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1:3. Amp- 
Fra Krigsskuepladsem 

Er der iirænkelse as vor 

NeutraliteiZ 

Cincinnnti, 28. Febr. J Gaar 
Morge-. begyndte Te forenede Sta- 
ters Embevgmcend en Undersøgelse 
If en rei ejendonimelig Sag, der fH 
sei-' at gaa ub paa intet mindre end 
at lrcenle vor Neutralitet over for 
ssen russifl-japanesisle Krig. 

Forsie Regimenl af «tho Natio- 
Ial Guard« bar neinlig modiaget 
Octwe med Forespørgfel til Offic- 
veue, hvorvidi de maatte være villige 
at deltane i en ,,mililær Ekspedi- 
Einn« med- fremmed Krigsijeneste som 
Formaal 

Brevene er undertegnede af en vis 
William Wahne og flutier saulede5: 
.SMde Te anste, at stutle Dem til 

es, lau vi garanlete Dem Kaptejns- 
Iilling og 81200 aarlig.« 

Dei anlanes, at disse Officerzr 
dar i Einde at slutte fig til den ja- 
panesisle Herr. Neffen alle Brevene 
u stempiede i Monireal, Canada. 

Koreas Arme flutter sii 
tilJapaneserne 

See-il« 28. Febr. Sol-n umiddel- 
lOm- Følge as den !oreanst-japanesisie 
Illiance tsereltes det nu, at Korea og 
Japan bar forenet here-J Strid5t11f-s 
ter mod Ruglnnd, deres fælles Fjen 
de. 

Japaneicrm hat tillendegivei Rei- 
feren of Knien, at der under en japa- 
Iefrsk Vicelcnge vil blioe oprettet ct 

Proteltorat over Korea. 
Den loreansie Arme, 20,000 

Mund, bar saaei Ordre til at rykke 
iMarlen og slutle sig til de japanw 
fste Ræilen 

Japan bar qivet garanierel For- 
firing onl, at Proletwralet tun fla! 
Mc rnidlerlidigt. 

Russliile Eoldaters Li- 

delser. 
London, 2!). Febr. Telegranuner 

Fra Mostow, sendt via Grænsen for 
ge undgaa ten niililære Censur, 
meddeler, at Follei er bleven for- 
solbt Sand-beben ined Hensyn til de 

Fort-am der elfisterer langs med den 

transsibiriste Banc. 
Dei mastaae43, at de Soldater, 

Horn transporleres til Manchuriei, 
gennemqaar ninennestelige Lidelser 
If Kalbe, og ai mange hat rnsistet 
Dir-et 

Situationen bar været af en sag- 
dan Art, at Togene stadig Inaattc 

fandses med faa Timers Mellenis 
um« og at Mandskabet tun lunde 
holdes i Live ved at tillades ai ftige 
if. stovle Sne og paa andre Maa- 
Ier vedligeholde Blodcirkulationen i 

se sorlomne Leminer. 
Storm følger desuden paa Stotm 

i netslen uafbrndt Reises-leih og To- 
sene swdee indsneede i umaadelige 
Massen Naar Soldaterne saa nd- 
kornmanderes for at rydde Gamas- 
ferne bott, bliver de i Handwva 
heftigl fort-lebe og tedneeres tll en 

Tilsland af swr Elenbighetr. 
Hertil Jammer endelig, at andre 

Sygdomme kmver et belydeligt Au- 
tal Ofre, og Lager fra bei indre af 
Ausland afgaar hver Dag i stsrste 
hast mod Landen Østgtcnsr. 

De rusfiske Kræfter thi- 
ker sammen. 

Messen-, 28. Febr. J Henhold til 

Siterretningey der skrivet sig fra 
militær Kilde, hat det tussisie Jn- 
fanteri indtagei en meget stark Stil- 

ling langs med Seoul-Peking-Vejm 
mellem Licio-Bang og Yokuflodem 
Fronten og Flankerne er ftærlt gar- 
berede af Ariilleri vg Kavalleri. Ar- 
smeens højre Fle staat ved Tatuha i 

Rat-heben af Koteabugiem medens 

vensire Flsj naak saa langt ud fom 
til et Punkt M udenfor Miit-. 

Dei russisle Kavalleri er gaaet 
over Yalufloden mellem Antung og 
Yongamoho og hat tagei Siilling 
langs med Pelingvejen til henimod 
Suchen. 

skosfallisle Reiognoscerings As- 
delinget siges nu at vcere ryllede sai 
langt frem som ti Mil øst for Pe- 
ling Yang, og en stark Styrle af 
Kavalleri staat III Mil nord for 
samnie Punkt. Det rugsifle Infan- 
teki besinder fig 125 Mil længere 
mod Nordvefi. 

Hvis Ja»pan sejrer, —- —- 

Betlin, 28. Febr. J den herve- 
kende japanesisle Legation blev der il 
Dag afgivet den officiele Etllcering,l 
at Japan, lwig delte Land leite-, ikle 
vil tiltage sig nogen fom helft Ter- 
ritokie-Rettsighed i Manchutiet, men 
ril hwvde over for Beiden, at Pro- 
vinfen er kinelisl, og at kinesisl Her- 
rebvmme maa opreiholdes der. 

Dei erllæredes ligeledes, ai Japan 
iile — da Rusland hat anvendt« 
lPenge til Jernbaner i Manchuriet 
—- i Tilfcrlbe of Seit vilde 
prøve paa at forhindre Russland i al 
holde netop san mange Tropper 
langs med Banelinien, som er med- 
vendige for at silke Trnsilen og un- 

derirylle Banditier. 
Den japanesiste Embedsmand, san 

afgav denne Erklæring, udialte til- 
lige, at Japan havde gakanleret Ki- 
nas Neutralitet, for Krisen ndbwd. 
Fra Keiggministeriel oplyles dei, at 
alle tyer Siibe med Undtagelse uf 
en Tokvedobaad er beordrede bokt 
sen Kerkers Pfarvandc 

Japaneserne slaaede til- 

bage. 
St. Peiersbokg, 29. Febr. En De- 

pelche fra Liao Bang dateret 27i’. 

Febr» melden ai Kinesere paa Ya- 
luflodcn bringet Eiter-reinqu om, nt 
en Forimp af russifl Kavnlleki. fotn 
var gaaet over Flehen on tkcrnnl 200 
Mil ind i Floren, hat haft et Stun- 
menslød med en Afdeling Japanefe: 
re, der nobtes iil Flugt og efterlod 
deres Heile, som blev qrebne as Ko- 
falleme. General Lineviicki kom- 
manderede Kavalleri og en Afdeling 
Infanteri til at forfølge Fjensden og 
besæiie dei nordlige Korea. 

Er Port Arihur falden? 
Male-, 29. Febr. El fta fleke Se- 

det spkedt Rygie gaat i Dag ud paa, 
It Port Arthuk i Gaar er falden i 
Japanesemes Hænder. Rnalei sti- 
nes dog at favne enhvek officiel Ve- 
lrceftelse og mna sillert modtagec 
med Barsoinhed. 

-————-»-———— l 
Frygtclig Skibsbkand. 

Port Instrument-, Wash» 29de 

Feins. Damperen »Oui«-en« indkom 
i Gaar her i Hunnen efter at have 
gennemlevet den mest tystendse Begi- 
venhed, der vides at have fundet Sieb 
ud for ,,North Pacisic Evast«. Om 
Bord lmvbe fjorteu Mennefter tilsat 
Livet. 

De die-de er folgende-: Miss Stei- 
ne! as (Tlell11m, Wash» drukneL 
Mrö.Adan1-Z,brændt. D. News- 

bury fra Texas og H. B.uckley, dritt- 
nede. A. Nielfon, J. Nielspn og P. 
Iteitais, Matmfcr, druknede. W. H. 
Erlern, M. Soinerg, H. Douglas, A. 
Donner og A. Raymond, Opvar- 
fere, btændte. Peter Mulin og M. 
Flynn, Jugend-ten brændtr. 

Omtrent Kl. 3,45 i Lordags Mor- 
ges, da Dampeten befandt sig u·d for 
Columbiaflodens Munding, opkom 
der paa en uopklaret Maade Jld i 
Agtersalonen. Med en ubesirivelig 
Hurtighed bredte Jlden sig og ttuede 
stinkt med at omspamde hele Stil-eh 
Hvad der bragte Elendigheden til 
Hsjdepunltet, var, at Søegangen var 

saa vospsom at Døden var enhver 
vis, der gik i Redningsbaadene« 

s 

saadaih at man tun havde Valg 
Da Situationen tilsidst blev en- 

nseslem Død i Hin-yet og i Flamme-ri- 
ne, aav disaptejnen Orbre til at neb- 
fire Redninggbaadenr. Digse blev be-? 
tnandede med Stibetg Besætning, va« 
Okdre blev qivet til, at de stukde hol-I 
de sia taet ind paa Siden as Stiber.i 
J Disse Baade bragtes stvinder on« 
Vorn ombord; tnen neppe var de 

blevne tastede loss, for to as dem- 
tæntrede. 

De tilbagebleone Passagerer ca 
Mandskabet vedblev imidlertid indtil 
Kl. 7,40 otn Morgenen at søre en for- 
tvivlet Kamp medJlden, som det hel- 
riavis paa dette Tidspunkt lyltedes 
dem at begrænse, hvokester Passage- 
rerne i Redninasbaadene attet bragi 
tes om Bord i Stibet. 

—- 

ansav City attet hjemsögt. 
Kansas City, Mo·, 28de Febr. To 

midlertidiae Bron- osoer Kam-Finden 
sprangtes i Akten as den enorm-e 

Jsmasse, der tommek ned ad Flodcn.- 
Det befrvgtes, at de øvtiae fern mid-« 
lertidiae Broer vil saa samme 
Stæbne for Morgen. J saa Til- 
ftkcsde vil 75,()()0 Menmstet vaskc as- 
staarne sra Missouri-Sitten as Flo- 
den. 

Den sørste Bro, der sprænate5, var 

ArgentinePassaqerbriom Deus hele 
Masse-. paktet med Tusinder Tons ."f 
.·5, stnrtere ned ad Strmnmen med 
en vcktcsia Lxmn va» rev med·sia i Far- 
ten den Bro, hvorover »Kansas City 
Belt Lini-« passeren Faa Øjeblitke 
fenere naaede den uhyte Vrag- on 
Jsmasse Kansas AvenuesBroem der 

liqeledes reves bott. 

Dis-se Vroers Sprcengning hat 
isoleret f;0,s»)s«) Mennestet. Masse-: 
as Mennester langs begHje Flodbrk 
der aør energiste Forsøa paa at redde » 

de vorige Broer ved Hjcklp as Ton- 
vasrt m Jgspraenanina med Dyna- 
mit. 

Den Art-link smn tilforer Latr 
Ini- csitv Vnms Vandsorsmrina, er i 

Jan-. Stulde den blive ein-tagt, et 

Tilstanden den samme som under 

Randslodcn i Juni Maaned: Bnen 
vil sda verre uden Band, uden Besysss 

» 

ning oa nden ,,Power« for Spor- 
vognstrafiten. 

Stakkclo taprc Mand. 

Centewille, Jomch Es. Febr. «- 

,,Paymester« J. C. Janer blen, me- 

dens imn i Lord-US Effekmidrsdgis 
var pas chen til Aachor Grube-tue 
med TIWU i Løn til Arbejdenm 
nnholdt af Rovekr. Eftemt vckce 

findt on dpdeliq fanret pisiede han 
paa Hefiene og naaede sit Bestem111c1- 
fegstcd med Pengene i Behold. Beg- 
ne Mode-me blev senere arreftereL 

M—.-»-—-·-«- 

Levendc stcgt ved Electricitct. 

— J den engelske By Brent- 
ford git forleden Dag en af Led- 
ningstraadene til den elektriskeS-pok- 
vej itu og faldt ned paa et Par Hesie, 
der var forspændt en Kulvogn. Den 
ene Heft dræbtes paa Siedet, medens 
Trank-en siyngede sig om den anden 
Denk Forbem Heften skyrtede om 

rm Ztiimest hvorved der tilveje- 
lsragteg Kontakt, og det ulykkelige 
Dyr blev nu bogstavelig talt steqt 
levende af den vceldige elektriste 
Strøm Blandt den forfamlede Men- 
nestemcengde var Ophidselsen over 

Dyrets Ledelfer faa stor, at man ncer 

bavde forgrebet sig paa den ganste 
ustyldige Sporvognsfunltsionær. 
Endelig lylledez det at fasa Trauben 
klippet over og de to Kasdavere ssæbt 
bott. J England forefalder der hyp- 
pigi Tilfcelde af denne Art, og Po- 
litibetjentene er dersox udsiyrede med 
tykke Gumtnihandskee, for at de uden 
Fette kan gribe fat paa den elektrisie 
chmd 

Panama-Kaimlen. 
Ten af Prcrsident Roosevelt forte- 

dcn understrevne Traktat med Repui 
bitten Panama anqaaende den store 
hinuntvej er nu genfidig udvekslct 
incllem Hat) og Varilla, saaledeg at 
tet siofte retslige Stridt nu altsaa 
er tagen Hetoni telegkaferes sra 
Liiashington 28de Febr.: 

Etatgnninister Hay og Bauw- 
Vnrilla, Psanamas Minister i de for- 
enede Stater, hat udvetslet den ftads 
fæitede Traktat og derved afsluttet de 
diplomatiste Underhandlinger om de 
forenede Staters Erhvervetfe af Ka- 
natrettiqheder paa Jsthnien. Disse 
ttnderhandlinger hat inere eller 
mindre staaet Pan Dagsordenen i de 
iinte 23 Aar. Statsdepartementdt 
bar fuldendt sin Opgave, naar und-: 
tochs at fulbbyrde visse Fortnalite- 
ter ved Betalingen af de i Traktatskn 
ncevnte Summen Selve Betalin- 
gen gaar natnrligvis gennem Fis- 
nangminifterens Hemden Hertil 
tonnner Etspeditionen af visse Lou- 
spomgmaaL som Departesinentets 
Jukifter vil tage sig af. 

Prcesident Roofevelt tog derpaa 
det sibste og afgørende Stridt til 
Trnttateng Fuldbyrdelie veb at un- 

derstrive Protlamationen otn Trak- 
tateng Jtrafttræden. Protlainatio- 
nen tydet sanlede5: 

»Ein Trattcit blev affinttdet mel- 
letn Amerika-» forenede Steuer og 
Nevgblikten Panama for at sitre 
Btnmingen of en Stibgtanal over 

Panmnatangen oq forcne Atlanteks 
havet og det stille Han, og stimme 
blev undetftrevet af deres respektive 
Befnlbrnceqtigede i Washington den 
ts. Nov. 1908. 

Nævnte Traktat er behørig stah- 
Fcestet af de to Regeringer, og Stad- 
ickitelserne btev ndvekslede i Byen 
Washington den As. Februar 1904. 

Dei tnndxizøres derfor, at jeg, The- 
sdore Roosevelt, Prossident for Am- 
rikas forenede Stater, hat taget 
Ztridt tit, at nckvnte Traktat gø.es 
Effentiig i den Hensigt, at Traktaten 
dq enhver af dens Artikler maa bli- 
Ie iagttaget og ovcrholdt i god Tro 
if de forenede Statcr og dets Bor- 
irre. 

Tit Vidnesbykd herum hat jeg 
ieknnder sat mit Navn og de forme- 
de Stateks SegL 

Washington, den 26. Febr. 1904. 

Roofcvelt cr glad ved 

Affløkingernc.- 
Washington, M. Febr. Præsident 

tioosevelt hat tilstillet Generalposti 
nester Payne en Skrivelse, hvori han 
fattrr denne for den Konduite-, hvor 
ucb han bar afsløret Postbedragcri- 
Inn-, og udtrykker sin ftore Glædc 
wer, at disse Afsiøringet hat fundet 
Sied. 

hDen japqncsifkc Nationalsaitg. 
—-— Den-te Saum fnm for Tilsen 

sittcrt syngcs med sceklig Var- 
me i det fjerne Osten, et den celdste 
Ig famttdig vistnol den korteste Na- 
tionalsang, der etsistere-. Den heb- 
Der ,,.Kimigayo« og lyder i Overscct- 
telse omtrent· saaledess 

»Gid vor Hersters Regeting maa 

oare 100 Asar og endnu 8000 Aar 
fernsten-, indtil Stenene ikke mere et 

Nimm-, og Msogset ikke mere vokser 
tret!« 

Skønt Sangen stammer fra Elb- 
memel Tib, er den førft bleven Ja- 
pons officielle Nationalfang den 
Gang, der begyndte at gaa europceist 
Kultur i Mikadoeng Rng 

— .—.- -.—..·.-.-——--.— 

Dunst Damper ftærkt havarcket. 

CHristiansand. Nokge, 29. Febr. 
Den dansie Damper ,,Oscar 2« af 
,,-Scandinavian - Americh Line«, 

fort af Kaptejn Stjødt, fra Ner 
Yer 18. Febr. til Christiansand, 
Christiania og .København, grundl- 
stødte i Morges paa et Skcer, da den 
vilde løbe ind t hervcerensde Hann, 
men kom dog strals flot igen. Sti- 
bet havde imidlertib modtaget en be- 
tysdelia Lakaae og maatte bugseres 
ind i Jndtehavnsen, «hvor det nu lia- 
aer i Sikkerhed. Det befladiget paa 
Styrbordsiden, og der staat Band i 
Maslinrummet og to Lastrum, hvor 
Fragten er bestadiget. Pasfaaererne 
blev landsatte. 

s——-——-- O———— 

Frygtcr curopckisk Fort-Hung- 
Danmark og Sverig-Norge 
flaar sig samtnen tilge n- 

sidig Beskyttelse. 

Paris, 26. Febr. ,,T’he Temps« 
tiorrespondent i København telegras 
ferer, at de højefte politiske Anton-- 
teter der ftadiq er bestæftigede med 
Planet for forenet Optræden af 
Danmarl og Sverig-Norge til Be- 
styttlelse af deres Neutralitet i det 

Tilfcelde, at den russifbjapanesiske 
tlria skulde lede til europceist Jndvik- 
litt-g. 

Jfølae denne tierrespondent er 

Danmart i Stand til at stille 1,5()0 
ftystartillerister i Matten og udruste 
fire pantserklcedte Slibe Dg fi«r«e 
Torwedo Isdelckagerr. En dansl 
Strvdfep fom nn er i Middelhavet, 
er crdret til København. Sluttelia 
fiaer Korrespondentem at den Vald- 
giftgtrattah fom Danmark og Rebek- 
landene underftrev den ts. Februar, 
killader andre Lande at tiltræde dens 
Best«emmelser. 

Københavm 26. Febr. —s— Som 
Zoar paa en Henvendelse i Folketin- 
let i Dsag fortlarede Primiermsinister 
Denntzer, at det var nødvendiat for 
Danmarl at sitre sia fuldstcendig 
llentralitet under den russisksjapanes 
tfke Kria. For at kunne silre fiq 
støbenhavns Beflyttelfe fva Søen, 
"agde ban, var Reserven indkaldt m 

Standferne var bleven forfynede med 
slettrifte Lyskastere og elektrifte 
Rablen Fire Torpedobaade var nd- 

tnrede fasrdige til Slag, oa flere 
Forberedelfer Paasivndtes saa meget 
bin mutiaL 

Held i Uheld. 

Mem- jeg lpar vceret paa Reise, bar 
Bast. Daruwa sendt følgende Med- 
Ielelfe: 

»Vi havde i Dag l2ls. Febr.), hvud 
nun med Rette tan kalde Held i 

«ll)eld. Vor celdfte Dreng Peter, 
Vm arbejdet paa Sioux City Seed 
ki- Nursery Co» sad sammen med to 
mdre Drenge og spifte til Midvag. 
Den ene af bis-se sittlde vise de an- 

Jre to en Revolver, han hande, og i 
Den Taute, at den itle var ladet, 
Tod han oq tlitkede med den, den git 
1f, oq Kuqlen ramte Peter i venstre 
Laut lidl ovenfor Knaset Drengen 
dlev strats fort til St. Josefs Ho- 
"pital, og Kuglen blev udtaget. Den 
Jar staaet slad imod Benet og var 

Tledet 4 Tommer langs Benet. Dok- 
:oken mener dog, at Benet ingen 
Zkade bar taget.« 

Vi bar senere haft Medsdelelse om, 
at Peter er i god Be·dting. Pastor 
Vamstov strsiver viderex Selv om det 
blivet en itte saa lille Bekostning for 
Is, saa forftaar du not, kcere Proben 
oi tatker vor tære Gud og Fett-eh vi-· 

Dende, at ogsaa dette sial tjene og 
alle til Gode. —- Drengen, som 
haandterede det farlige Vaaben, er 

meget ulyltelig over sdet stete. Han 
er et forceldreløst Bern. Han sendte 
Peter sin balde Ugeltm og gav Lsfte 
om at blive ved derme"d, indtil alt 
var betalt. Hvor stønt bog! Bi kan 
naturltgsvig ikte mvdtage bette, men 

di paastønner Hiertelagei. 

Daink-Aincrckamt EWMM -WMMMWJ 

Dunste Statsbaner paa 
Verdengudstillingem De 
das-sie Statsbaner deltager i Ver- 
denHudslillingen i St. Louis, idet 
der agtes sendt en Samling af Bri- 
letter, Abonnementsksort og alt Reife- 
godfet vedrørende herover. De for- 
skjellige Ting er nu blevne samlede 
E en meget flot Mappe, der paa For- 
siden bærer Statsbanernes Mcerke: 
oet flyvende Hinl. Mappen, hviä 
Jndhold er kalligraferet, er delt i tre 
Dele, henholdsvis omfattende Billet- 
ter, Zisort og Reisego«dspapirer. Den 
fikge Udstill«ingsgenftand, der er ble- 
vet til paa Billet- og Blanketfor- 
valtningens Trykkeri, er nu under 
Vejs til St. Louis. ,,Rac. P.« 

Den ulyktfelige Moder 
dø d. Mrs. Louis P. Jversen, den 
danfte Kone i Silana5, Cal» der for 
et Par Maaneder siden i Sinds«f-or- 
vsirring drcebte sine tre Bsørn under 
et Optyold i Monterey, og fom fenes 
re blev indsat i en Sindssygeanstalt, 
er nu afgaaet ved Die-dem Den ulyt- 
lelige sivinde blev i døende Tilstand 
ai fin Man-d og sin Moder ført fra 
Llsnlet til sit Hjem, og der døde hun 
tort efter Antonisten. »Chic. P.« 

Dunste Ha esager i New 
Yo r tla Tes. Inder Mei14 utroligt, 
striver ,,Nerd.«, at ·d·e«r«" indføres 
Sinnl, Les-ki, Seleri oa andre Hade- 
produtter fra seøbenhavn til Ner 
York, ganste soin om Kø·beiihavn var 
New Ysorts Aniager. Alligevel for- 
bolder det sig saa; ,,-Oscar 2.« bragte 
fauledes i forrige Uge 3,87:75 Ovid- 
taalshoveder med fig on 165 Kasser 
rsg Fiurve ined Selerier· Naar det 
nu kan betale fix-( at indføre siiqe 
Ting fra Danmart, maatte det Ia 
beteile fiq endnu bedre at indføre 
Dem fra Leim Island eller Etat-m 
Island, on man forrmdrer sig, ihi 
Umeritanerne er bsverken dumme »si- 
ler dsovne Mer. Sagen er, de vil 
have derecs Fortjenefte ligefom alt 
Lindet i det Storc; at Pille den sam- 
men fra Kroge og Kanter lsigger itle 
for dem. Kunde de anlcegge in 

Kaalbave saa stor, at de tunde for- 
fnne hele Amerika nnd Kaal, vilde 
det nieget snart blive gier 

Fra Luther Eollege. Re- 
uolutionen Pan Luther College, Ra- 
;ine, Wis» blev nok itke helt faa gen- 
nemgribende, som det faa ud til den 
fkulde blive. Af de 35 Elever, der 
drog usd fra Stolen, gjotde kun 12 
Aloor af Truslen om at forlade den 
for stedse, og paa Stolen gaar nu 

Undervisningen fin jcevne Gang med 
Pastot Jensen som Leder. Den his- 
tilvcerende Forstander, Skov Mel- 
sen, hat begyndt en privat Stole, i 
bvilken er tndmeldt 12 Elever. 

Hdor nu end Fejlen ligger, s-g 
hvilken af de stridende Parter der 
end hovedfagelig bærer Skylden for 
denne Kalamitet, kan vi alle vcete 

enige om oprigtigt at beklage, ja har- 
mes over, at smaalig Splidagtighed 
Itter her stal odelægge et af Frevens 
mest velsignede Arbejder iblandt os 
Dunste. Vi trænget til Tugt, oq den 
vil ncrppe lheller udeblive. Blvt vi saa 
maatte forstaa at bøje os under den. 

Fra South Dakota. Pto- 
fesfor N. Hausen ved Syd Dakotas 
Landbrugsstole er (fammen med sitt 
Medlcesker Prof. Chilcott) af Natio- 
nalkommissionsen for Golleges og 
Eksperimentstutioner udnævni til at 
ovdne de Genstande fra Syd Dakota, 
der stal udftilles i St. Louis. Puck 
Hsanfens Omraade vmfiatter Fragt, 
Chilcottg Makaroni-H«vede. Hausen 
er form bekendt danst pg en af Ame- 
rikas mest anerkendte Authoritetet 
paa Wbrugetg Omraade, sirkvek 
»Noc. P.« J 

J 


