bott; mm ban dsde fort Mer. 
p 

Hvad vi hcr at takke for. 
Stor Avc og hsjk Bisse-. 

Gode Tider for baade Fabrikanter 
og Arbcfdere. 

Den utrcetteliqe Korrespondent« 
Willinin E. CnrtiLi strinee fra Wafhsi 
ingt0n, T. C., under 10. Nov. onni 
bund vi i U.S. har at takke for i Anr. ; 

Først fortæller han, at vi oin et Pnrl 
Dane kan vente Priesidentens Tnkfiis 
gelfesstklanmtimn og san for-Mehl 
ter han: 

»Elli’inister Wilfon, der ei den ftørs . 
fte Oplysningskilde angnaende Far- I 
1ne1ne,t)nr fnft anrt Veremiing ans i 
annende Anlen i ists-M der inneJ at H 
slnn Reforden i entmer VenseendeZ 
Mnjstanlen f. Eig. belebei sig til 
2,7437,3Hi,000 Bustlc5, en FOkøchsck 
af nasften is)n,(n)«,»m) anhels over? 
sidste Aan Mnjsnnl on iiæsteii ZW-- 
0()(),()»0 annels højere end nenne-n- 
initssnvlen fdr fenI Aar. Den største 
chijsnnb nmn ned ein, destedes i 
1907 — 2,927,()00,0«0 Aufhele Has- 

sten 160,»0(),snn) niere, end derer nn- 

let i Anr: nien de naswcerende Pri- 
ser er san nie-net Miete at Linien i 
Aar vil koste manne Millioner Tol- 
lars nierc end Avlen i 1907. 

Tsvedennlen i 1909 er 721,7(38,000 
Vnshels mod 661,602,000 Vnshels 
i 1908 on 650,510,000 Vufbels i 
Gennemfnit for de fidste 5 Aar. Den- 
ne ualmindelig ftore Avl overstiges 
dog i 1907 med 10,000,000 anhels 
og i 1902 med 24,000,000 Bushels. 
Men ogsaa i For-hold til Hveden bsr 
det erindres, atPrisen er højere end 

nogen Sinde for. Den er steget fra 73 
Cis-. til 8123 i de Aar, Overslanet 
gælden 

anreavlen er 178,000,0i10 Bu. 
innre end i Fjor og 118,()()0,000 
annels over Gennenisnitsnvlen de 

sidste 5 Aar. Bim» Run- on Vonhvei 
dem)len viser en lianende Forenelse 
De slnnr Netorden nlleianinnsn 

nartoffelavlen er 367,173,n(«) 
niod 278,985,000 anliels i 
jsms og en Genneinfnitinnl 
ns 289,1000()0 i de jidfte 5 Anr. On 
Priferne er tiefere end nagen Sinde 
fer- 

Tobakssanlen er 805,185,0»0 Bd. 
mod 718,0(il,«00 Pnnd i »Im-i un 

6f)8,«()u,()()s) qennenisniiliq fee de siD-9 
sie 5 Anr, Jen ved itke, uin alle uil 

betrnnte det soin en Grund til Tok- 

sinelse, nien det er nden Tvivl en Kil- 
de til ITilfredslfed for Fnrmeine, soin 
niodtaner, bund Tobntten indbrinqer. 

Voninldsnvlen er, iom enhver ved, 
en Undetmnnler i Kvnntitet, men 

Prier for den er saa bej, at Produ-.- 
centerne vil faa niere for deres Avl 
end tidligere. 

Den iamlede Produktion af Land- 

bruset i De Forenede Stater i Aaret 
1909 er omkring 2 Procent iterre end 
i Fjor og 9 Procent ftørre end gen- 

nemsnitlig de fidfte 5 Aar, og baade 

i Meengde og Værdi overstiger den 
salle Avlinger iLandbrugets Historie. 

Ved Siden at Landbrngets Af- 
kastning peaes paa Fred nde og hiems 
me. Fabrikantxrne hat aldrig haft fle- 
re Bestillinger eller bedre Asscetning. 

jArbejderen har not at bestille og faar 
hsjere Betaling end tidligetr. 

Es stor Meteorsteu. 

Manistee,Mich.,10.Nov. —- For- 
klaring pag en stcerk Lyd som Falk 
troede strev fig fra en Ekgplofton af 
en Dampkedel paa et Skib i Nier- 

heden, iit man i Dag, da den 11 Aar 

gamle Normen Johnfon opdagede en 

stor Meteoriien paa en Farm·i Nier- 

heden as Mien. Meteoren var end- 
nn varm—, og den stiller10 Fod op 

as Jenes-. Som Fitge as vet stkkkkc 
Mk, hwtmed den flog net-, wstedee 
Use-Wirst Meers 

Paa Grund afStenenS ufædyani 
lige Størrelfc antages den at have 
ftor Værdi for Videnskaben, og den 
vil indbringe Farniens Eer en beto- 
doliq Pengchm 

Begæring om Forli-m 
Liae før Bladet gaar iPres«fe-1, 

modtog Vi folgende Brev, som vi la- 
dcr talc for sig selb. 

« 

Kasse Past. A· M. Anders-km Br. i 
Herren. 

Guds Fredl 
Vil herved meddcle, at det for Ti- 

dcn ser mørkt ud i vort Hiern. Min 
Huftru og fire as vore Børn ligger 
mmct jyge af Tyfusfeber. Miit Hu- 
stm ijasr er i demer Uge dødssyg. 
Hun har haft fire HemorrlJages, faa 
lmn er san fung, iom hun nccften tan 
blivc-. Maattc Herren spare hendes 
Liv, her er jo 8 Børn fra 11 til 3 
Aar. Vi har maatct holde to Sygcsz plejcsrfker i over en Uge til at passi- 
dan Du vilde nmaske vcere saa god 
igcnncm »Danskercn« at bringe det 
til Venners mindikab, jeg føler, at 

jeg trenner san megct til Forbøn. ! 
Fiasklig Hilscn til dig og dine. 

Din hengivnc, 
P. Rastatt-Zion 

Manns-T Ja., 11. Nov. 1909. 

Tilbuuds mcd Mund og Mus. 

New York, 10. Nov.·— Eiter-ret- 
ningcr fra en Søulykke, under hvib 
ten fandsynligvig 11 Memieskeliv er 

gaaet tabt, er indløbet her-til Ved 
Sammenftødet mellem Barken John 
S. Bennett, paa Vej fta New York 
til Halifax med en Laduing Kul, og 

Stonnerth Merrill C. Hart, ljjems 
mehørende i Thoinaston,Maine, uden 
for Block-den sidste Mandag, omkom 
Varlens Vefastnina. Da Vragstunis 
per of Skonnertcn i Daa er flydt i 
Land, autaqcs det med Sikkerljed, at 

alt Mande er druknct, og at bea- 
ac Stil-c cr qimet til Bunds. Butten 

harte hjcmmc i Liverpool, N. S. De 
indkonme Eftcrretuinger er meaet 
ufuldftændige. 

Hirt-tot i lwirc Side. 
! 

Rom Vork, 1«.Noo. — — Fordi Im- 
Ini,1!««m1rnZinsquka Cuntsocoimo 
um« Hin-let i lmjrc Zido af Profit-L 
Uil lmu lvlims sondt tilbnqcs til Nur- 

sonhssd. Nod den nusdicinsfc llixdcrs 

føgolfo Ins-X (7·llj«:« Jsrslnnd opdnacdtstrs 
arme-, Hi kais-J Hierto liqqrr pim 

luder Zidc i Vryftkastcsn mich- Lun- 

gen. Man bar haft Eksemplor paa 

lignesido Tilfældc, meu de fort-sum- 
mvr tut-get Umwan 

Scks Mcuncfkkt iudcbrcrndt. 

Winan Mimt.,10 Nov. -—! 
Nils Jenseit er antagelia livszfnrliqx 
forbrændt, og hang- Hustru og fem 
Born brcendte ihch da dercs HiemI 
tre Mil Syd for Warroad brændte.« 
To Børn blev reddet 

zeusen brugw Gasolin til at tasnde 

Fyr i Knkkelovnen med Hans Gu- 

ftru laa fyg ovenpaa mcd ct Spasds 
bakn, og hun og dette med fire andre 
Born fandt ingen Udvcj til Redning. 

Gudelig e 

Smaaffriften 
msim If sit-selig —Imuius sit J- 

dre Mission i Damm-L 

NO Fett-usw 
Nr. Pri- 
6—Monika, Den kristeligk Oustru .08 
7—Monika, " " Moder .07 
82—-—De to Tieneftepigek .03 
92——-De to Hiern. « 

.06 

Qu. List M pacr. 
I 

! Mark! 

Der berettes os nu til Morgen, at 
Byens Elektricitetsværk kommer til 

Iat ftandse for en Tid i Dag, saa om 

Lnogle as Læserne ikke skulde faa Bla- 

ldet til rette Tib, saa er det af den 
Grund. 

E Jorden rundt· 

En Sagfører i Rainer fornylig 
bleven skilt fra sin femte Kone 

Czaren har fkænket 10,000 Lire 
til de fattige i Racconigi. 

. 

Den tyrkiske Regering har has 
mupp bestilt 90 hurtigilydeude Ka- 
Kollek- 

. 

Professor K. H. Blcmbcrg ved Up- 
sala Univerfitet, Soeriq, er nylia af- 
ganet ved Deide 59. Aar gannnel 

Lstriq skal i indeværendc Finansi 
aar have 275 Mill. Kr. Militærndgif- 
ter dækket ved Laan. 

. 

Udenrigsminifteriet i Japan har 
erllcrret, at Japans Politik overfor 
Korea ikkc vil blive forandret trods 
Mordet paa Jto. 

. 

Et Militcerluftslib, fom forleden 
fkulde været afleveret til de russiske 
Myndigheder, er bleven sdelagt ved 
en Brand. 

l 
. 

50,000 Kr. er skænket til den spen- 
fke interparlamentarifke Fredsgruppe 
af Grosserer Braathnc og Frne i 
Sundsvall. 

. 

Prinsesie Viktoria Linse-, dct tyske 
Keiserpars enefte Dattcr, der fornys 
liq blcv konfirmeret, er bleven nd- 
nævnt til Chef for L. LiviHnsarregis 
-ment. 

Fiomnunmlbesiyrelsen i Paris hatl 
med sit) Et. ncod 31 forkastet et For-l 
flog oin at opkalde en Gabe efter Fers· 
rei« og nt bekoite Opdmgelfen af hast-ji 
Bonn-bunt 

Mnlimud Erlieioket Pnfchm out-rit- 
kunmmndcrende i den tyrkiike Hast-, 
link opjordret Officererue til ikke at- 

ocskasstiqc sig mcd Politik, huis ch 
irre vii usirksdigcs ! 

I 

Russland-J Finnnsininisien sinkon 
zef bar paa en Reise i Nasrhedeii af 
siarbin over for Japan udtalt Rud- 
lmids Sorg i Anledning af Fyrft 
Jtos Død. 

. 

Arbejdsminifter Milleranid opfors 
drede forieden det franfke Deputerets 
kaiixmer til ad Lovgivniiigens Vej at 

tilsikre Arbejderne en vis Del af Ar- 

bejdggivernes Udbytte. 
. 

) 
! Kejierinden af Ruslcmds new-se 
Lidelser bar slaaet siqpaa Fodledene. 
zeejierinden beliandles derfor med 

Dynd, der først heiitedes -fra et syds 
russisk Badefted oci derefter fra Øen 
ØseL 

I 

J den russiske Duma hat Social- 
demokraterne indsbracit en Juderpeli 
lation angaaende Forfatningökmns 
kelsen ved Dumaens indskrcenkede 
Medbestemmeliesret ved de militære 

Budgetterk 

Et kolossalt Tyveri. Wien, 26. 

Oktober. Ved et Jndbmd i Paulii 
net-Kapellet i Czeutochau er der ble- 
ven ftjaalet Værdier til et Belsb af 

15 Mill. eiterrigske Kr. Byen er be- 

snt af Nimm-, on der fpretagess tol- 

rjqe Wunderiøgelset 

s 

is. Nov. — Kong Edward fejrer sin 
i68. Fødfelsdag i Sandringhan1, oms 

sgivet af de flefte Medlennner af sin 
HFamilie og nogle udvalgte Venner. 

lLykønflkningstelegrammei er insdløbet 
fra alle Lauter af Verden. 

sc- 

Vjijrnfon til Paris) siristianim 9. 
Nov. — Bjørnftjerne Bjørnsoih hvis 
Helbredstilstand ilcengere Tid har 
været daarligt, ankam i Gaar til 
Kriftiania ined en færlig Hospitalss 

zvogn for at rejse til Paris, hvor han 
iUil underkaste sig Elektricitetsbes 
handling. 

I 

Pension far gamle Falk· Arbei- 
derføderationens Etsekntivraad har 

iudarbejdet et Lovforilag til Organi- 
ssationen af en saakaldt ,,Old Age 
iHome Gnard«, beftaaende af Falk 
iover Cis Aar gamle, sont ikke har 
iEiendoin til mere end 1,500 Dollars 
Vasrdi. on huis Jndtægt ikte over- 

stiaer 8210 oin Aaret. Dersoin For- 
slnaet vedtaaegs i Finngresfeih fkal 
disse Personer kunne ansøge Firigps 
ininisteren am «Penfion Enlistment« 
og imdtaqe af Regeringen 8120 aars 

liq. 
O 

Zelayas Tropper i Costa Rica. —- 

Bluefielsdsx Nicaragua, 9. Non. — 

Zelayas Tropper befindet fig paa Co- 

sta Rieas Territorium og forbereder 
sig til at angribe Revolutionifterne 
langs San Juan Floden, som dan- 
ner Grænsen mellem Nicaragua og 
Costa Rica. Revolutionifternes Le- 
der, General Estrada, har sendt et 

Telegram til Præsidenten af Costa 
Rica og spurgt, om han er opmærks 
sont paa denne Kendsgerning. Han 
bar anfaa aenneni Minister Castriello 
telegraferet til Udenriggminifteriet i 

Washington. 

! Kong Edward 68 Aar. Lan-don, 

Fm Ein-Why Okn Tcsnmnstratiom 
som sum- fit Eftcrspil msd Livius-rot- 
ten, indtmf for-leiden under Jlstcnmp 
dngtcn ved mebohns (Strmmderrcqi- 
monts feintc Kompagni. To Korpo- T 
ralm eftcr Andaqtksns Elnt hade 
udtalt dtst vanligc »Wind bedarc sinn- 

gen og Fckdrclandet!« fvarcde ikko 
en enefte Mund i hole Kompagnin 
ned sont fa«dnunlia nt Muhme Ordcsne 
Korporalen msntoxj da disse, donne- 

Gmm som on tydoliq fonlina til 
Zum-. Men bat-c- snogle san Mund 

qcntog Ordmm medrnsjs en enkclt 

fremkccn mcd et nanske apdct Ønfch 
Sagen blcv annccldt, oq 32 Mund af 
Fiompagnict vil blivc ftillet for Mias- 
rcst stumm-n nmd dtsn Mand, Tom fvas 

rede ,,paa en ansdeu Maade«, og som 
aieblikkelig a1«rcsteredes. 

Høvdingkrig iAbyssinien. Kølm 
10. Nov. — Jfølase ct sTelegram fra 
Addis Abelm Hovedstaden i Abyss 
sinien, bar to af de mindre Fyrfter, 
Abafe og Abrabe, begyndt at føre 

»Krig med hinanden fom Følge af 
»Du Tkætte om de Lands-dele, de rau- 

Lder over. Deres Heere havde et Sam- 
menstsd for nogle Dage siden, oa 

Slaget varedc tre Dage. Det for- 
1yder, at 3,000 Mond faldt. Fyrst 
Abmbe blev flogen og taaet til Fange. 

Det siaes, at Kejserit1«de11 holdt 
med Fyrst Abqte, og at hun, medens 
Slaget ftod paa, begav sig til det 
kongeligie Kapel og bad om, at han 
maatte scer For at gøre Bønncn 
saa meget mere virkningsfuld, bar 

hun et Trækors paa sinc- Skuldre. 
Da bun fik Melding om, at Abate 

bavdc scfrct, gav hun ham Ordre til 
at ødelægqe det Distrikt, som Abmbe 

«raadede over. Dette vikdc imidlers 
«.tid ikkc Kejser Mcuclik tillade. Han 
ktilbaneknldte vascrindens Ordre on 

paalaade Abate at bchondle Folket i 
den ovewundne Provinö med Mild-- 
bed. 

Blandede Meddelelfer. 
W 

, 

Cleveland, O., valgte nylig en Øls 
brygger til Vorgmester trods det Fak- 
tutn, at Byen nylig hats udlagt store 
Pengesummer for at forbedre sitVands 
merk. 

En New York Pige, der nylig ægs 
tede en Franskmand, der gav sig ud 
for at user-s Greue, bar opdnget, at 
han ingen Titel har. Summe frygs 
ter for, at hnn vil faa hysterifke An- 
fald, Inen de flefte vil nirppe beklage 
en tosset amerikansk Titeljæger. 

I 

sinng Edward har beceret Løjtnant 
Zlyacfelton nted en Niddewrden sum 
Pnajkønnelse for, at han kom Sydpos 
len ncerntere end nogen andeu. Løjts 
nanten var lykkeliq, at hans Bedrift 
ikke kom til at krydse nogen andens 
Bestrcebelser for at naa Sydpolen. 

·- 

Englands Regering bar nylig gjort 
Kontrakt om Bygningen af to nye 
»Super-Dreadnoughts«, der hver 
hver skal have en Bæreevne qf 26,- 
350 Tons, og hvis Hurtiqhed beregs 
nes til 28 Knab i Timen. Nu bli- 
uer det nødnendigt for Tysklansd 
struks at begynde Bygningen af et 
Par »Super-Dreadnoughts« paa 
80,()00 Tons og en Hurtighed af 31 
Knob. Heldigvis, bemcerker C. R. 
H» har Størrelsen af Dreadnought 
ikke endnu gjort det nøidvendigt at 
ndvide Oceanet 

I 

Fra Omaha berettes under 10. 
Is. om en underlig Helbredelse Misö 
Dlive Holmes fnldt, den Tid der var 

Ztrike, fm en Spowoqn Hun faldt 
ine paa Horn-heb og san Voldsmnt var 

kaldeh at hendes Hierneskal revnede, 
ein nam- man kncekker en Valnød. 
Oet Ben, som ligger under oq ftøtter 
ziemen, reunede ogfaa Veffadigels 
er nf den Art anses almindelig for 
Jødbringende Men seloe Adjenzen 
mr ikke blenen videre befkadiget af 
Ztødet, ou nn syness det virkelikL fom 
ntn ffnl komme fig. 

d 

(X 
O New York er der nylig modtaget 

ilvre Gauen Her tilimnincn lmløber 
iig til tust vcsd on Million Tollen-s 
iil Bekwmpolic af London-L Af den- 
;ic Zum fkal 87001100 anvendcss til 
Opførclfe af et TulwrkuloscsPrcvens 
coriuni (en Anstalt for at afværge 
Tnlnsrlnlufc) for Børn. Mr. on Mrs. 
WillimnC Slonnc gav 815(),000 
til at opføre en fyv Etngcrs Tilbygs 
ning til Sloane Matcrnity Hospital 
for. 

J Fobindelfe med TuberknlofesPres 
oentorict er der sat.cn Bevægelse i 
Gang, sont er angrcbet of Tiibcrkus 
Børm sont er angrebet af Tuberkus 
lose, bort fra Byens Fattigkvarterer 
og føge at gengive dem deres Hel- 
bred. Bevægelfen crganiserede sig 
den 9. Nov. 

De væsentligste Bisdraasydcre til 
ovennævnte Sum var NathanStraits, 
Mifs Dorothy Wbitney, Höcan 
Phipps, Jsaac H. Selignmn og Ja- 
cob N. Schiff. Mrs. Straus gav 
over Halvdelen af Summen-. 

I 

Kræftkur. New York, 11. Nov. —- 

Lozgerne er meget interesferede i Das 
i en Kundgørelse, som gaar nd paa, 
at der vcd Columbia Univetlltetier 
opfundct en Kur for Krwft, og at Læs 
gerne tror, den vil vife sig at være 

virkningsfuld. Der siges itnl"dlertid, »; 
at Visenskaben ikke knn nodkende no- 

gen Krwftkun før Den bar staaetPtM 
i fem Aar, on det hat bist fiq, II 
Kræften ikke vender silberne-. Eis-W is 
mentPt med den nye Kur begyndte F- 

to Aar fidem » 


