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Japaneserne og dereg 

Enden 

Totio, W. Mart5. Mange desin- 
derlige religiøse Ceremonier er si den 

senere Tid bleer udførte i Totio i 

Anledning as Rrigsevtlckringen og 
den deraf folgende Kamp, som en- 

hver Japaneser ved er en Kamp for 
den nationale Etskstens. 

Det er den alvorligste Krisis-, Na- 
tionen nogen Sinde hat gennem- 
gaaet, og det er derfor jtte at undres 
over, at religiose Ceremoniey der 

synes ineget besynderlige for Vestens 
hele Tæntemaade, udføres hver Dag 
med den dybeste Alvor. 

Totio er en Tempel-by. Der sin- 
des herTusinder af Altre, foran Zwil- 
te Shindoiömens og Buddhismens 
Tilhoengere hengiver sig til Dyrtelsen 
as deres Gaben Begge disse Reli- 
gisonssamsund er paa deres Vis me- 

get fromme, og Japaneseren giaar Jl- 

drig til en alvorlig Sag uden at 

raadspørge sine Guder og bede om 

dereI Bistand. Den nuværende al- 

dorlige Situation har tastet no 

Glang over Templer og Altre, der 

daglig besoaeg indtil stor Trængsel 
af fromme Gndsdyrtere, og hveri 
mesteijrne og hoer anoendeiigKrog 
af disse Altre er bedasttet med ov 

staaede stristlige Banner. 
Det er aanste befonderliat at se 

Soldaterne i Unsisorm og fuldstcen 
digt Krigsndstyr forrette deres An- 
dagt foran diHse talløse smaa Altre 
i de store Templer —— alle som en rede 
til at osre deres Liv sor Fcedreiani 
det —- og de beder ikte omBesicermel 
se for deres eget Liv og om Frihed 
sea Farr, men tun sor deresVaabens 
Sejr og for deres Lands Ærr. 

Japaneserne dyrter eaentlia itte 
deres Forfædre, saaiedeg som Kitte- 

serne ger; men de bar den dybeste 
Qördødighed sor dem,og enhver gam- 
mei oq anset Slægt bar sit eget Fris- 
miliealter med Staatens Stamtavle 
omhnagelig indaraveret. 

Diese Forsædres Ekistens er saa 
haandgribelig og ledende for Japa- 
neserne, at de geres betendte med al- 
te stsrre Begivenheder i Slægten og 
i Nationen. De bliver højtidelig 
nnderrettede om Fsdsler, Giftermual 
og Dsdsfald i Familien samt om 

andre saadanne Begivenheder, som 
antages at were as Interesse sor 
dem. 
J god Samklang med denne ssor oz 

saa besynderliqe Stit begav Reise- 
ren sig Dagen ester Kvigenö Erkla- 
ting til Slægtsalteret i det kejserlige 
Pallad3, og under de vidtlsftige, 
men hojtidekige Ceremonier, som er 

soreskrevne i denne Anledning, un- 

derrettede han sine Forsædre omKri- 
gen og bad om dereB Befiedning og 
Ansørsel i den alvorlige Kamp, som 
var begyndt. 

Pan samme Dag blev samme Ri- 
tual fortettet oder hele Landes, book 
der sindeg Slægtsaltre, og Obrig- 
hedspersoner undeerettede deres For- 
strengere om Landets Krigsttilstand 
Dis-se Ceremonier er selvfslgelig af 
den mest alvotlige Att, og det er 

nmuligt for et Beste-nd Born at sor- 
staa dem —- endnu mindre at deltage 
X dem. For Japaneserne tut-beseit- 
ter de alt, bvad Hsjtidkighed tan 
tumme, og de skyy saavidt multgt, 
at udtale stg her-m til anderledes 
tænkende. 

Port Arthursiges at viere 

falden. 

Dokto, 22. Martö. Et Dagblad i 
Totio hat di Dag publiceret den Es- 
terretning, at en japanesist Afdeltng 
d. 19. Marts gforde Landgang paa 
hold-en Ltao Jung og angeeb de 
eugsiske Tropper t Port Arthur bag 
sta, medens Flaaden samtidtg bonI-· 
barderede Byen og havnetn 

Angresbet aabnedes Kl. 6 om Af- 
tenen og fortsattes til Kl. 10 næfte 
Dags Formiddag. Setften japane- 
sisie Stil-e deltog Kampen, hvis Re- 
sultat blev, at Japaneferne besatte 
Byen. 

Russerne mister 600 

Mand. 

Tokio, 22. -Matts. Der er hertil 
indløbet Esterretning om et heftigt 
Sammenstsd ved Chyong Syong, 

.-I hvillet Aus-ferne stal have mislct 
600 Mund dsde eller saarede. 

Frygt for Kinesernr. 
l 

l 

St. Petersbotg, 22 Marks. Dei-l 
lnæres her alvotlig Fkygt for, at Ki- 
lna vil stutte sig til Japan, dersom 
Weit-Land siulde vinde det fsrfte stor- 
Jre Landslag. Alvorlige Scktidt fou- 
tages detspr fra tussist Side til at 
mode en saaban Eventualitet. 

Spion levende begravet. 

Tien Tsin, 22. Marks. En japa- 
nesist Købmand og russisl Sspion ved 
Navn Katavla er bleven lynchet paa 
den Munde, at han blesv lebende be- 

gtavet. De japanesiste Jndbyggere 
tillmdegiver almindelig Glcede over, 
at Forrcederen hat faaet fm Lon- 
men de japanefisle Autoritetek nirg- 
ter at lende nogei til Sagen. 

Port Arthur kan ilke væke 

falden. 

London, Zi. Mart-T Den opsigti 
dasttende Eiterretning, soin Korre- 
spondcnten fra Tokio i Gaar sendte 
»Daily Telegraph« om, at Port Ak 

thut var bleven angrebet baade fka 
Land og So af Japanesserne og stut- 
telig indtaget, finder itle den fjerne- 
fte Tiltro. 

Forholdene i Bugten ved Liao 

Tung er nemlig af en faadan Be- 

skaffenhed, at Telegrammet umn- 

ligt kan via-re rigtigt. Jsen omtrina 
Halb-en er endnu ikle brudt los-, Jg 
af den Grund er det umuligt, at 

Japaneserne kan have landfat en 

Styrke, focn vilde være tilftrwlkelig 
sdot til med nogen Vitlning at fal- 
de den russifke Befcetning i Ryggen. 

20,000 Russere til Asien 
i de sidste 14 Dage. 

London, 23. Marts. Korresponden- 
ten fra Hakbin til »Titnes« medde- 

ler, at der til Harbin er ankommen 
20,000 russiste Soldater i Lssbet of 

de sidste 14 Dage. As disse er 

14000 Mund sendte til New Chwang, 

lPori Arthur og Mulden, og 2000 
blev lendte til Vladivostok. Den 

ststfte Del asf de Ivtige 16,000 
Mund er nu paa Hospitalerne, da 

Mundstasbei aniom i en færdeles 
ynlelig Tilstand 

Kr... ialt 38 Millitættog er ankom- 
ne til Havbin siden Kngenö Udbrud, 
og HalOparten of disse beugte ikke 
Mandstakz men tun Ammunlttvn og 
Proviant. 

Rasende Kamp. Ruöferne 
mistede et Kkigsskikk 

Totio, 24. Matts. J Folge en De- 
peche fra Mojt hat den japanesiste 
Flaade angrebet Port Arthur d. 18., 
sbombatdeket Byen og Ferstningsvcers 
kerne og kempet en rasende Kamp 
med den russiste Flaade udesn for 
Havnem Ei større rugsist Krigsskib 
blev Idelagt og sænteh Japanesers 
ne havde syv bede. 

I 
sum Ohne, syen Tot-do z- Luqu connt v- 

sdseanl Jethe evivær am at dan er det alt-re sue-n at Ikmnet J. ca· ney « co» dek privi- 
litten-Mel I Wien nled o tot nannte Eountyok Glut 
m tmame Firma nil betale en Sinn atet sum 

f Ia aqwior dont-nein Tut-ide alte-stand der ttte 
n helbt des ved Zeugen at Aal-Ist Galant- Cur-· 

kKra- ant stihenev 
setdi et isr knln ou unde teuell nun New-rette 

den me minder the-L 
A W. Ole a l o n. 

Momka Public-Is- 
uz is- ein-« s « uns tuaec tndvendtq as bitter di- 

[ Hm moka og Stumm-wem- Sostemer. stttv taki ceiesbnkd arm-. o. 

PS l es hoc Apotheke-te lös- 
-n-- his- st nn- ec de vede 

Otn den jaspanesiste Flsaades Tit-? 
stand foreligger der intet. Marinede-·; 
partementet hat hidtil ingen Under- 
retning m-odtaget. 

Port Arthur bombarderes" 

frentdcles. 

London, 24. Marks. Mandag Nat 
indtil tsdlig Tiksdag Morgen hat 
Japaneserne fsoretaget itle mindre 
end tre Flaadeangreb paa Port Ar- 
thut. 

Ved Midnatstid visste Ffaaden fig 
uden for Havnen og besiceftigede 
Battersierne en shalv Time. Kl. 6 

Morgen vendie den atter tilbage til 
en tort Bntaille; men Kl. 9 Form. 
fiete Hovedangrebet, under hvilket 
Masser af Bomber kassttdes ind i 

Byen. Rusfernses Tab bereites czt 
svære femten Mund døde og saarede. 

Russetneharmistetet 
FSkib med 700 Mand. 

Berlin, 24. Marks. »Schlessi1he 
Zeitung« bringet i Dag en opsigts- 
vællende vg, fom det synes, authen- 
tist Eftetretning om, at det ikke var 

den russiste Torpedobaad »Skori«, 
soIn sprangtes i Luften of en flu- 
dende Torpedo i Port Arthnrs Havn 
den M. Mart-L men den bevæbnede 
Krndser ,,Bnts,an«· 

Blndet meddeler liqeledes fra 
famme Kilde, at det hele Mandstab, 
fom udaiorde 700 Mand« blev dreht. 

«Konntzc Meinorial"o Grund 

folgt for 890,000. 

J mange Aar dar den forer en- 

gelst lutherste Mitte i anha indu- 

nct en Ineget fkenkragende Pladg paa 
Hjornet af 16. og Harney Street5. 
Det bar sitkett qlckdet mange andre 
end os, naar de kom til Nebrcistasi 
Mettopolis, at se det stønne Bevisi 
for vor luthersse Rirles Jndflydelfe. 

Det var en rig Bank-ot, fom i sin 
Tid lovede at give 820,000 til en ny 
Ritte, dersomYJtenigbeden kunde for- 
doble Summen; dette stete, Kitten 
blev opfsort og fit den rige Givers 
Navn, »Kountze Mexirsokial.« 

Nu er ikte Hirten, men Grunden, 
hvokpaa den ligger, folgt for den 
runde Sum s90,000 til Dommer 
James Neville, og om 60 Dage, siger 
,,Wokld Herald«, vil der ikke blive 
ladt Sten paa Sten af den smukte 
Bygnckng. 

Det var i fortige Uge, Dommer 
Neville gav sit Tilbud, og i Gaak 
(21. dns.) blev Handlen afsiuttet. 

sSaa ret vi fokstaar, betyder denne 
Transattion langt fra Til«bageganq, 
men snarere Fremsttidt for den til- 
horcnde Lutherfte Menighed. For- 
tetningstvarteket trat sig ftedse nett- 

mere ind paa Kisten fra begge Hold. 
og det bevirkede Paa den ene Side, at 

Ejendommen steg i Pris, og paa den 
anden Side, at Pladsen blev miner 
behagelig som et Sted for Gusdsdypi 
selte. 

Den sidfte Gudstjeneste i »Kountze» 
Mem-w vic sorive hptdt Maske-T 
dag, og Mandag Aften derefter vilH 
de gamle Medletnmer samleö der tik 
et sidfte Farvei. f 

Midlertidig vil Menighetden hol-! 
vde sine Moder enten i en stor Hall, 
sont den vil leje, eller ogsaa vtl den 

bygge et «Tabernakel«, som kan tjene 
den« indtil de kan faa en ny Kirie 
opfert. 

Det er ttke endnu bestemt, hvor 
Menigheden svil dygge, tun at den vil 
ffytte længeke Best. Den siges at 
tælle over 300 velstaaende Medlem- 

«mer, og den havde ikke synderlig 
Geld paa sin Kitkeejendom, san den 
vil vcere t Stand ti! at opfore en 

endnu -prcegtigere Kitke pua en roll- 
gere Plads. 

»Dansteren« udgaar to Gange om 

Ugen. 81.50 aarlig. Mode-Nu frit. 

Bekendt Landsmand bät-. 

J sit sidste Nummer sieisver 
",,Bien«: Gamle Hyruip er wh. Deiie 
iBudflab mosdtoges i Lordagss med 
Vemod af mange af Kioloniens celdre 

-Medlemmer, siom ved Hyrups Dsd 
Hhavde mistet en mangeaarig Ven og 
ngangsfcellr. Dei var i Frevag5, 
at den gamle hcetdersmand hensov i 

iHjemmei hos fin Svigetsøn og Dat- 

;ter, Mr. og Mrs. D. Munthe i 

:Alameda, hvor han i sine allersidfte 
iDage fandt iætlig Omsgang og 

lPleje Døden ioim iiie uveniet, ihi 
Ii flere Maaneder havde det strantet 
lspat-i med ham. Sidfte Efieraar an- 

igrebes han af Brights Sygdom, og 

sdet var da ilari, ai Enden iiie var 

blangt horte. Begravelsen fandi Sieb 

,i Sondags i Monniasin Vietv Grav- 

Flsund i Oakland i Overvætelse af ei 

zstsrre Anial Slægininge vg Venner. 
TPastor Grønssberg forteiiede. —- Pe- 
Eter L. Hnrwp Var findt i Frevericia 
og sblev henveb 74 Aar gsammet Som 
ung Mand tejsie han isil London, 
lwor han i henved en Snes Aar drev 
ei ftørre Siibssbyggeti. Her blev vg- 
iaa de feis af hans fvv Born sei-te 
J 1881 kom han til San Francisco, 
oa ei Aar-Z Tid senere fuslqie hele 
Familien eitel-. Dei Hyrupsie Hjein 
i Ase-tue bil etindres af mange. Den 
mean iinadoim der fandies i Hiern- 
met, gjorde bei iil ei yndei Sam- 
linassted, book Mnnierhed og Gast- 
fribed var dei scerlige Pressa Dei var 

et start Tab for Familien, da Mode- 
ren i 1889 blev laldi bott; men bei 

inderlige For-hold mellem Faderen ca 
Børtiene vedblev til dei sidfir. Af 
de to Sonner er den ene nu i New 
York, medens den anden fejler msed 
Dampflibe paia Mericoknsten. De 
fein Døire er gifie benboldsvis ined 

Meist-s. C. J. Klinker, Kapiajn 
Johnsom H. V. Nielsen, Daniel 
Munihe oa Otto Prahl. Skønt 
fødte i England er de fom beiendt 
alle Dunste baade i Tale oa Sind, 
cia gennem dem bar iten Hyrupsie 
Slæai sat ei variat Stempel pan den 
bervcerende danfle Koloni. 

J fidste Øjeblik. 

Omaha, 24. Marts. At AandsY 
naervcetelse i Fakens Øjeblil tan ver-i 
re af aller stotfte Betydning, fes of 
nebenstaaende 

Mrs Sewell, 1917 Clarl Street 
var i Msotges i Færd med at vasie og 
havde i den Anledning tio ftore Keb- 
ler med logende Band paa Molken- 
tomfuret. Paa en ellek anden Maa- 
de havde nu hendes spaede Bam, sont 
legede paa Gulvet, sparket et af Be- 
nene bort fra Komfuret. Moderen 
saa det vallende Ksomfur med alt det 

togende Band i Færd med at vælte 
ned over Barnet, og fom et Ltm 
fnappede thun Barnet fra Gulvet og 
naaede lsige hen i Døren med det, in- 
den Kiomfuret meld Jld og ksogende 
Band vceltede ud over Gulvet. Dek- 
efter opstod der Jld i Hufet, men da 
Brandvæsnet hurtigt ksom til Stede, 
Iblev Jlden sinktet usden at have an- 

kcttet synberlig Stabe. 

Hele Familien dræbt af Toget. 

Clarlssburxh W. V» 24. Marts. 
-En hel Familie blev i Gsaar indhens- 
tet af et hurtigt lsøbende Passsagertog 
paa en smal Jærnlbanebro af Balti- 
more ök- Ohio Bauen. Alle Fami- 
liens Medlelmmer blev bogftaveligt 
malede til Døde. 

De forulyllede et Mr. Tony Mo- 
nardi, Mrs. Msonarhi. et Batn af 
Familien M«onatdi, Frank Jametti, 
Franl Rosetti og to unasvngisvne Pet- 
foner. Disse to sidste, som ikle er 

døde, lan muligvis siippe derfra med 
Livet. 

Cyclone i Missouri. 

Hingginsville, Mo., 24. Miarts. En 
»T«ornasdo« er gaaet hen over vor By 
og har sforaarsaget meget stor Ode- 
læggelfe. En Mond blev siaaet ihch 
Tagene blev revne af ca. 50 Bygnin- 
ger, sog meget betydeligt Ejendoms- 
thb er foraarfaget gennem hele By- 
en. Ttæer rykkedes op med Rinde, 
mange Heste blev dræbte paa Gaben, 
de elektriste Ledninger reves neb, og 
Byen indhylledes i MsøTkr. Tabet 
ansiaas til minde s40,000. 

Uvejret hat ogsaa kamt Byerne Cor- 
der og Alma vg begge Steder an- 

rettet betydelig Stadt-, otn hvis En- 
keltheder der dog hidtil intet f..-relig- 
ger. 

Senats-r Butten i Forhör. 

Mange Vidner paa Rege- 
ringensSideindkaldt. 

St. Louis, 22. Marts. —- Joch-- 
ret over de forenede Staters Sena- 
tor Ralf Burwn af Kansas begynd- 
tes i Dag for de forenede Stateris 
Distritts Dommer Adams. Bur- 
ton er beskyldt for at have msodtaget 
VIII-ON as ,,Riallo Grain and Seku- 
ritises Company« for at bruge sin 
Jndflydelse i Postdepartementet, sas1 
der ilke skulde blive udstedt ,,fraud 
order« ins-ob nævnte Kompagni. 
Man unser fsor fandsynligt, at For- 
høret vil optage Resten af denne Uge. 

Te forenede Staters Distrikts 
Advokat Dyer og hans Asstftenter 

bar i flere Uger arbejdet paa at for- 
Hkxerede Regeringens Side af Sagen, 
og Forsvaret har lsigeledes forderedt 
sig i længete Tib. 

Blandt Regeringens Vidner er 

William E. Cochran, første Postwa- 
tor Jnfpektør, Wm. A. Jsones, 
Indiana Kommisfaer. Edward 
Cbatterwm dennesz Privatfekretær, 
Gesorge M.Sntith, Postembedsmand, 
oa Arkhur T. Br·ce ted Riggs Na- 
tionalbank i Wafhingson 

Ny Stolesuperinteudent 
i Onmbm 

Otnaha, 24. Matts. »Boord rf 
E-duciation« msodtog i Mundags Af- 
tes Superintendent C. G. Beatscs 
Resignativn fom Direktør for Sko- 
levæsenet i Omasha og kowstituerede 
i hans Sted Mr. A. H. Waterhoufe, 
Forstansder for Omaha Højstole, ind- 
til endebig Udncevnelse kan finde Sied. 

Der blev gfsort et Forspg paa 
straks at vælge Mr. W. WL Stetfon, 
Stute Superintendent of the Maine 
Schools, til Stolesuspetintendeni. Men 
Forflaget gik ikke igennem, da flere 
Medlemmer Instede en grundigereUn- 
Derspgelse af og et nøjere Kendstab 
til de mange Anspgetes Kvalisika- 
tioner. Blandt Aus-gerne er Pro- 
fessor Erwin Levkstom ti«dligere For- 

istaut-er for Højstsolen i Omaha og fe- 
snere Superintendent of Jnstruction 
i St. Paul. 

J Forbindelsse med Msodtagelsen 
af Mr. Pearies Resignation udtalte 
,,Board of Educsation« sin varmeste 
Anerkendeckse af hans syvaarigeVirk- 
somhed i Skolevæsenets Tjeneste i 
Omaha 

Fra Racine. 

IPladfen som Forftander for 
Luther College her i Byen vil blive 
overtaget af Pastsor H. C. Jensen ved 
Gmauskirkm Menigheden hat i den 

Anledning kaldet Passisor Prøven«sen, 
Council Bluff, Ja. 

— J forrige Uge afgik Andrew 
Holm pludfelig ved Døden og forde- 
des i Søndags fra Emauskirkew — 

Afdøde var Svigerfader til Pasfor 
Søe i Neenah, Wis. 

Hotelbrand. 
Wsheetjng, W. Va» 24. Martsk 

Der er hertil indlsøbet Efterretning 
fra Oliebyen Littleton, at Hotel 
Scharpe i Morges blev ssprængt af 
naturlig Gas, og at adstillige Men- 
nesker mistede Livet. Ruinerne kom 
øjeblikkelig i Brand, og faavel Ho- 
tellet som flere andre Bygninger neb- 
btændte til Grunden. 

Liget af William Lawson fra 
Pittsburg er bleven draget frem qf 
Ruinetne; men da Hotellet var fyldt 
med Arbejdere ved Olliekilderne, 
frygter man, at site eller fem cif disfe 
er omksomne i Flammerne. 

Attentat mod Czareu. (?) 
New York, 24. Marks. J Gaar 

udfpkedess det Rygte fra Wäall Street, 
at der var bleven gjort et For-sag paa 
at snigmyrde den russisske Kesser. Da 
Rygtet synes at stamsme fra pausi- 
delig Kilde, lod man telegrasist forte- 
fspørgei London, men har herfra fau- 
et det Ssvar, at der ikke i London Vi- 
des noget om, sat et saadant Atten- 
tat hat fundet Steh. 

En tung Byrdr. 

En as de tungfte Bt)rder,de Fattige 
man beere, er den aldrig mang- 
lende Dotterregning. Den hat 
bragt Modløghed ind i mangt 
et Hieni. For saadanne er Keus- 
stabet til en paalildelig Fami- 
liemedicin vcerd en hel Del. 
Endvioere, der find-es Tusinder uf 
Familien der bo-v saa langt fra Dot- 
tor og Apothek, at der ikte kan vcere 

Tsale om at serholde prompt Wege- 
hjrelp. Hvor mange er der ikk-e, spa- 
ledes stillet, som begrceder Tabet af 
en Keer, kyvis Liso kunde oæret spa- 
ret, om prompt Lcegehjcelp var ble- 
ven forflasset. Dis-se Muligsheder er 

altid sørgelige og pinltge Tanker for 
de Efterladte. Det yder visfelig 
Grund for Eftertanke, men ,,Hvad 
tan g-øres?« vil tcentende Fsofk spin- 
ge. 

For det første, tage vare paa De- 
res Hel’bred. Erfaring hat tilfuloe 
dist, sat ved en Smule fund Sans, 
Forsigtighed sog Jagttagelse af de al- 

mindelige Sundhedsreglek, kan ban- 
de mangse og langvarige Sygdomme 
unsdgaaesx 

Hvis De rføler Dem tung, dorst og 
nedtrykket, naar De staat op om 

Morgenen, hvis De hat en ækkel, 
bitter Snvag i Wundern hvis Tun- 
gen er Jbelagt, ignorer ikte disse Sig- 
naler. Der er noget paa Fcekde. De 
er itte vel. De holder paa at bli- 
ve syg. Giv Agt! Deres System tren- 

ger tsil E"ftetsyn. 
Hvis Der-es Børn er stere, flsøve 

og pirreltge, hvis de ingen Appetit 
har, hvis Glansen i deres Øjne et 

forsvundet og deres smiaa Ansigter 
gløder i Feherhede, ftynd Dem! Det 
er Begyndelsens til en Sygdorm der 
maner kan bltive alvorltg. 

Hle Deres Mund føler sig usoed- 
vanlig træt, siøv og modlsø3, hvis 
Moden ikte smager han1, hvsis det ban- 
ker i Tiindingerne, og han kluger over 

Værk hist og her, mal ikket Strid til 
Verket straks. Lad ham tage Dr. 
Peter’s Kurtlo. En Flaste kostet 
meget mindre end et Dottorlbesspg, og 
Sandsynltgheden er, at en Dtosig 
deraf ttide vtl spare store Udgsifter, 
megen Ængftelse og Bekymrtng. 

Den er ikte en Apothekermedtctrn 
Den scelges direkte til Forbrugerne 
gennem specielle Agentter. Strisv 
til Dr. Peter Fahrney, 112———114 
So. Hoyne Asve., Ghtcago, Jll. 

En honnet daan Mand, 
20 Aar, Nykonnner, villig og vant til al 

Slags Farmarbeide, onster Pladg paa en 

Farin, helft i Nebraska eller Iowa. Oplyis 
ninger gives ved at tilfkrive Dansteken· 

under Mærcet A« 


