
« von-Inmi« 
is Use 

Only sSML VVEEKLY 
Danks-i NBWSPAPZR 

Published in U. S. A- 

lk is owns-d hy 
Ast-« UNITBU tmmsn M-. 

I·("T«. (:«(-k(«n" 

mit is psti)lt.«se«(t U) 

»von-sternf- 
n set eneste hauste VIII 

i Umriss-, der itqu 

Mag-; l- 

- Dan. Luth. Publ. Hause, 
»Mit-. Nebr. 

Wn W 
ft- pu sitt-— WUUHIWXUL »- 

l 

Man-, Rest-t» Tirgdasg den :3. Januar mll » VII-TITA- sp« 

Unketzläkfszzlizzam 
Tcrtnomcteret synkck i Yzjtmdck i 

8 Timck i Kansas ty- 
H 

En stwblandet ftiv Vind .ned 
bidende milde strøg ned igennem 
Missouridalen oq tilqrwnsende Sta- 
ter den første Tag i det nne Aar. 
Stormen beanndte paa disse Eune 
nie-Mem Midnat og Zangen Ved 
Midnat, da det nye Aar fødte5, re- 

gistrekede Termometeret JIL Gra- 
der over N ni, altsaa lige ned »m- 
sepunktet, ogs Kl. 5 om Eftertnids 
bogen Nytaarsdag oifte det 5 Gr- 
under Nul, et Fald of 37 Graden-. 
Laveste Temperatur rapporteres fra 
Lammitn Woo» t7. Gr. under Nul. 

Inefaldet var ikke stott, men den 
Stank-, der faldt, røg samtnen i 
III-ier lnmr den kunde finde en 

Stnule Ly, faa den forsmrrede end- 

da baade den almindelige Zank 
fast- el og Jernbanetmffikken en hel 
Tel. Pasfnqertoqene her har den 
1. oq 2. Jan været indtil tre Ti- 
mek forjinfede, ogFmgttoqenestand 
Jede holt. 

Fslgende Telegrammer giver en 

Forestillinq otn Vejrforholdene iJ 
vid lldftrcrknim:. H 

Dekla, Nebr» 1. Jan. Termomess 
Leg-est faldt fka 30 Gr. over i AH tes ts! U Mr. arg-Tor Nul i THISle on del iatoer vrs«mdcs"---3. Text Mist-( de- SMK is; III: sinke-r Zum-»m- 
gen. 

«.««..»11:, L. Jan. —- Svasr Ene- 
fald og on stærk Bind, sdet drevj 
Sneen sammen, udmasrfede W nvcl 
Aars Jndtoa i fydsstte Vsbtasku.« 
Stern-m som bcayndte tidliq iMor- 
ges-. bis-v rkd Icnaem Zagen, og 
Sporoogngtrafikken forstykredesTos 
gene or forsinkede. 

« 

Vroken Von-, Nebr» l. Jan· Det 
nye Aar holdt Jndtoq med denl værfte Storm i Visiten Undertiden 
naaede Binden en Hurtighed faa 
den kundi- beteanes fom Blizzard, 
og Tekmometeret faldt over 40 GrJ 
i 12 Timetr Det lavefte Punkt ress 
gistreret ca. 10 Gr. under Nul. I 

Julesburg, Colo» 1. Jan. — En! 
Blizzard hak raset her de fidfte 10 
Time-r, men vifer Tegn til at vit-« 
le fggtne Faa Toq Uber- Der mel- 
des om Tab af Kreatur-et 

Kansas- Citn Mo» 1. Jan 
Ten for-Ins nirkcslizns Vlizthrd tm- 
i Vintvr hftsmføtzwr Dein-e klskitssnuri 

oq cmnfaxs i Akten on trmsr nnsd at 

sende Wegs-zwei lanat Ins-N under 
Nul før Mut-gen Nod Middag i 

Don stod dkst R Mr. over Nul i 
Kansas Citn, ou Kl. 8 i Aften stod 
det 2 Gr« Unor, altsaa et Huld nf 
46 Mit i Løbvt of R Timcm Meintest 
næsten hele centrale og vestrp Kaki-» 

fas faldt Termomcsteret fra 30 til! 
40 Gr. i Labet of Eftenniddaqu ogl 
i Saline reaiffreredcs Trrmometeret 
5 under Nul oed Solnedaang. 

St. Paul, Minn» 1. Jan. —- 

Snestokmen, som bekmndte tidliq i 
Dag og rafek i Minnefota og Da- 
kotaeme, antog næften Kakacteren 
of en Blizzard i Aftm Grcat North- 
ern, Northern Pacific oa Chicago, 
Milwaukee 8s St. Paul Bank-me be- 
tetter, at den-g vestligfte Storms 
punkter er benholdövis Williston, 
N. D» Wandun, N. D» og Aber- 
dmh S. D· Great Northern oq 
Northetn Pacisir ipænder to Lo- 
kmnottver for deres Passagektog 
meckern Ut. Paul og disfe Punkten 
convert-taten var nede ved Nul 
Omkking Mit-nat 

Fra Sioux Tity, Ja» meldeö, at- 
stormeu beqynbte Kl. 5 om Mor- 
genen med 40 Mit i Timen, og selvs 
sfra DallaC Tex» meldes um« Kulss 
debitae i 

Vejrbukeauet-i Washington for- 
Wiqec usunstiqi Beit- for den sprste 
M If Use-m Den Stern-, fom qik 

Evvek LIcinjsfiwisTalen den l. og 
2· mencs at villks naa til Atlanter- 
hovsstatcrms en Tag fes-Wir Stor- 

Lmen meins-J at uillc gaa over saa 
gudt Tom hele Wmcht med Suc, el- 
ler Regn længere Syd. 

linke Moos-made 
84 Procent of dem kundc vtrkct furc- 

byggct, mcucr Fokftchefkm 

J jin Aarsrapport paapcgcr han 
Forebtmgclfcdmidlcr for 

Frctntisen. 
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L Washington D. C» Zi. Dec. — 

»Skovbrandene, den Idelwggelse, de 
’soraar5m1er, den-s Aarsagcr ogMids 
lerne til here-J Forelnsaaclse behand- 
lesJ ndsørlia i Forstclsef Henky S. 
Gram-R Aarsrapnort Hnn niener, 
at det ointinste Ewmsmaal i For- 
bindelse med Organisationen og For- 
valtninacn af de nationale Skono 
er deres Veskyttelie niod Jldebkand. 

J et fuldt organiseret For-stock- 
sen med passende Transports og 
Fkommunilationsmidler og en til- 
stmskkelig Stovvaat er Vrandfaren 
nieset lille, siger han. J fremmede 
Lande, lsoor Forswassenet er saale—— 
des organisekct, er Vrandsaren saa 
ringe at Skovene kan assnkorcs til 
mode-Its Forstkci-ngx::r::ier. 

sjåxr It Sarg Jst-»in II THE-Zinn- 
Jl.::««:,:s.-r til Zk.«:is:«a·.«.d.::·.« szor Mr. 
-"«7::·;I, as s; Procent as Bran- 
dsne i Kal.«:-.::r::ce: TAFEL-fes Man- 
gel paa Forebngelsegmidler. 

Samtidig siger han, at Jernbas 
neun-. sont Entf::·, at Sloobrandene 
er til Stabe for der-IS eztte Inter- 
essen hat oist en beundcingsværdia 
Villighed til Samarbesde soc at 
forebngge dem. Mr. Graves fores 
slaar, at Jernbanerne paalægges 
enten at søme for Mider til at 
hindre Gnister fra at antænde Sko- 
ven eller onsaa at bruge Olie som 
Vreendsel 

Fire Procent as Skoobrandene i 
Kalenderaaret 1909 var paasat, 12 

Procent foraarsaaet ved Lnnnedslag. 
Den samlede Skovbestand i Na- 

tionalslovene nden for Alaska var 

isolge Aarsberetninaen henved 530,· 
m·)0,0000,000 Foo Skoobestanden i 
de to Nationalskooe i Alaska anta- 
qes at viere meaet stor, men den kan 
iike enaann note-I til Genstand for 
et last Overslag. 

Dmtrent 62 Procent af Bestan- 
den i Nationalskovene nden for Ala- 
ska er i de tre Stute-r paa Stille- 
havskystens 21 Procent er i Jdaho 
og Montana og 12 Procent i Ari- 
sona, Colorado og New Mexico. De 
resterende 5 Procent er andetsteds. 
De sem Stater, som bar stsrst Areal 
as Nationalskov, er Oregon, Cali- 
fornia, Washington, Jdalso on Mon- 
tunc-. 

Den samlede Tsmmerhuast i fid- 
ste Budgetaar beløb sig til 484,412- 
000 Fod, en For-Alle as 26,778- 
000 over det soregaaende Aar. 574i 
555,000 Fod Zimmer blev folgt 
t Libet as Budgetaaret 1910. 

Kreta. Kanem »i. December Dei 
officielle Vlad offentligasr i Gaar 
en Proklamation fm Garantimaqs 
ternes Konfuler. i hvilken det i An- 
ledning af Pokiens Klage over Anb- 
ningen of den Intensier National- 
forfamlinq i Konq Georg-« Naon 
hedder, at Tykkiets Hofhedsret over 

Kreta er og vedbliver at være aneyl 
kendt of Garantimagterne. Porten 
hat« dersor »in-gen Grund til at stren- 
ke Begivenhederne i den kreienfiike 
Nationalforsamling nagen Opmærks 
fomhed Spørgsmaalet om Øens 
iremtidige Forvaltninq er de site 
Garantimagtek beste-nie Paa at un- 

derfsgh iaa snact der frembyder sig 
en gunstig Leilighed her-til. 

« 

I To Ungehulse vcåbi. z 
Fslyvcrnc Hoxfry og Moisaut faldcr 

og flqar fig ihjel fidste Tag 
l of 1910. 

Det var Hoker fom fle mcd Nov-I 
fcvclt, og som satte sidste 

. 
Verdrnsrrkord for 

. Hjjdeflyvning. 
l 

» 

l 
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John B. LIkoifant og Arch .Hoxsey, 
Lsont Dogm- UAr cksztmordinccre Flys 
Juckt-, samt beuge og drasbtcssi i Lørs 

Edagfk Hnriey blev øjeblikkelig dræbt, 

Log Moisand levede tun faa Minut- 
:tvr cftcr sit Feld. 
« kiseoisant modw si» Tod KI. 9,55 
sont Furmiddancsm idrt han·nilde 
Iftigo up fra en Mark faa Mil fra 
kzIsms Orian La. Horsey fteg op 
«fm Los Dunkelon Cal., tidlig om 

iEftcrmiddanem og hil. 2,12 laa han 

jjom m liuløs Mast-sc- foran Tufins 
idcsr af Tilfkuere Sankt-des cndtc den 

zsidste Tag af Hm for Flyvekuns 
thens Vedtommendc med at bringe 
Ivltttallct af Ofrcnc for denne Kunst 
eller Sport op til 535. 
Moifant, en Ehicogmncr, fotn hav- 

de tilbragt en Tot af sit Liv paa 
Ævcntnr i Centralanteriko, blev in- 

lteresseret i Flyvefporten i Frankrig 
Efor tnipsrxs Jud t: Aar West Han· 
Isrj km Kaki-:- zsr secctalen okI til 

iconoen med eII Basiska»1::·, eg Sene- 

ln -·."««»7 swrt f:«: s:«:1:::c-;It Bret, New 
Jyjorls seh-käm »k: medzs Akten II 
":.«."·)t m VII-nie paa dis, DER 
Ved liisie wrenerfl»«..i;« Her Jan-It 
han Bewmmelle oa blev anset som 
en rigtig Vovehals. J Lørdags greb 
vi Bindkast ham 500 Fod over Jor- 
den, faa hans Mafkine flog en Koldi 
bette, oq Mojsant faldt til Jokden 
og brcekkede Hallen. 

Arch Horsey — efter et Aars 
nafbrudt Eueres Ined en Wright 
;Aeroplan, hvorved han fit Ord for 
Tat være en IIfotfærdet Luftfarer —- 

Ilatte nyliq en ny Verdens Netord 

;for Hdeeslyvning HMH Fed) og 
fløj mindre end en llqe derefter over 

Californias højefle Vierg. Han blev 
ligeledes grebet af et forræderfk 

Bindfast ca. 500 Fod over Jorden, 
Hoq en Minut fenere laa han knuft 
ma Jorden for de rasdfelsslaqne Til- 
skueres Øjne 

; SløIIt vaa saa forskellige Fleder, 
Im den ene For:niddag, den anden 
Eftermiddag, saa fynes beque at 

have Insødt lianende Luftstrømnini 
qer huori de ilke knnde klare 5ig, ca. 

500 Fod oder Jordem og beqae 
forfønte de at flyre ned imod Jor- 
den, men ingen af dem var i Stand 
til mere at ftyre sin Maskine, der 
styrtede hovedkulds mod Jorden 

Scerlig disse to Flyveres førgelii 
ge Skæbne vifer. hvor lidt Luftsejs 
ladlen er at stole paa. Jkke manae 
vil med Begejstring tænke paa Luft- 
fefladfen lom fremtidig Befors 
dringsmiddel Den er en uforfvars 
lig Legen Med Menneskeliv. 

Saite-L 

Følqende Nutan as »Tanfkercn«: 
Nr. 23 for 1905.s 
Nr. 70 for 190si. 
Nr. 22 og Nr. 86 for 1902. 
Nr. 15 for 1909. 
Om nogen har en eller flere af 

disfe Numre og vil give Afkald paa 
dem, kau man qørc Hufet en Tie- 

abeste ved at sende os dem. 

»Dan. Luth· Publ· Haufe. 

— 

Bonderne i Warschaus Omegm 
:Polen, hgr forfulqt og fanget en 

»R-verbande paa 44i Personen der 
shar,plaget Egnen i længere Tib. 

Dronning Mauds 
Julealbum. 

,,.Krouprins Olav ude og inde«. 

Ton norske Tronuing har til Ju- 
len udfendt et smukt udstyret lille 
Hasftth sum rimeligois har fundet 
rivende Afsastning baade i Norge 
og Daniuark. Tet er en Samling 
Fotografier, som Dronningen selo 
har taget, og som vijer os den lille 
Kronprins Olav i de forikelligftesis 
tuationek i det daglige Liv: man 

faar gennem disse foruøjelige Bil- 
leder beim-stet, at den norske Kron- 
prins er en rast og kvik lille Dreim- 
der navnlig med Jocr dyrker de 

nationale, norske zwecks-arme 
Det smukke Billedhæfte, der sure- 

ligger baade i en almindelig Ud-’ 

gave og i cn dyrere Pragtudgave,« 
fælges i veldædigt Øjemed — en; 

Omftændighed, der sikkert i højGrad 
vil bidmgc til Suec-essen 

Dplysniug. 

L. C. Peter-few Euanqciictckster 
Ill Trinitatistidcm er tm udkoms 
men oq vil oære at faa hoH us ums- 

l. Mark-. Brig i Linslag PLIM 
Hyle pasrtct i Omslaxi Tit-ZU I 

Tau. Juw. Publ. Haufe- 

Ved Bjsrnsvus Djdslcjr. 

J »Politit·en« hat Bjørn Bjørn-; 
foxz i Anledning af Aarsdagkn for- 

Ekssskcreth Tgc Tkksesvet om denmå1 
Tsdslejsz Sau frcznkommcr i den 
Anledring nch føkgendm i 

»Im Natur Ou Tanmart kom der, 
ofte røxcnde Strintslser cig Tote-gratu- 
mer, anonyme og med Nonne under, 
hvori de Kriftne fokpøgte at indvirke 
paa hom, bede for hom, eller be-. 
fale ham at tro fom de. Jnd til« 
vhmn kom intet af alt dette. Hcmi 
stred sin Kamp alene, bare levet i 
sin Verden —- og omkring ham vari 
Stilheden, den Stilhed, han stirrede 
ind i, mens hans ubcvægelige, store 
Ansigt laa lukket over alle Ton-I 
ker ——.« g 

Tcsrtil bemaskker »Kr. ngl.«: Det- 
havde doq tnaafke virret bedro, om 

do. der holdt Vogt om den døende7 
Tinte-r, bade været mindre tillukU 
kcde oq afvisende over for Vud fra? 
sitistondommens Verdm Tores An-« 
simr Var dermsd bit-Den noget 1nin-z 
dre-. ! 

—--.. ! 

(fv.-lntlprt5k Fallcsinødc 

Tor er nn trufo Licsiexntnulfej 
om at den nasslcs internatinnnlc cV.-; 
lntlnsrfko anercsnce holder sit nast 
Mitbr- i llpinl"n, Zum-in, i Taqcith 
fra den BR. August til den 2. Zep-« 
temer 1911. i 

Dennc internationalo Summen-. 
flntninq af Lutherancrcs fra alle 
Lande, hvor der finde-I Lutheranere, 
holdt fidste Gang Konference i Han- 
novcr 1908, og der er fikkert ad- 
skilliqe, der vil hufke Konferencenss 
store Mode i Lnnd for nogle Aar! 
siden. 

Konferencen ledes af en interna 
tional Beftyrclse med Professor 
Jhmels i Leipzig som Form-and og 
Biskop Dr. v. Scheele, Sverrig, som 
Næsiformand. 

Modets Program vil fenere bli- 
ve fastsat og offentliggjort· 

Konfekencens Sekretær, Past.Hiii 
bener i Millitz ved Meisien mod- 
tagvr Anmeldelse om Deltagelse. 

Det svenske aeronautiske Helft-th-i har den 15. Dec. fejret sit Mars, 
Jubilæum og bar i den Anledningk 
udncevnt Direktsr Tuer til ALress 
medlem og Premierlsjtnant Illlsidtz« 
til livsvariqt Mel-lein- 

Ewgordeä III-Erst 
iso- 

J Konstantinopcl er i Døgnet 
Fredag til Lørdag (16.—17. Dec.) 
forefaldet 36 Tilfælde og 11 III-ds- 
fald af Kolem 

·- 

Tamperen »Palermo« af Ham- 
burg er fnnkct kncd Mund og Mus 
i Nasrhcdcn saf Villa Garcia i Spa- 
nie-n. 

J Vudapcst, Ungarn, er Leu un- 

der Opførelse nasrcsnde Vygning styrs 
tet samtnen un har dræbt 5 Arbei- 
dere. 

En bekendt fransk Antisemit,Ma1f 
Regis, udjasmpede forleden jin 25. 
politiskv Titel. Hans Modstander, 
Greg- Alzini. fik et aloorligt Knar- 
deftik i Vmstet 

Paa et Hospital i St. Peters- 
borg har en Patient saarct en nagt- 
havende Læge haardt. Patienten-Z 
PanJanZe hat-de smuglet Broende-. 
vin ind til hom, iaa han var ftærktJ 
bcr:!s«et· i 

- i 
Jtalienik Bonderevolte Bwønder s 

ne i Provinsen Catnpo Basso hat 
af Forbitrelse over de lokaie Skati 
tek storniet Naadhufet og stukket det 
i Brand iin»er-««;)ræfe 3 .-n i J·or .:1 

I: Nesitr ««;k:.c nd Z Zpiosen for 
cr: Dei Treppen 

Seinens Ztigning. Paris, 17. 
Dec. Skibsfartsfepartementet med- 
deler, at Seinen ritneligvis i Løbet 
af de nieste —18 Timer vil ftige hens 
oed JA- Meter, da der act-er er fal- 
det ftore RegnskyL 

. 

swleraen Berlin, 17. December. 
Til »Vosf. Zeit.« telegraferes fra. Lissabom Koleraen paa Madeira 
kræver daglig 200 Oft-e Befolkniwr 
gen fwtter fiq op imod de af MynH 
dighederne truer sanitære Forholds-’ 
reale: og man frygter for alvorlige 
llroliqheder af den Grund. 

·- 

Eu StudenterProtest St. Pe- 
ters1mm, »i. December. :3(100 Ztuil 
deutet ned det herværende Univeris 
sitet har i Tag beiluttet som Pro-. 
test nidd Negeringens HandlemaadeJ 
der liar medført Begivenhederne i 
zssætigilerne i Wologada og Sarenss 
tin at holde jig borte fra Forelæssi 
ningerne indtil den 21. December. 

Uuejr i England London, l7. 
December. Ovcr Flanalen rafer der 
en hæftig Storm Ved flere Bade- 

steder paa den sydlige Flyst af Eng- 
land er der anrettct store Ødelægs 
Heller. Fra alle Dele af Lande-i mel- 
des der om store Overfvømnwlser. 
Situationen i Wnrwickshire er me- 

qet foruroligende. 

England og Kolonierne. Fra Ot- 
tawa i Kanada meldes, at en De- 
putation af Farmcre fra de vestlige 
Emie vil opfordre Regt-ringen til at 

tilstaa England de samme Fordele 
ved en Genfidighedstraktat, som til- 
ftaass de Forenede Stater. Endvidere 
forlangcr de en betydelig og vidt-" 
gaaende Moderation i Prceference- 
tariffen for at fikre Frihandel melsi 
lcm Moderlandet og Kanada i Lis- 
bet af 10 Aar. Farmerne er villige 
til at gaa ind paa en direkte Skal- 

hox at dcekke det ved de ovennævnte 
Foranstaltninger opstaaede Tab i 
Toldindtægterne 

Rigsdumacn. St. Petersborsa 17. 
December. Rigsdumaen behandlede 
i Gaar et Forjlag om straks at lade 
en Jnterpellatiou atmaaende Stu- 
denterurolighederne og Forbudes 
over for Bladene om at offentligs 
gøre Meddelelfer om disse Demons 
ftrationer nyde hurtig Fremme. Ef- 
ter en ophidset Debat blev Forflas 
get for-kostet 

f 

Tyrkerne i Palæstina. Konstan- 
"tinopel, 17. December. Krigsminis 
sterin tm- modtaget en Meddelelfe 
mwaeside de tyrkiske Troppers Jud- 
tuq i Kot-ah. Tropperne fandt Re- 
ueringens Entbedsmænd og 372 af 
Byens Jndbygggere indesluttede i 
Fasftningem hvorfra de havde gjort 
flere Udfald og tilføjet Oprørerne 
store Tab. Dis-fes Fører hat allere- 
de tilbudt at ovcrgivc fig. 

Mund- og silcxvsygcn er for Ti- 
den Wi. TUJ Ineinst stasrtt udbredt 
i Tyskland. J Mensch-. herfker den 
i alle Provinfer, uxrdtagexx Hering- 
dømmerne i ikke fcerre end 178 Kred- 
ic. Tesuden extra-der Eygtsouunen 
i Bayern Sachsen, Württemberg, 
Baden, Hessen, Sachsen-Weimar, 
Brautifchweig, KoburgsGotha, An- 
halt og ElsasesEothringen foruden 
sie-ass, Lippe og flere Smaafkuten 

I 

qs?I:Wunoeienet i Russland. Ber- 
lin, 16. December Til »Tageblatt« 
telegrafercs fra Lodz: Paa den her- 
værende Vancgaard forsøgte man i 
Gaar at arreftere 5 Røvere. Der 
ndoeksledes en Del Stud, ved hvil· 
te en Officer og en Politibetjent 
blev fkudt, Lokomotivføreren, en 

Gendarm og en Købmand haardt 
faaret Røverne undslap i For-vir- 
ringen. 

En foensfe Fallit Stockholm, 16. 
December. Jndchaveren af Dame- 
lonfcftionen ,.:lllagajin Special«, 
Grosscrer sk. O. Lundbecf, er bleven 
arrestcret for Falst. For henved et 
Aar siden startede han Farretningen 
og købtc et start Lager has danske « -« 

Firmaetx J Lørdags blev han er- 

tlasrct koiitiirs. Det er hovedsagelig 
dunffo Firmaer, der er interesserede. 
lInderskudet beløber sig til 50,000 
Kr. 

Paris som Havnestad Berlin, 15. 
December. Tit »Tageblatt« telegras 
feres fra Paris-: Over 150 Deputes 
rede er vundne for Pianen om Bygs 
ning af en Kanal fra Nonen til Pa- 
ris oq Anlmg of en Havn i Paris. 
Planen anflaas at ville koste 145 

»Mitt. Franks og vil indbringe Sta- 

Hten 20 Mill. Francs aarlig i Sold. 

jDesuden vil der fpares 1,-2 Mill. 
Francö om Aaret til Reguleringss 

jarbefder visd Seinen 

) 
I Mund- og Klovsygen i Østerrig. 
Prog, 15. December. Det bpmifke 

!Landhusholdningsselfkab meddeler, 
at der i Bøhmen allerede findet 

"80,000 Stkr. Kvæg, der er angrebet 
af Mund- og Klovfyge og i hele 
Østerrig ra. 500,00() Stkr., og pro- 

« 

tefterer mod Jndførslcn of shd fra -, 

Argentan og Kvæg fra Jtaliw.HoI- k- 

laud, Frankrig og andre Lundc M 
skabet stiller endvidere Kran« 
Staten fkal erstatte- 
detTab, de Ader. 

« 


