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Et slemt Slag 
for Japanerne. 

To of Admiral Tagos 
Sedfx Stibe fnntet nd for 

PorthArthur. 

Rygtee om stæktt Slag 
ved Yasu. 

London, 20. Maj. (Speciel Teic- 
gvam til »Oma«ha Bee«). -— Lon- 
don vi: itle tro, at Japans Flaade 
Hat catet Genstand for en saadan 
lllytle sont Tabet af Zlagskibet Hat- 
fafe Dg Ktydseken Yofhino, for Ordet 
«,ofiiciel« er med Avifetnes Melding. 

Lq selv da fyneg det, som man 

llte Vil tilstaa Tabets Storhed, der» 
etllætes at væte lige med Tadel af« 
en del Division paa Landet, i dei. 
stindlte soger man at gore det faa 
tinge fom muligL Micrgenbladenek 
findt-Immer imidlertid, at Ulylken et; 
sieget alvorlig. 

»An Taily Mail« siger: J Folge 
se ntetst lorte Beketningek, som hidH 
til et naaet til detke Land, lsb Hat-T 
suse xscia en LlJiine ti Mil snd for 
Port Arthur, og det begnndte stralS 
it snnle og signaliserede om Hin-m 
J de: lamme elsploderede en and-In 
Mine nnder det og fuldfsrte dets 

Mlæggelfr. Dei sank imidlekiid 

Iangsornj, og havde der været en ven 

ligfindet Havn lilgængelig, kunde del 

Imlinvis vcere blevet reddet. Dei 
state Tab af Menneskeliv sinldes for- 
modentlig, at Besætningen indtil sid 
sie Tieblit arbefdede fortvivlet paa at 
tedde Etibet fra Undergang. 

Hatkuses Besætning opgives til 
741, knen bar timeligvis vceeet sin- 

ktinq WO, og tun 5300 reddede5. Dei 
Iidee endnu intet onl, hvorledes Mi- 
Ietne var kommen der, men det fee 
Id, ikm Russeene hat pkøvet at spille 
Japanetne samme Pnd5, fom band- 
faa fortrcesselig Bittning paa Pelto 
schlopr Tabet af Hatinse er alvor 

Ugete for Japaneme end Tabet as 

Mtronaolonfl for Ruzfeme, da Hei- 
fuse var et baade stotte, mere mo- 

berne on lrnftigete Stil) end Petro 
pavlooft Dei var ei of de site abso- 
lut fskite Klasses Krigcefkibe, som 
Japan havde veo KrigensBegyndelsc. 

Man »wegen hvad Jndflydelse det 

Iete vil have paa Reigen-s Gang, on 
»experts« giver saa detes Mening til 
Lende. Man mener, at JapanJ 
Ilaade endnu, selv om Ostern-flag- 
den immer til, et Ruslands over-- 

segen. med mindre Øfterspsiaaden lan 

faa sca og saa stor Forftærlning fka 
Bladioostot Deguden mener man- 

It des indtkufne llheld for Japan 
paa Even vil fremslynde Jndtagelsen 
Of Port Arthur fra Land-siden. 

Et Telegeam im Totio meldet, at 

Ktydfetne Kasaga og Yoshino den lö. 

Mai i en tæt Tuage ilødle samtnen 
Id for Port Atthuk, og den sidfte 
faul i faa Minutter, 90 af dens Be- 
Hcining teddedes. 

Angaaende Stillingen paa Lanoet 
Iides der tun lidt. De sidste Dages 
Meldinger hat lydi paa, at Japaner- 
Ie holdt paa at one-inne Kuwpatkins 
den og berede ham et nyt Gedan. 
Jopanekneö Styx-le stulde veete mod 
susfeenes omirent sont 2 mod 1. 
Wen saa Iommer der i Dag til Mor- 
Iea Melding fra New Chtoang om et 

Uebetlag fot Miserere Fea paa- 
Idelig wide, stget det, bereitet del, 
it Japanernes den« som gis over 

psluflpdem hat faaet et haan Slag 
is hat maattet welke sts Mbaqe til 

Jena Bang Meng. Dermed ee vet 
des Mc amer at Russetnes Stil-« 
sing senktan Licio Yang er bedeet 

Im. Der vil sitteet inart hsres 
Ime nyt verfec. 

Dei set ab, som Rutseene hat 
Wi, at de erstes-»vi- af New 
cis-mo- J VII statt det« O be W- 
culpa-. 

. Faa et Hjem for Dem selv. 

400,000 Acres godt Slov- og 
PkaikieiLand til en Ptis af fra 86 

Ttic 812 pr. Acke. Beiiggenve i det 
’1nidtre Minnesota fra 100 til 150 
Mil fta St. Paul og Minneapolis 

lng 50 til 100 Mil fka Duluth giver 
det et Marled saa godt soin Ghi- 
cago. 

Tæt ved Jernbanen, godt Band, 
billigt Bygningsmatetiale, hebe Binde 
Vg Blizzatds ulendte. Personlig le- 
dede »Excurfwns« føkfte og ttedie 
Titsdag i hver Maaned. 

Angaaende Kost, Cittulceret etc. 
henvendet man sig til 

S. S. B e n so n, 

B.radsl)aw, Nebr. 

Præsidenten tygerikkr. 

Og den Kendsgerning lom 
til at koste Mrs. Nation 50 

Dollars. 

Da Mrs. Catrie Nation for nogle? 
Dage siden aflagde Bespg i Antis-( 
Cigaret Ligaens Kontor i Chicago,l 
saa hun et Billede af PkæsidentRoose- 
velt hangende paa en af Væggene, 
faktckller »Sland.«. Øjeblillelig ta- 

get hun sin Paraply og stiller den 
igennem Billedet: »Don ryger og 
tyggek Tobal,« sagde hun. 

»Nei, det got han flet ille. Press- 
denten befattcr sig ille med sligt,« 
fagde Miss Lucy Gaöton, som hat 
Plads paa Kontos-et. 

»Hvis De lan bevise det, vil jeg 
give Ligaen 50 Dollars,« fagbe Mis. 
Nation. 

J Gaar fandtes folgende Telegram 
ovslaaet paa Miss Gastons Kontor: 

Prassidenten bruger ilte og hat al- 
drig beugt Tobak i nagen som helft 
Form. Deres ækbsdige 

Williatn Lock-, 
Ptæsidentens Privatsetretcer. 

Wirs. Nation maatte betale 50 
Dollars og oven i Kobet det Idelagte 
Billet-e 

Helfedaad as en Fyrbsdcr. 

Lied sin Aandsncrtværelse og sit 
Mod stelste en Fmboder ei ire Aats 
sammelt Barn fra Den Dis-se Død 
den lu. tns":«. i Nasisjeben as Union, 
Nebr. 

Zom et Fragttog løb hen over en 

lænqere Fyldniitg, opdagede Inge- 
niørem og Bord-deren et Par Hun- 
Lrede Yardg sorude paa Zporet nI- 

net, der saa nd socn en Pult Morden 
Men som de Orog meinen-, opdageise 
de, at bei var ei Bam. Den lillk 
blev iite bange, da Togei ncermede 

fig, nten blev stauen-de paa en us 
Stinnerne. Fyrbødeken Cornelius 
Cannon iravlede srem pan ,,the pi 
lot« uden at ændse Futen, han selv 
var i, greb Barnet og dkog bei nd as 
Faun. Togei standsedes, og Batnet 

gaves til dets Moder, som boede paa 
en Form i Nærheden. Cannon mod- 
tog Tagen ester et Brev sra Banan 
Superintendent, hvori denne ins-n- 
skede ham med den ædle Heliedaad 
og soksiirede hom, ai han var sat paa 
Forfremmelseslistem —- »Kansa3 
City Stein« 

—.-—-—— --.——,.—- 

Wisconsin i Ussrr. 

Den republitanste Konvention sor 
Wisconsin ttaadte samtnen i Modi- 
son den 18. Fra flete Countieö var 
der msdt to Held Delegaier, »La 
Folette Mond« og ,,Sialwariz«. La 
Folette atiraar en ,,tkedke Termin« 
som Guyetnjy og bei syneMoni han 
samtnen med san andre Politikere er 

i Stand til at sve Beiden-g »Stat- 
tvarM scttet sig bestemt imod irebie 
Termin. Om denn- Stkih ille bi- 
lcegges, er der Fare sor, at den gi- 
vet Seiten i beendet-ne par-Demo- 
kratetnr. 

l———.———. 
Bilde plyndre en Postvogm 

En nyBande vilde fors·ge, 
bvad Carbarnbanditterne 
ille lande; men det gil dem 

illegsodi. 

Tke Rovere forspgte ifølge »Stein- 
din.« den 17. ds. at plyndte en Post- 
vogn ncer ved Chicago cfc Not-ihm- 
slern Jernbaneftationen. Ei Revol- 
«verslud, som gil af ved en Ufotsigiig- 
hed fta Novernes Side, aabenbarede 
detes Planer. Del lom lil en hidsig 
Kamp med Politiet, men det lylledes 
Noverne at uiidsiippe. 

Dei var den sainme Vogn, som 
Carbarnbandiiierne Marx, Niede- 
meyer vg Van Dine havde planlagi 

Hat plnndre under deres koste, men 

zindholdsrige Forbkhdetlatriere. De- 
Ites Planet mislnlledes dog lige- 
som nu ogfaa den nye Bandes. Po-» 
liiiet trat-, al de Mand, sotn sidsi for-l 
sogle at plyndte Vognen, havde faeietl 
Jdeen fka Historien om de faklige 
Bandilter, som sandt Boden den 22. 

April sidsileden. 
Postvognens Jndhold var værdsat 

lil flere Tusinde Dollats. 
Kørelaklen C. J. Graff gjokde sin 

fædvanlige Fotmiddagstur til Wells 
Street Jernbaneftaiion. Han lskie 
vestcver pao Kinzie Si. mellem La 
Salle Ave. og Wells St» da ite 
Mænd traadle frem sra en Baggade 
cg ncermede sig ham. To af dem 

greb hver sin Heft i Bidslet, og den 
iredie lesb hen til Vognenden og ital 
en Revolver. 

«Stands Heftene. Hold Hcendetne 
i Vejret,« befalede han« 

Derpaa sprang han op paa Vog- 
nens Hle og forssgie derfra at nan« 
KusiesædeL Sein han gjorde deite, 
gled han imidleriid paa Foden, hour- 
ved hans Revnlver blev asshrei. Sluds 
dei flrcemie Heftene, som gjorde et 

pludseligl Tilsprang, hvorved Man- 
den, der stod paa Vognbjnlei, faldi. 

Graff flog paa fGestirne og de 
Mir-nd, som holdt dem i Bidslel. 
flap Taaet efler at vcere blevel ikulket 

af Sled et godl Stylle Vej. Da 
Vognen fjernede sig, assyrede alle ire 
Noverne sine Revolvere efler Kote- 
ren, men denne undlom usladi. 

Dei fsrite Sind Var blevei børl 
af Politimændene Tobin og Ma 

thein af Chimgo Ave. Politislation 
De vifte siq paa Skuepladfen, nelov 

som de lre Mcend var i Fcetd med 
at stille af. En af Reverne løb over 

Clarl Si. Beden. Begge Poliiimæn- 
dene fulgie efler, idei de flod paa 
Flhginingen, fotn ogfaa sivd Paa sine 

Fotfølgerr. Han undflap i dei nun-le 
South Water Simi. 

Nebraska Statgkonvcntion 
En Korrespondent til sLJmaha 

»Dain News« striver under 19. Muj: 
»Jernbanerne bar det, som de dil, i 
den repubtitanfte States-konvention. 
Det er en Burlitiqton-Northwestern- 
Union Pacisic Valgliste, opfat af en 

Kombination der er for starrt til at 

kunne brydes af nogen Jndflydelse 
udenfra· 

Entelte as de Mcend, der nomine- 
res, er der en eller anden Baue, der 
itke synes om. Særlig Burlington 
sit fcerre, end den ansiede, i de mindre 
Embeder. Nogle gaar saa langt, at 
de lalder det et Nederlag for Bur- 
lington. 

Jkke desto mindre har Bancrne fejs 
ret ·over Modstanden, og Jernbaner- 
neö Interesse vil være stlrede i Hern- 
derne paa de nomine-rede Mindre 
Forsielligheder overses, og mindre 
Fejlgreb glemmes i Betragtning af 
den langt vigtigere Seit. 

Jøhn h. Mitten er gennoninere! 
for Gwvernm Peter Mortensen for 
Treasurer, vg Delegaterne ,,at karge« 
til Konventionen i Chicagv er paa- 
lagt at stemme for Roosevelt som 
Præsidentkandidat og for John L. 
Wedster forn VicesPrussid Kandidat.« 

Cortelyou Formand paa 
Republikanernes Valgkomite? 

Hvem stal indtage Mark Hannaå 
Plads i den kommende BalgkamPT 
George V. Eottelyou naevnes som 

»den muttge Formand paa Republtta- 
netnes nationale Komite og Leder af 
Valgtampen i Aar. Præsident Rot-se- 

tvelt har ,,suggefted« hans Balg, og 
Iman tcenter for Tiden over Henstit- 
Hing-en Præsidenten anser Catel- 
ku for velskiktet til denne Post, og 

sman mener, at denne vil mosdtage 
iPJstem om han bliver valgt. Men 

Pkæsidenten vil intet have afgjvrt 
desangaaende, for det saakaldte 
»Man-d af aeldre Statsmaend« moder 
i Washington sidft i denne Maaned 
eller forst i Juni. 

Roofevelt og Hüt. 
Demokraterne for Parier. 

At den republlikanste national-: 
Valgliste vil fasaOverftriften »Roosc- 
velt and Hitt«, og at Dommer Par- 
ter fammen med en Msand fra Besten 
vil den demokratier Fanebærer, det 
er den almindelige Mening blanot 
Politikerne i Hovedstaden, figer Wal- 
ter Wellman De grunde denne de- 
reg Mening paa, at Republikanerne i» 
Illinois har ftemt for Reprcesentantl 
R. R. Hitt for Viceprcesident, ng 
paa den Sejr, Partermcendene vandt 
i Jndianapolis. J administrative( Kredse anset man Hitts Nomination 
for Vicepmsident som meget fand-» 
fnnlia· stønt der naturligves ikte 
lan siges noget bestemt derom end- 
nu. Videndtil et han den enefte Kan- 
didat i Martenz han hat med den 
ham egne Ligefremhed og gode Sans 
mret, at han ikke vilde nægte, at han 
jo vilde føle sig højt amt, om Roms- 
nationen faldt spaa ham. Dersocn 
bang Personlighed oa Holdning har 
gjott liae saa aodt Jndtrht paa Par- 
tiet i Almindelighed som i Illinois, 
saa vil Bevægelfen for hans Nonn- 
nation gribe rast am sig. 

Skønt Ptæssidenten oa hans nass- 

meste Omaivelser har forsøgt med 
Held at indtage en neutral Hokdning 
til Sporasmaalet om Viceprcesident, 
faa er det vcerd at mærke sia, at Pras- 
sidentens Venner stille sig annstige til 
Bevceaelsen for Hitts Nomination, 
ca det var et Medlem saf Kabinettct, 
Mk. Shaw, som ledte Tanken paa 
Reprcesentanten fta Jlls. Man hat 
aod Autoritet for, at Mr. Hitts No- 
mination vil være tilpas for Pisa-si- 
dent Rooseveli. 

L s L 

Nu. da Indiana hat infttueret sine 
Delcgater for Parier, anfer man Ju- 
risten fm New Worts Nomination i 
St. Louis for i det mindste sandsnn- 
liq. Stont Zenator Gorman vers- 

bliver at avvare imod at instruere 
Delegaterne og tilraader at lade 

Spøtassmaalet om, hvem der skal no- 

mineres, vcere aabent indtil i St 
Louis, saa er selv bang Venner bange 
for, at Bevægelsen for Parkers No- 
mination er gaaet for langt til, at 
den lan ftandfes. Der kan allerede 
nu øjnes henved 500Delegoter i hans 
Feld-h og det er godt Halvdelen af 
Konventionens Stemmer, og Demo- 
kraternes Konventioners Historie vi- 

ser, at den Kandidat, der fsrst bar 
Flerta-l, vinder snari TotrediedeL 

Hvad der scerlig et i Pariers Fa- 
vsr ec, at han allerede hat tre af de 
saakaldt tvivlsomme Statu, nemlig, 
New York, Connecticut og Indiana, 
og hat Ubsigt tiI at faa den fjerde —- 

New Jersey. 

Oliver Twift 
En Samfundsromam Gebt ind- 

bunden 80 Cent5. 

DankshLuth.Publ.Dt-use, Blatt, Neb. 
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! Jakob A. Riis, vor bekendte 
og cerede Landsmann har nylig ai- 
lagt Perth Amboy, R. J. et Bespg og 
sholdt et Foredrag over Emnet ,,The 
S·lums«. Om dette Foredrag siger 
,,Perth Amboy Follebland«: 

Jakob A. Riig besøgte os altfaa 
efter Bestemmelsen sog leverede sit u- 

alknindelig interessante Foredrag oin 

Kampen mod ,,Slummen«. En nd- 
søgt representativ Forsamling havde 
indfundet sig til den bestemte Tid og 
man forventede øjensynlig noget sakr- 
ligt ved denne Anledning, og man 

blev heller itke stusset. 
Lysbillederne, som shan fremviste, 

var lfor aller ftørste Parten tagne af 
ham selb, endog i de mest farlige 

tStrøg af NewYork, hvor Msordere og 
,Forbrydere af alle Slags holsdt til. 
«Mange af Billederne frernstillede vg- 
»saa de konnefte Steder og Partier af 
Bhen som var forftønnet derved, at 
de gaknle Lejeboliger var nedrevet og 
smulke Parkanlæg taget deres Plads. 
Legepladser i den frie Luft ved alle 
de offentlige Skoler er en stor Nod- 
vendighed, siger Hr. Riis. Flere Bil- 
leder af saadanne fremvistes. Til 
Slut fremviftes 2 vældige Billeder If 
vort hiftsorisie ,,Guvernementhus«, 
hvillet valte Jnteresse og Munterhed. 

At Hr. Ris vilde gøre et fordelag- 
tigt Jndtryk paa Lsandsmænd og an- 

dre, som sit Anledning til at hsre 
ha»in, var vi forvissede om paa For- 
haand;men at han stulde kunne frem- 
fcette Tanler og 'Jdeer, sorn ifølae 
vore lebende Dagbliade vil have Jud- 
flydelse endog paa vor Bystyrelses 
Beflutninger og Ordningen af Sko- 
lesagen havde vi bog itke ventet. Fo- 
redraget Paahørtes med ftørste Op- 
mærksomhed og Forsamlingen var; 
heller ikke lnap med sit Bifald ved de 
mange trcrffende U«dtalelser, for hvil- 
le han er saa eneftaaende bekendt. 

Eiter Foredraget havde Hr. S. N. 
Farrinaton foranstaltet en lille Mod- 
tagelsegfest i sit Hjem paa High Sir» 
hvor noale PersonligeVenner var ind- 
budt. 

Torsdag Morgen havde Folkeblas 
detg Redaitør Anlehnan tsil at føre 
bam omkrina i Byem oa blandt an- 

dre Steder besøqte han deres pro-g- 
tige .f:søjskole, hvor han holdt en 

lænnere Tale til de studerende· 
Mr. Riis havde meget travlt, da 

han gør Forberedelser til en Tut til 
,,det qamle Land«. 

Jnnnanuels Menighed i Eastrsml 
Cal. ladet i Aar afbolde Vansl Ferse- 
fkole. llndervisningen beqynder d. 
23. Mai (2den Päiifedag). Oin 
Formiodagen bliver derSlole i Mis 
sionghufet sog om Eftcrmiddaqen i 
Birken i (Lasion· Det er Tanken oi 
holde Stole hver Dag for fire, fem 
Uger, og foruden Religion bliver der 
undervist i dansk Strivning, Las-S- 
nsing, Fædrelandsshiftorie i Uddrag 
og dansk Sprsoglærr. llndetvisnin- 
gen er fri for alle bansle Vorm Nekr- 
mere OEPlysning kan saas ved Hen- 
vendelfe til Pastor Andreasen. 

Ungdomsforeningen i Eaftton hat 
alter faaet sit Bibliotik for-get med 
en Snes gode dansie Bogen 

En dansk Pioneer dad. 
Mads Ktiftian Abildgaard i Ckifs 

ton, Jll., er ifølge »Folkets Avis« 
nylig bsd i sit Hjem i en Alder af 
næsten 82 Aar, hcm var nemlig født 
7. Juni 1822. 

Han deltog i sden dansk - tyste Krig 
1848—50, saa vel som tre af hanä 
Brsdm Han udmærkesde sig i flet- 
Trckfninget, hvorfor han senkte mod- 
tog Dannebtogö Ort-even for ubvslst 
Tapperhed. 

Han var vptindelig i goveKor det- 
hiemme, men ved uhelbige Osmstams 
digheder mistesde han sin Fotmue og 

udvandrede da i 1862 til Amerika. 
Hans Familie tom førft senere. 

Abildgaard hat opholdt sig et Pak 
Aar i Racine, et Aars Tid i C’hicago, 
men flog sig saa ned paa en Farm i 

Jvoquis County, Jll. Siden 1901 

har han boet i Clifton. Samme Aar 
runde han og bang Hustru fejre de- 
tes Guldbryllup i en ftor Krebs af 
Sllcegtninge og Venner. En Datte: 
af Vlbildgaard var gift med den be- 

kendte, nu afdsøde dansie Dr. Fenger 
i Chicago. 

Et SpsrgsmaaL 
—- 

Hvoroan forholdet det sig, at saa 
mange Sygdomme, som synes at 
trodse de berømteste Lcegers Dygtig- 
heb, masa vige for en simpel Familie- 
Medicin som Dr. Peter-?- Kurik02 
Fordi den gaar lige til Sygdommens 
Rod, Urenhederne i Blodet. Fteda 
Johnfon, Route No. 7, La Parte, 
Jnd., strivert ,,Jeg hat været syg i 
to Aar og har søgt tre forslellige LE- 
gct uden at sinde nsogen Lindring. 
Den første Doktor, jeg gik til, lunde 
intet gøre for mig. Siden git jeg til 
to andre Lager, men blev ilke bedre, 
førend jeg begyndte med DE. Peters- 
Kuriko li April 1903). Jeg hat ialt 
taget otte Flasker og er nu fuldstcen- 
dig frisl. Jeg led af ,,-nervous pro-« 
stration.« Apotekere kan ikke forhandle 
denne Medicin. Den sælges direkte 

itil Forbkugerne. Skriv til Fabrikan- 
sten, Dr. Peter Fahrney, 112—114 
»So. Hoyne Ave» Chicago, Jll. 
i —- 

Byguingsvitksomhedem 

Hvad Bygningsinduftrien angaar, 
er Brooklyn ifølge en nylig udgiven 
Statistik forud for enhver anden stor 
By i de forenede Stater. Antallet af 
Byggetilladelser i April Maaned dette 
Aar Viser en Forøaelfe af 136 Pro- 
cent ooer April 1902. 

Officiel Statistik for April Maa- 
ned fra thaf Landetg størfte Byer 
Viser for de trettens Ver-kommende 
nogen Forøgelse; meu Brootlyn er 

langt koron dem alle. Den næft stor- 
ste Forøgelse, 113 Procent, er i Cin- 
cinatti. Dernceft kommer Chicago med 
M; i Omaha 82; i Seattle 75; i 
Sau Francisco 57; Jndianapolis 
F-1; Mephis 32; Detroit Z ; Man-«- 
hattan og Vronx 27; Los Angeles 
J; Milwaukee 13. 

Nokgcs Ftihedsdag. 

Den 17. Maj fejredes flere Siedet 
blandt Nordmasnd her i Amerika. 
faaledes i Chicago, hvorfra der betet- 
tes, at over 5000 Mennesicr ved en 

Forfsamling i Brands Pakt lyttede 
til Taler, Sang og Musik. 

Fra Fargo, N. D., meldes, at Fe- 
sten der fejredes ved bl. a. at affløre 
en Bautasten for B. Bjørnsom Ste- 
nen er af Granit fra Norae. Den et 

rejst pasa Nord Dakota Landbrugs- 
rPoles Campus. Den er 18 Fod hpj 
med en Medaillon af Bjørnson paa 
den ene Side. 

John N. Arctander af Minneapo- 
lis holdt Festtalen, og Miss Helga 
Trovaten afstrrede Bautastenen, som 
Gut-ernser Wshite paa Statens Begne 
modtog. 

Mange for Rot-fesselt 

Den ene Statgkonvention eftec 
den anden anbefaler PrcesidentRoose- 
velts Administvation og paalægger 
sineDelegater at stemme for hasm som 
Repusblikanetnes Præsidentkaixdidat, 
fanledes fornylig Statskonventios 
nerne i Arkansas, Rebtasta, New 
hampshtre og Ohio. 

»Werkstatt-« udgaat to Gange osn 

Ugen. Uso Carus ,M-,Kt. sitt- 


