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Harima- EIN-kalten 
Senats-ten nægter hele Historien 

og tnlkt om Sammenfværgelfr. 
Men Statsfenntor Holstlaw bekendey 

at han fis 82,500 for fin 
Sternum 

Forl)nn«dliing«erne» i W a is) i n g 
ton og Sprinngield, Jll’si 
stdans brasgte ny Sensationsstof 
si LorjmerSkandalosSagen U. S. 
Senat-or William Lorimer holdt en 

Tale for sine Kiolleger og bad om en 

Undersøgelse af Befkyldningen ismod 
horn. Te væsmtksge Punkter i Lo- 
rimors Tale var følgende: 

,,Prj-3 for Minoritetsslederen Lee 
O’Nei1 Brothe, der nu er under 
Anklage- i Chioago for Bestikkelfe 

Angrcb ipaa Gucvernør Donem 
UdIsnld imsod Roprcessenckant Char- 

Ies A. Winte, hvis Bekcwdelfe ausb- 
ncde Sskandalem 

Angreb paa Bladet Chimgo Tri- 
dane. 

En Historie paa 5,000 Ord om 

Mr- Lorimors politiske Karriere fi- 
den 1884 og et erids af hans 
Avisfejde· 

En Erklasrsinsg, at Gtwernir De- 
neen forst heustillede, at Lorknter 
skuldc blfve Ksandidat for Senators 
posten, men dtog sin Statto tilbage 
paa Pola-daqu 

Vefmldwing iimod Deneen, at han 
hat-de bmdt fit Trofkabslsfte mod« 
Lorimer i VandvejsspLovgivningem 

Nægtebfe as, at Reprwfenwnsxerno 
O. J. E. Becken-eher og Michasi S- 
Link bandefoflagt Mandel-seh som 
stadfæstede Whttos. 

Erklkrrsing at Gut-ernst Denken 
samtnen med Chioago Tribune hav- 
de sdmmet en Sammenssvcrvgelfe for 
at fmrw Losvrimcr. scm do kan bons 
trolere mvste LckfisslackurA 

L"«·""X 
" 

VMLÄYJ 
WILLIAM s. LCIIMSK. 

United stoc- Isustok from Minos- 

Meden«s:st«3ri111crsmlte-Faio«ledes infhs 
jngton og prsvede at give det Uds 
seendc af, at han er abdeles 11skyldig, 
bekennw Statcpsenator Holstlaw i 

Springfielsd, Jll» at Semtor John 
Brod-Trich Isn Lorimer Deiwockmt, 
betaite ham 82,500 for at stemme 
for Lorimer Og 8700 af ,,the jack 
pot«. 

Han siaer. at bcagc Befrikkelees- 
summen betoltes bam i rede Penge 
i Pest-fide Saloonen i Ehicaga 

Senqtor Bruder-sitt er awklaget sfor 
Bestikckelsse, og hans Kaution er fast- 
fat tisl 810,000. 

Holstlaw paasbaar, at der lovedes 
hasm 81,500 for at ftomme for at 

give en Mwnwkt M et vist 
»Im-Mute Co.« og As B. Johnsftm 
og Otto Freier gscw ham Listet 

Orte Freie-, Fumitukeiåtgmtem 
beten-der for Storjurim og W- 
ger, wd Siden of Sollt-law- Senatvr 
S. C. Bomben-on og Reprwsetmni 
J E. Elark i Affen-tu 
Storjurion hat ordret Tildale tmod 

Statssenawrerne Holstlaw sog Pom- 
berton sog Nepræfentaanlark for 
Sammensspærgebse i den W at 
pve Bestkielse 

Pras. M. Koth W 
Den her-mit Bakteriolosgs Kartiere 

et endi. 

Boden-Baden 27. Maj. —- Pro- 
fessor Robert Koch, den betont-te 
tyfke BakteVioslog, døde her i Efteks 
middag af en Hieriefygdom Han var 

fsdct 11. Demnbor 1843 i Klaus- 
thaL Hanomen 

Prof. Koch udmærkede fig ved 
Undensøgelfer of Mikro- Organis- 
mer, og optmaede Iftørst Navnkuns 
digthod soa Ver-Mittelscde sin Op- 
dagolse af Tuberkuloje- og Koleras 
Bocillerne. Hasn udekssamineredes sfm 
Universitetet i Gøstttngen 1866, og 
«det var, mens han praktiserede som 
Læge si Wollsteim at han besann-due 
fine hakterbologisske Underfogetfers 

J 1882 gjorde Prof. Koch forft 
Veoden bekendst med sin Optdaqelse 
af Tuberkulocebaoillons Der folgen- 
de Asar senxdte den tyfske Regerisng 
ham til Jndien og Æqypten for sat 
ftudere Kolera, og sher oodagede lmn 
»Comma Bacillus«, hvis Titlstodes 
værelse sbetragstes sont et ufeklfbart 
stis for ostaettsk Koleva 

J 1890 hmdgjordse Prof. Koch 
mode-r en International Lægekvnigres 
i Berlin"sin Opdasgelsie af et Stof, 
der fkulide kunne tjene baade til at 
forebygge og helbrede for Tuber- 
kulofe. Kunidgsrelsm vakte en Del 
Opssigt men Lægevidenfkaben mod- 
tog den ikke fom et Faktuw og Er- 
foringen siden bar ikke ftadfcestet Dr. 
MS Pan-stand t den Retning. 

Saul-me Am- «blev Dr. Koch of sdon 
engekske Negertng Oakdet til Syd 
Afrida for at bekæmpe Kvægpestem 
han mostillede her en Nække Uindori 
sogelfer over pestfvge Dyrs Gabde 
Tom Fokebvgoelsesmäddel mod Sog- 
donnnen, og han organiserede med 
Held Vakcbnationett af det sydnfris 
Kaner Kivæg mod Mpesten Sam- 
tidisa benyttede Than Lejligbsden til 
t Afritsa at studere andre Jnfoktionss 
fygdomme hos Dyr og Mennefser. 
fast-läg Malen-tm J 1899 blev han 
atter udsendt paa en 2iaavig Ets- 
pedition sfor at fortfcette sine Un- 
sderfsgelser over Malo-sen i de a«f 
Syadonvtnen meft hjemspgite Gans 
J sdedjen ere Aar ftuderede Koch smeaet 
Soväfygsbactllon og sophocktdt fisg i iden 
Medning i CentvabAfvikm Han 
wfawdt et Lindringsmäddel for Sog- 
-dommen. I 

Dr. Koch bar modttiaget man-ge 
Udmærkelker fta fovfkellige Lande. 
J 1905 sblev han tillkendt Nobolpris 
lsen. Hirn besogte De Forenede Sta- 
ter i 1908 og dektog ii den interna- 
tionale Tuberbulose Kongres i Phi- 
«ladelfia. Bande den Mike og den Ifmns 
stoRegering har -dekoreretDr.Koch for 
bang Ospdagelsfer. 

Store Jldebrande 
i Minneapoli5. 

Minnoapolis, Misnn., 28. Maj.—— 
Minnoapoliis bar i de sidste Par 
Dage været hjemsøgt af to fvære 
deebrcmst som hin-r attretstst Skade 
for sl,100,000. 

Den Miste bogyndte vdd 12.30-Ti- 
sdcn i Dog Morges i en Bygnisng 
paa 7sbh Ade. Si og Zvd Sstreet, 
book Great Nsortihern Jmeplement 
Conrpany og Rock Island Pbow 
Go. ihm-de deres Faber. Den var 
syv Etoger høj vg of Mursten. 
Braut-en stored-te sig M mcmge af de 
tilstjdensde Bygninger og foraarsas 
gebe et Tab paa on Million Doll. 

En M, Chris- Matsom kam 
Zion alvortiot tisl Ssbade, at der er 

; wen mit-en Vom, som begyapte 
kved lliJiden om Formäddagen, var 

pcka University Ave» pg iden anreti 

X 

Mode Skado fsor over 3100,009. 
Brandt-n opstod si Manteu«ffel Respi- 
gerator Co.s Fabr-it- vDerfra fsprawg 
Luersne over til M. A. Strasnids 
Skis og Aaressabrick; san kam en ·Del 
Tøntder med Olie i Van Tikbungos 
og Ast Hart-is Var-Thus i Bvand. 
Den sitdste Bygsninig, «-f-o-m basde 
ivar Russell Grader Manufaoturing 
Coss Fabrik. 

En Kvinde og —- 

en Jndbrudstyv. 
New York, 26. Maj. —-Mrs. Do- 

ra Gietoman,« 296 Delencey St» 
fern-di tidlig i Tag en Tyv i sit Soves 
kommen Han flthOdE til Køkksnet, 
og Fivinden fulgtse shant Sosm han 
vikde udnfly usd igennesm et Bin-» 

»du og sned ad Rednsisngsyftisgsem grob: 
Ihn-n hich i sKrcwen og flsog hasm i 
Hovedet mcd on Jern-,,(T)-·usspidor«.f 

iTyveu fyntes ikke ack shcwe tænkt paa’ 
endet enid Flsuat, saa ban nærmode 

»sic; «baglænsds et awddt Bindu. Mrs. 

iGieteman greb en Kagorulle og 
flog løs pcm Eham med den i Ansigtet. 
Man-den stumlede saa baglænkds ud 
af Bin-du« sade fike kavævk Zg 
fslosa fia ihjel i Fäldet — Mr. 

«Gieteman var knaptt kommen op, før 
idoi hele var farbi. Kotien blev heli 
bystevifk over «det forefakdne -og kun- 
de stvaks kae kalt-. 

I Undervandsbaad fokliser. 

»27 Mennefket omkommrt pqa Ha- 
- 

vets Bund. 

Calaiis, As. Mai. — Den fmnfckes 
Undernnndssband Plniviose med sinsel 27 Man-d om Bord Mager i Aften 

Iunder 30 Favne Band. Den pan 
feile-des i Eftornniddng i den en-! 

igelfke Kanns af Passngersskßbet»Pas 
de Calais«, der var fylsdt med Pas- 
sfagserer, og igik stracks til Bunds. 

Vcwtninqerne nngaaende Aar- 
innen til Ulnöken ftasmmer ikke over- 

jensx Admirasl Fournier bar wdtalt 
den Forittewina, at Undervandsbaas 
den hat forføat at pas-few under 

Damperem medens andre miener, at 

Plnnivse after en lang Dukkert til- 
fælsdigt kom op ltge under Dnnrpes 
rons Hinl. 

Swmmenstødet bmgte Passages 
rerne paa »Was sde Calaiö« til Ræks 
merk-et on sde faa Undervandsbaas 
den rnlle over, ssom den føgte iat 
komme paa ret Kel. En Rednisnass 
sbaasd satte-J sftraks nd, men Unsders 
mndsbaaden torsvanedt fnart nd af 
Syne. 

Der gaves straks Nødfignsal fra 
»Was de Calaiö«, der ogfcra var 

beskwdiget og indkod Band. Fsrend 
en Tät-me var otnme var to Vierg- 
ningMuder paa Stedet og gforde 
Fovberedelfer til at fende Tydkere 
ned at spase am sden forssvundne 
Baad, i hvilken 3 Ofsfioerer sog 2-1 
Menige var imdespcerrets Man næs 

rer bog intet Haab am at kunne red- 
de nogen af dom. Dels frygter man 

for, crt Naphthabchobdningen er 

sprengt delö at Banden er spldt af 
Band. 

Samme Dag sberettes fra Pnnta 
Mem-T Ehtle, at idem bristifke Skwde 
»Slvanky«kbda er for-bist ved Staten 
Island, sind-site Miequ af Tier- 
ra Del Fuego, og Mein Pyne, 
hans Hustru og 18 anidre er idrnknet 

»Um-der 27. Mai berettes videre 
at Pltwiofe af Understrthn er 

idrevet tisl Overfbasdem »den er set at 
sdrtve for Strdnvmem men sikke ind- 
hentet og sowledes heller tkte Imders 
spat. Men Hand om Rednng for de 

forulykkode san der cittke naeres. 

IDen finske Forfatningsre- 
Fvision tRuSlandS Duma 

For nvgen Tid jiden gik der 

gen-nein ssvenske Vlwde nogle Efters 
reininger, sguaewde ud paa, at der 
svar Erwer i Vevægelfse ved Czars 
Zhvffot for at stemme Regeriwgen mil- 
xsdere over-for Finlanid, ja, man need-! 
Ynede endog Enkekejserisnden i For- 
zhinldelvje hermed. 

Jmidlertid syneZ der senere wt 
vasre kommen en ny Viswdretninsg 
isndenfor idet letbevcegelisge ruåfiive 
Hof —— maafke ikke nden Summen- 
hænq med Enskekejsieninde Dasgmars 
Fravasmlse i London- 

»Voss. Zseit.« i Berlin ihar nein- 

biq modtaaset følgende Telegmm fm 
St. Petersbovg: 

J det Møde, som Nigsdumaens 
Uidvaln vedrørende sde finske Lob-· 
Ton-lag afkmldt Onsdag den 11. 

Maj, meddelrte Formen-dem Einmen- 
fki, at Eznren ønskede Be- 

shandlingen of Liwfovflsaget om Fin- 
land frexnnmt fsaa h urtiigt fom 
m n l i g t. 

Udvalget vodtog derefcker at be 
-g-ynde Lovforslagets Behasndling 
uden ast afvente den finfke Lan-d- 
Jdaas Grimmian 

Opposition-MS Prosvest sovbleiv 
wonang 

-Ved et Møde næfte Tag af Mas- 
sdutnaens llIdvalg ansgaaende det fin- 
fke Zpørqsmiaal erklcevede det socials 
demokratisko Miedlem Getzschkori. ack 

Reaeriwgsen og lidvalsgsflertallset, 
der stnttede dem, ikke ansaa det for 

»nødomdigct at forssvare deres prin- 
cdielle Smndpunwh iidet sdse ikke ccks 
cepterede juridiske Beviser, men gn- 
ikede at bringe alle Forsslsag skil Af- 
gsrolse Oed Afftenrning. Talerens 
politifke Vævdighod som Repræseni 
tant sfor Arbejdevne tillod harn ikke 
at Være Vbdne til Udvalsgets Ide- 
læggende Arsbefde 

Miljnkof (det kom·titn«tionelidemos 
kratiske Parti) fluiwede sisg bertsiL 
lworpaa Modlemmierne af de to 
net-untre Grupper forlosd Mødset. 

London, 13j Maj. 120 Medlem- 
mer af det brikiske Parlament, Li- 
berale og irsbe Navisonalifter, khar 
tilftillet Rigsdumaen tso «Skri«vel«sser, 
kwori den paatænkie Jndfkrænknisnsg 
i Finlmids sganile Nettiigheder 
stærkst fovdømmes. Affonderne beto- 
n.er, at de ikke ønifker sat blsansde sig 
i Rusliands sindre Ankiggewder, de er 

:n-dekakende befjcelede af Ønsket orn 

Hat opretholde de bedft mulige Be- 
stinsgelier for dot engelfkirusfisske 
JVenfksad 
! St. Petersb0m, 14s Maj. Rkisgsi 
;dn-maens Udsvalg om Lovforflsasget 
niisgaasewde Finlcnid hat endt Be- 
Yhandbinsgen af Forflasgset og vedtas 
Hast sfølgensde Ændringsforslsapg: Va- 
«ri-g«"hoden crf de finske Rigsmasdsmeds 
.lem-mers Mandwter nedsattes fva 
9 til 3 Aar. Dei-es Asntal fastfærtes 
til 2 i Siedet for 1. Deris -d neb- 
sættes Anstallet af finike dlemi 

jmer i Rigsdumaen fra 5 etil 4· 

; — Rigsdumosens Præsident shar 
zmsodstaget en Adresse, der er under- 
--skrwet af ca. 100 Medlemnver af 
Nisjves og Nationalisiomes Barbier 
chnnst af snsogsle Oktoberifter, shvori ·d-et 
Wes, sat det er kommen dem for 

Dre, at Nigsdumaens Prwfidewt 
jhar facset tilstillet Adresser fra Han- 
delskamret i Newcastle og fva Bel- 
giens Deputeretkammer og Senat 
migsaasewde Nusslands finfke Politik 
Da denne Judblsainding fra Udbcms 
M Side i Auskunde indve An- 
liggssnwen hvis sdor isde siedliIkelsiig 
protsfteves af Duman, Inn-a anfes 
for en Krænielfe af Rustanidö na- 

tionale Vierdighed foreflaar Um-» 
derikriveme Rigssdumaens Præfidenti 
i Tibfælide af, at Meddelseksen er« 
Wis, wt tibbogevife den-ne Ind- 
-bliitn-ding fva engele og belgsisfk »Si- 
de ved at tilsbagesemde Adresferne 

Jokden rundt. 
Czariesn af Rusland vil i Aar sbei 

sog-e diet norJfke Kongiepar og tdevefs 
wer det danske Kiongehok 

I 

Ved on Awkition «i London ssosligsbes 
forleden et Brev fra Maria Stuart 
for 12,870 Kr. 

I 

Roosevelt har i Stockholm besagt 
Folkotcmdsklinisöen og udstallt siin Be- 
uwdring for denn-e. 

Fr-a Spaniien mselsdies der om 

stærkt Snefalsd Qnssdag den 11. Mai 
-i Egnon ved Pamspelosna o«g Huesea. 

England skal have nye Frimær- 
ker, ider imidlevtid ikke skal «bæve 
Kosnsgens Billede, men derimsosd 
Fremstilkisngser af berømte Episoder 
af det britifke Rüng Historie 

J Toulons Hann, Fra-nkrig, er 
der fra et sbrasiliianrsk Krisgsssbib for- 
lseden Nat bleven ftjaalet et Benge- 
·sska.b mcd 137,000 Francs. Summe 
Nat blev der fra Koffnsoot i Toulou 
stjaalet est Piensgesksasb, fom vejsede 
400 Pö. 

I 

«Lyon, 14. Maj. Da Flyvieren 
Michekin i Gaar vilde gaa sop msed 
sin Medicina stødve han msod en 

Søjle, der faldtt ned over iham og 
sknusste hans HjærneskaL sHan dødse 
suden at vcere kommen Stil Bovidsthed 

Sunken Un’dervanidsbaad. En 
Umrdewmrdsibaad der i Tirssdags 
hoslsdt Øvebser i Plymouth Hann, 
giek pludselig sfil Buwds og blsev lisgs 
gmdse paa 60 Meters Dybde·«Efter 
en Dimes Forløb fik Dykkeme den 
brasgt op ’til Oversfliadem og idet vi- 
fte sig sda, at Mandfkwbet änstet hav- 
-de übt 

Under iet Bryllup den 10. Maj i 
en sKirke i en af Budapefts Forstces 
»der styrtede Kirkens Lofst ned sover 
de forssamlsede 400 Mannesker. Bvui 
daparret, five Brudepdger og sen Sol- 
dast knusstes pas Reden medens 
Præften osg Brudens Forældre blev 
slsivssfsarlisgt kvæftede sog mangie af 
lGcøsternse blev mere eller smiwdre 
haarcdst sasarede. 

s 

stempeln-and i Sverig. »Gutebovg, 
14. Maj. En stor Brand hat i Dag 
das-et i Dalsskmds Ed. Kl 11 ospstod 
tder de i Hotel »Droctt«,» hvovfra 
Jldesn forplscmtede lfjg kil det nærligs 
sacnde »Alle Hottelslet« sog »derfva til 
Ztatssbmternes Byqsniwger. Alle sdiss 
se Bymtinsgier wedbrænsdste stil Grun- 
den. Dei Mkde ast vedde Jsernbas 
snsepapireme. 

I 

Karm- »New York Herald« med- 
dcslrr, at alle rnsfijke Konfuber i 
Korea bar bsegisvet sisg til Søul for 
at kanfevere i Anledtitnig af Japans 
fakeftaaensdse Anndksion af Korea. 
Efter Forlydende fkylsdes Konsferens 
con, at den russifke Regiering saf Kan- 
fulerne bar fordemwt on udførlltig og 
insdgiaaende Beratninsg om de i Lan- 
det bersten-de For-hold, den almindes 
liige Situation og færlsisg om Mus- 
«l’i·ghieden for on Opstcmd Hom Følige 
af Amt-eksion-m1. 

. 

Grubeulykse i England-. —132 
Maswd levende begravede. — Jf.l«ge 
»Manchester Evening Ehrvnsicl«e« 
sfandst der Onsdag Aften den 11. 
Mai en Eksplosion Sted i en Kuls 
grube i Whitsehaven, i bvillkon der 
befandtt ssßg 136 Man-d. Man ar- 

bejdade hele Ratten Paa at vedodse de 
Mascuttede 4 Mmrd vediedes. 

Der gjordas ihævdige FOer spaa 
at naa frem til sde i sGmi 
bon indesluttede Arbejdere, men 

Idet lyktedes Akte, da Ulyskkess 
siedet laa smeget taugt fra 

Nsedgcmsgem og hebe Gruben var 

fylidck af en tcet Røg. 
Ved Gmben var famlet en stor 

Skare iaf Mænd, Kvisnider osg Bism, 
og der forefsahdt hjierdeskærensdse See- 
ner. H 

ISEdsen met-des, at Whitehavens 
Grube-n er blovsen «tilmuswt, ida man 

shar opgsiivett Haarbet om at redde 
die 132 indesluttede Avbejdeve. 

Krotaspørgsmsaalets Konstantin-weh 
12. Maj. J Depukteretkamrets Mii- 
de i Gaar udtalte Udenrigsminisstes 
ren siom Svasr paa sen Forespørsgsfseh 
att ISstormagtemse i tderes fidste Narbe 
hat-de erklæret, at det Jkrsetensiskse De- 
putieretskammsers Edsaflsægsgselfse til 
Kongen af Græcksenlsansd iikke cendrer 
nogest i Status ,qu-o. Øen vkl sabtkd 
vedsblisve sat ivære sen Del af Tyrkiet· 
Storsveziven usditaltie Haabsat -om, at 
man sved en definitiv Løsninsg af 
KretaJSpøvgsmaalet vsikdie oprethols 
de Tyrkiets Ssxwerceniiwtetsvet over 

Øen 
Deputerestkamret serklærede sig til- 

freds mied Regerinigens Erklcering. 
— Konsstasntinsopiel dsen lsde 

Maj. —- Misnsiftierraadiet hat for- 
sbandlest om Gamnstimagternas side 
Not-e sog har vedsdaget af Magckernes 
Gefandter atsifotlange Besde om, 
bvckd de fiorstasar ved Status quo paa 
Kreta, og om Edssaflæggobsten til 
Hellenevnes Kosnge Mndbefasütes deri, 
Ihviltket sdesn tyriisskse Ragsering ikke 
paa nogen Maadse kan anserkewdet 

l Glædelig kirkevækst. 
Jfølge Regeringenö reWiøfe Fol- 

ketæwing for Amene 1900—1906, 
Issosm inu or i Pressen i Washington, 
voüser Kirken forhokdsMs hurtigere 
enid Befolknisnegen i de Form-We Sta- 
ter. 

J 160 af svore Storibyer, »n1ed over 

25,000 Jndbygigere »Wer, var der 
469 Kivkemedslemmer for hvert 
1,000 Jndbyggere The øvrige De- 
le af Landet 363. Gennenvfnjtlig for 
hele Landest 391 sKirkemodlemmer for 
1,000 Jndbyggere. J ssamme Tidss 
rum bar Kirken vundet 90 Procent 
iaf thvert 1,000 i Tsflvæksten af Ind- 
byggere. 

For wrigt bør bemærkes, at Re- 
gerinsgen i fin rokdgsäøfe Folketællisng 
—- i -h-ver-t chrlsd fsor en Del — kusn 
regner Konrmunikanten 

Hvordan er Forholdet i faa Hen- 
seetibe blawdt vort danske Foslk i 
Asmersiska2 

Dampfkibönotitfen 
»C. F. Jiotgew hat forbadt Chri- 

iftiansfiansd med 758 Piasfsagserer og 
Iventies Uri1 New York Iden 7. Juni. 
Vil a«ttser assisiejle iderfva efster Skani 
sdinoanien »den 26. Juni. 

Kvitteringsblnnkcttcr 
fpecielt inidrettet til Brug for Mo- 
nichedskasserere Trykt paa godt 
Papir iog hæftet i Bøgser paa 100 

Stykket. Pris per Bog 20 Ets. por- 
tofrit. 

Dan. Luth. Publ. Haufe 
Bleir, Nahr. 

Klakkeklemt. 

Digt af Jvar Kitte- 
gaard med Musik for Or- 
gel eller Piano af.Ju1. 
Ofiir· 

Sælges til Fordel for Birne- 
hjemsfagen. Pris 25 Ets. per 
Eköemplar. 

Detie gribende Digt med dets yps 
perlige Musikalske Akkonwagniment 
foktjener at findes i ethvert mu- 

sikelstende danfk Hiern. Ksb det. 
De gsr Dem felv og Sagen en 

Tjentsfte vermeh- 
Faas hos « 

Dan. Luth. Publ. Dense, 
Blatt-, Neb. 


