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Fra Krigsskuepladsen 
THussiste Torpedobaadjn- 

gerc undslipper. 

Japanerne Vinder ny 

Stiltinger. 

J Slntninaen as sidste Uge meld- 
ts Lcnoun »Dann Tctegrapl)«'5 
Korrespondent i Chefoo, at 8 rung 
stc Tosspedobaadjagerne var una- 

:".upp’en fra Port Arthurs Hann, 
nvot der i 24 Time-r havde raset en 

stoett Snestorm. Vi hat itte sc- 
nere set Meldingen hveeten bencegtct 
cllet beim-stet. 
Ei Telegram fra stukopatttn braasp 

te et Rygte fra tinifisl stillte, at 

tttusserne havde genersobret 203 Me-» 
tcr hill og taget Itanonerne, Ja- 
nanerne havde anbtagt der. Det var 

not tun en And. Ellen-» var saa 
vEgtig en Begivenhed snart blevets 
retrwfteL 

Betetningerne fraTotio lyder der- 
isnod paa, at Japanerne vedbliver 
at bombardere Russerneg Stancn 
tacxde skg Tomedobaade, og det er 

da sagtens fra Meter HilL 
kltygtet om, at Admiral Togo er 

afsejlet for at mode Russerneg O- 
s7«srspflaade, stifter Formen Dei 
txsnes ittc at unsre Tona, mcn ders- 
-..«)d Plastik-L stamitriurm d er 

afsejlet nccd en Estabre af 2 

f«:.)e, Este Js-«r5«:etls:—:—fes3 str. 
en Tel Tcrvelsobacbt. 
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Forsøvrtgt er oc: i de sidftc Dagc 
iserettet om ni Zaum-Ente Uar tagit 
flere vigtige Hilft-take Dcd Put 
Arthud Saale-des- paajptaar m 

Tatio starrcfiscndent til »Ta·:x) 
:I.ttJi1«, Lunis-In at De nytia hat ta- 

aet Stillinau tna Liaoti.e Da af 
ftaatet dttussicmskg Basig for Tit 

fasset til »Heute-starken. 
Et anru Teteazuxu, fta Totio, 

iiaer i sanme dttetning, at dei- 

Fcemgcnth sue-antun i be sidste 
Tage hat haft pas-» Noaig højre Flsj, 
sit sandfynlifivig aøre det malt-at 
for ham at nfstcere Fortune paa 
LiaotiesshawFsvtbjergeL Japanste 
Sappster og Mlnetkoppee hat gra 
vet Lobegrave ind under Sungshu 
og Ehklung Fontekne, faa man me- 

net, at disse snakt lan siades san 
meget, at deees Jndtagelse itke vil 
vcide stok Vanstecighed. ; Korrespondenter fra Port Atthnrk 
erkletter, at denne Fastning et den 

its-klette, der nagen Sinde hat betet 
angedieh De sammenligner den 
Ined 6 Sebastopoker. alle anlagte 
paa hsjdet i Grupper, der gensidtg 
unmstsottet hveeanbte, forbundet 
red Lsngange og Jelefoner og er i 

Baggeunden forsynet med en Mang- 
de Mute, der stjuler Troppetnes Be- 
vasgelserz Og de siget vtdere, at in- 
aen aniden Arme i Verden kunde have 
udeettet, Eva-v Japanerne hat abtret- 
tet. «Paa samme Ttd betegnet de 
det som fangvtnst at mene, at Port 
Nrthuk staat umidbelbatt for Fa(d. 

Et Telegtam fea Takte af 28. 
Det. meddeler Bekrceftelse af et 

Rygte am, at den russiste General 
Kondtachento er falden i et Skag 
veb Port Akthur, og General Sies- 
sel er tomsmen til Stabe ded, it 
hans Heft er falden med ham. » 

Gaknisonen venter Forfynkng og 
anden Hjaelp omtring l. Marks. » 

Summe Tetegram meddelet, at 
82 af Japanetnes Befalingömsasnd 
et faldne og 53 saaeede i de senere 
Angeeb paa Port Arthur. 

Et ubetrwftet Rygte paastaay at 

Belejringsgeneralen Nogt er saatet 
og Itager vaa Hospital t Dalny. j 

Fea Mulden derettes der om fort- 
jatte Atttlleritampe, og at Armeetne 
terleengee der-es Stilltnget Isipam 
Russitte Meldtnget paaftwae, at Ja- 
panetne ltdee atvoeltgt af Kalben, 

cg at de i Lobet af en Uge hat 
misiet 2000 Mand i Nærheden as 
Palahanzi og Shililhe. i 

Sidste Nyt fra Krigetn ( 
J Aftes bkagte Osmaha »Daily 

News« folgende Telegram fra Lon- 
don af 29. Dec.: ! 

Baron Haynfhi. den japanste Mi ! 
nistet, modtog i Dag et Telegram ftaj 
Toko, som melder og bekræfter ntl 
Fett Erlungshan erobredes Onsdngl 
Aften. Japanerne sprængte Bryst- ; 
dcrrnet i Fronten of Fortet og tog’ 
det derpan med Storm. i Dette Fort er beliggende paa Nit- 
Rihlunq og næften lige nord for 
det gamle Port Arthur og vest for 
det Fort, som etobredes paa Keekchn 
Bier-get i sidfte Uge. Fta det nijs I« 
lig taane Fort sial bande den gamlei 
on den ny By tunne behersies. Men 
detg Jndtngelfe siges ogsaa at have 
licstet Japaner-te 1000 Mand. 

Ex-Pkæfident Snm domt til 

livsvnkigt Icengfei. 

Port au Prince, Hayti. 27. Dec.; 
Retten hat afgivet en Kendelfe, som 
dømmcr tdligere Prcrsident pnn 
Hiwti. Sam, til livsvnkfgt Fussg- 
scl med hankdt Arbejde, fordi ban 
hat udsfedt faler Obligationen Mast 
dame Sam er domt til 15 Aar i 
FwnqleL og Medlemmer nf Sams 
Ida-Sinkt er dmnt til fra 5 til 15· 
Aan T::-7thus. « 

Præsidrrst Sam, Medlemmer as 
band Jlkixki"«serium, Entbedsmckndene 
i Hnnli VII-! og npgle Slxgtninge 
af Prassirspkstm bessnldtes af Wurst-; 
tsssnt Nord-i- kst--,s,ering, der afløfte 
Garn-z AdnriniTtmfon i 1902, for nt 
have satnnenwttet sig og Udstedt 
faler Obliantimrer til et Beløb asv 
fkcx sprime n! 850000. Disss 
Obliqotioner. innre-de de bessyldte,! 
ndltedteki oft-r Kisnnressens Bemyn-- 
biaelse for at konsolidere c?-tntens.l 
osscntlige Gasld stor 36,000,00. 

Ter var ssxi Personet anklagedc. 
hvoraf 13 akresteredes, de øvktge· 
bavde forladt Landen 

Jsplge de sidste Eftettetningek le- 
vct Sam spaa St. Thomas, danst 
Bestindiem 

Fæstninger. 

Port Arthut hat nu allen-de ver- 

ret belejret i over 200 Dage —- et 
Tidstum, fcsn aller-de overgaar det, 
hvori de fleste af de hemmte Belei- 
ringer i Nutiden varede. 

Siden Artilleriet i det sidste hold- 
andet Hundredaat er kommen til at 

fpille den fremragende Rolle i Kri- 
gen, et der tun faa Etsctnpler paa, 
at en Fæftning saaledes hat kunnet 

modstan sine Angribere. 
Msainz, der blev berømt ved Kle- 

bets Forfvar (179-«3), fakdt eftet 
105 Die-ges Belejring i Prøjfernes 
Hambu, Mantua (1796) modstod i· 
245 Dage Napoleons Belejring, 
Genuas berømte Forsvat (1800) 
endte efter tun 60 Dages Belei- 
ring med Kapitalatiom da Trop- 
perne i de sidste 14 Dage havde 
maattet leve af nogle Gram Kar- 
tosselmel —-— mens de ein-le Jndi 
bngere maatte nøjes med kogte Ur-, 
fer. 

Saragossas ikke mindre hemmte 
Belejringer i 1808 og 1809 varede 
kun 74 og 72 Dage, Danzigs i 
1R1K derimod —- 834 Dage. Se- 
bastovol modftod i 34 Dank de en- 

gelkksfransse Hort-es Anateb —- meni 
denne Fæssnina var ikte helt inde 
sfuttet fm Landsidenz den kunde der- 
fot smng modtage Forsiærknknqeh 
af enbver Akt. Paris’ Belejxinq 
var-ehe 131 Don-» Stoafzburgs der- 
imod kun« 47 Dage. 

En streng Kuldebølge. 
Ten mest omsattende i De 

sidste 15 Aar. 

Stud, Jslag, Sue, Stor« 

og streng Kulde gør 

Fællessag. 

Den Kuldebølge, der naaede » 

paa disse Egne 2. Juledag cg var 

særlig streng Ratten sog Dagen cf 
ter, shar vceret meget omfattencxn 
Naar den medsøtgende Taage Esg 
Støvregn medregnes, naaede den friJ 
Rocky Mountains til New 

York og fra Winnipeg iil 
New leeans. J Stkækningssn 
fra Rocty Msountains til de stoxe 
Jndføer rasede Stormen scertig med 

Strengbed Ssporvognsselstaber i de 

store Byer, Juni-ane- og Telegriass 
tomdagnier hat lidt betydeligt under 
Stormen. Tausen, Støvregneis, 
Islaget tagde sig paa Telegraf ox 
Telesonl«nier og nedbrsød Lednin 
aerne mange Stedser. Togforsiix- 
telser og Standsning as Spowogne 
lsercttes der om alle Vegne fra. Her 
bar Toqene sra Chirago de sidste 
cltnr Daer været indtil 6 Timer sor- 
sintede. 

Stcrmen var gansle streng. Den 
derettesJ sra enlelte Steder at hat-»z- 
haft en Hurtighed as indtil 72 Mit 
i Zinsen, saaicdeg i Chicugm sum 
syncg at have været Stormcentte« 
Der mntom tre Mcnnester der sie-m 
Folge as Stormen. Alex. Stein-et 
sind og læszsede Stul as, da Binden 
tcv teut»chute«en los. Den flog 
heim i Horedct og drwbte ham »ja-- 
blitelig. Martin Lang, en Mund 
part 70 Aar, sandte-Z død Paa M- 
den en Block sta sit .Hjem. En 

findende Bræddesmmsp riamte Ar- 

bcjdsnittnd Thomas Walsh i Ratten 

og næsten stilte Horedet fta serv-s 
pen. s 

Tet er de eneste Dødssald som 
Følge as Stormen, vi hat set ums 
men man-ge Mennesker kom til Stadej 
ifcer som Følge af, at Gaden dgl 
Fortove blev saa glatte, at det na--l 
sten var umuligt at staa fast i. 
Stumm l Termometret stod de fleste Steder 
under Zerd, og entelte Steder sank 
det i Tirsdags til 10 Grade-: under. 
Huld-en var altsaa itte saa streng, 
som vi oste hat hast den, men denl 
starpe Vind gjorde, at den trængtei 
srygtetigt ind, og det seltes toldere 
end selv 20 Gradet under Zem 

Bed New York var Taagen sem- 
tæt, at Stibe itte turde lobe it 
Havn, og nscesten al Fortetning sto:J 
stille paa Regeringens Katantænes 
statt-m i Tirödags. 

Refocmbcvægelfen i Russland-. ? 
l 

Endelig i Mandags kom den 
lcenge ventc.de Ukas fra Czaren som- 
Svar paa Reformvennernes HenvenJ 
helfe-. Svaret givek en udenfor 
stasaende Tilstuer et underligt Jud- 
tryt. Czaren er aabenbart stillet 
mellem to Fyr, og han er bangej 
for at brænde fig, hvad Side han; 
saa vender sig til. Det er ikke saai 
let at brsyde med Bureautrattet ogs 
Zemftvoifternes Reformkrav har sagl stærke Redber i Foltet og tillige saa 
dnqtige Talsmand blandt de state-, 
at det ikke er let at scette sig tmod(» 

t 
disse heller. 

Hvordan Keiseren felv er stillet, 
bliver man itte klog paa. Det 
paastaas, at han er refonnvenlia, 
og der er jo ogfaa meget i hans 
Svar, der kan tnde derpaa. Mcn 
hvad dette Evar mindst af alt gør 
Jndtrnk af, at det er en besiutsom 
og hastig Personligbed. 

Zemftvoifternes Reformhenftillim 
getö Berettigelse indrømmes egent- 

lia, og Kejferen lover, at Minister- 
raadet skal tage under Overvejelse,» 
hvorledes de bestsaaende Love bedst» 
lan enforceres, og hvorledes der tan! 
cpnaas Lighed for Lovene. Pisa-i 
derne eller Landkomsniunierne siah 
faa det højeste Maul af Servsiyke if 
deres egne Anliagender, Arbejdernel 
ftal tilsikres en Slags Livsforsikring, 
Lovene, der forbyder Religionsfri- 
bed, stal tilbagekaldes, Pressen gi- 
ves ftørre Fr·hed o. s. v. 

Alt dette er jo not saa liberali. 
Men m fri F-orfatning, en lod- 
qivende, eller endog blot en mad- 
zrivsende, Forsamling af Folkerepræ- 
sentanter, det er der ikke Tale om. 

Ja da hat alle andre gode Løfter· 
ikke stor Betydni11k1. Saa loesngel 
Folket eller dets Reprcesentanter ikke 
bar en- Stemme eller saa meget fom 
et Ord med i Landets Styrelse, saa 
tan de bedste Lofter og Reformer iol 
forandres eftek Hersietens eller hans 
Raadgiveres Lune. 

Men Saan er sikkert heller ikfe 
cndf mcd Czarens Ukas. Der hold-« 

en Zemstvokonates i Moskov, hvorl 
Prins Turbetzkoi kalte, ogk isin Tale1 
word-e lxan opmærkfom paa de junge 
Binden der Vaa Grund af Krian 
trisskcde Wolken og videre udtaltes 
lsan dct Haab at den Tid var ncerJ 
d» Vukmukmiiet vsrde brive styktktJ 
na Fisiket vilde naa at san dets 
Reitiabeder anerkendi. ! 

Oafaa General Knrnvatkin ssaes 
stt hast-.- eniq med Refor«ksvennerne.« 

i 

Minister Moody tk cfter 
Papicstknitm 

l 
J Tit-sags- anlagde Justitsmini l 

just Mnciuy Sag i Forenede Sta- 
tus Distxiktiiret i Et. Paul, Minn., 
intod General Paper Co. som den 

fomemsie chensor soruden en hels 
Eises andre «;!k1pir51)c1ndlere. 

Anklage-n imod dein lyder paa, 
at de forsfelliqe Paprsirmaer er 

hier-en enige om at slutte sig san-: 
men for at lontrolere Markedet for« 
bete-J Prcdukt getsnem General Pri- 
per Kompagniet, fastsætte Prisernc 
og dele Prositten, efter at alle Ope- 
rationävmkoftninger set verlieh-J 
hvilket er stik imod »anti-tru«ft«- 
Loven. 

Anklagen lydet videte paa, at 

Prisen paa Papir som Folge af 
Konnt-Nationen er steget 50 Procent. 
Distriktisretten anmodeg om at ers- 

klæve anklagede Kombination for 
ulovlig. Distrittsadvokat Haupt, 
Franc B« Kellsogg og Jasmes M. 
Beck af St. Paul repræsenteter Mi- 
riftet Moody oberst-r Distriktskettem 

Temperanec som Skolefag. 
Mddlemmerne af »Womenö Chri- 

stian Temperance Union« vil gøre 
en slraftansttengelse fsor at indføre. 
Vidensiabelig Temperance som Sko- 
lefag i de offentlige Stoler i 

Omaha. Og hvis det lyktcg i 

On1a()a, betyder det, at samme vi- 

densisabelige Lasteng i Temperance 
sandfvnligvis vil blive indføkt over- 

alt i Staten Nebraska. 
Der holdes i disse Dage Teacherg 

Konvention i Omsashm og der vil 
Mrs. Mary H. Hnnt ifølge »Dail«k) 
News« i Daa tale for osvenncevnte 
Saa. Hun er »Nationa! Such- 
intendent« over den videnskabelige 
Temperance Bevasgelse i Land-et. ! 

DANIIARKS kom. 
storroisc 23x28 Tom-unr. Trykt i 

kmskcliiize Ein-von viscr Miit-f J«m 

buntes-. U)«(-r. lcohstmlor ujx l«"i.i-!k;:(-r. 
»inn[ alle sit-ty(!tsli. c- Linnkhycic diss- n- 

immle m: Kirthz 
« 

Ti sit-»Hu S i en I’i!p1·nll-.s purmfsit fsss 

Höc. i lki imasrktktz l««.iiin»«1«(1;mhk Mit-IV 
burde ej et Kurs ni« l);unts;srk. 

DANISH LUTtt PLBh HOUSE 
Blatt-, Nebr· 

Stor Brand t SiouxCity 
Tabet sat til 82,000,000. 

ist Menneste umkom. 

Just som Butikterne Fredag Af- 
ten i sidste Uge var fyldt med Kun- 
der, der gjorde Jndkøb til Julen, 
udbrød der Jldløs i Pelletiers De-. 
partment:-Store paa 4. Gabe. Ska- 
ken, sont Jlden anrettede, er megetl 
l1etydelig. Dagbladene hat leveret 
en lang Liste, som itie vil inter- 
essere vore Loesere, men Summen af 
bele Listen bliver omkring 2 Mill. 
Tollars. 

Der omkom eet Menneste, idet han 
vilde for-søge at redde sig ved at 
springe fra J. Etage paa den stoce 
,Massachusetts Buikding«, hvori Jl- 
tscn udbrød. Dei var med Nød og 
nasppe, at de mange Kunder naaede 
at komme ud uden at komme til 
Stude. Dei hjalp, at der ingen! 
Panik opfron ( 

Jlden ttdbrød i ncevnte Pelletiersi 
Departmnt-St0re i Kælderetagen.’ 
Dette Store var i Massachusetts 
Building, en stor Metaqu Stenbng 
nian paa Hjørnet af 4. og Jacksosi 
wade. Men hvordsan Jlden var 

ptvtommeih does ikke. Den udhredtel 
siq stiurttil en anden stor 6-etas«es» 
Vnmiinx1, »pr Bloct« Paa Veftsiden, 
m indcn laane var cn Eins andre 
Lin-Initiaer antændte. 4 

Brandeseneh som ftraks indfaa 
Eitimtinnens Alver, teleqraferede 
iTmtis til Nabcbyerne om Hjælp. 
Ttogie as bis-Sie soc-rede iidliq not til 
or there til Thurm-. Ki. 11.-".0 um 

Aftentn rar det lyitedesz at fna Jisi 
den unter Kontrol. ! 

i 
Mcn Jlden havde da alle-rede ede- 

lagt scm godt iom alle Bysminger" 
paa et Areal af 2 ,,blocks«. tandt 
de ødelagte Br,gn·nger er to Hotekz 
ler, fleke af Vyens største ,,Wholefale« 
Hase og et Dufin større Detailforret 
niirgen For en Tid var al Tele- 
31r.1fi.ti«mnmunitation afbrudt, dsc 
baade Western Unicm og PostalKom- 
pagnets Traade var omspcendt af 
Flammerne. Begng Kompagnie-r 
nuaede bog snart at faa »long di- 
stance« Fsssindelsc 

Omaha dar rede til Hjcelp· Mayor 
Moore svarede fix-ais paa Opr ·- 
dringen «fra Siour City ved at ordre 

Brandchefen til at udialde Kom-l 

pagnierne Nr. 8 og Nr. 5. De ha- 
ftede til Union Pacisic Station, mev 

for de fort-nd den, kom der Melding. 
at Jlden var under Kontrol. ’ 

J Council Bluffs gjorde North- 
weftern Banelompagni straks et Tog 
i Stand og sit et Brandkompagni 
nie-d dets Udftyrs osmbord, og baade 
Borgmesteren og City Clerk fulgte 
mev m S. City. 

Kul paa Spitzbergem 
i 

Rogle energiske Forretningsmænds 
iSIJefsie-l"d,Engl., hat dannet etSelsskab, I 

der vil udnytte de af S. A. Fongenj 
opdagede Kullejer paa —— Spitzber- 
gen. 

Formen er egentlig N«ordmand, 
men i en Aarrække hat han boet 
i Shefsield, hvor han var ansat ved: 
Kulmine- Industrien. 

For 18 Maaneder siden førte hnn 
en Dpdagelseselspedition til Spiis- 
VII-m hvor man vkdste, der skiilde 

-««'"ides Kul. Summen med sine 14 

Deliagere i Turen levede han der 
mellern Sne og Js i to Maaneder. 
Og han fandt Kul. 

Pan m ca. 300 Fod høj Klippe 
timde man ensdog se Kullagene nd- 

vendiqf. ·- i 
da ,,Aaren« loher vandret ind i’ 
Landet. Tunnelgravning vil blive 
tilstmskkelig. Fongen fortæller nu, 

.at Kul-Egnen ftrækker sig over man- 

ge Mil. —- De første Boringer viste, 
at ca. 150 Fod indad var Kullene 
odelagt af Frost; de smuldrede heu. 
—- Men derefter var de haarde cg 
godc som de bedste WaleskuL Der 
fandtes der en «Aare«, der var 

mere end 5 Fod bred. 
Barmeevnen er udmærket. 
Hr. Fongen nærer dersor store 

Plan-er om Spitzbergens Fremtid. 
Han rejser dertil ncefte Foraar og 
vil bl"ve der et Aarstid. Han an- 

tager, at dser kan udbringes 300 
Tons om DageIL 

Og Minearbejderne stal siaa end- 
da — om Vinteren, naar de ikke 
kan arbejde i Mineme —- have den 
Fornøjelse at leve paa idelige Jag- 
ter efter Jsbjørne, hvis Skind sial 
sælges i London. 

Hvis der nu asltsaa blivet Sünd 
af de Bjørnr. 

Forbrydere ptøver at komme 

og ncdskydes. 

Folsom, Cal» 29. Dec. —- Syv 
ud af ni Forbrydere i Statsfcengse- 
let, scm i Dag prøvede at rsmme, 
qennemboredes af Kugler. Tte døde 
ftrnk5, trc andre blev saa alvorlig 
sanrede, at de formodentlig vil die-, 
een blieb let sauret. 

Kapt. R. J. Murphy, en Festg- 
felsdoqter, sik et Sind i Benet rsg 
to leite Knivsaar. 

Te Forbryder-e, som forsøgte at 

singt-z var alle befkæftiqede ved »the 
rockcrnslxcr«, medens "25 of de mest 
respcmte Fanqcr var pack andet At- 
bech Kapt. Murvhv anerede al- 
m"nde-Lia Liversecr ded »vakcrushct«- 
kn, m Rre andre Betienje fkulde hol- 
de Mmdene til Arbede Sau ka- 

stede een of Fangerne en ftor Ham- 
mer i ,,(Lrusber«en Vq fik Møllen 
siandscf. Derpaa overfnldt de Mur- 

Mxy oq et Par af de andre. To af 
Fonqcrnc bavdc Knin Vaqten var 

ixstidleriid blesven ovmasrkst paa, 
at nmet qik for sich og da Fortga- 
ne kom udenfor, blev de mvdtaget 
med Risselsalver med ovenncevnte 
Resultat 

Godc Biblcr. 
Da vi ofte hat faaet Klager over 

Jndbinding af Bibler, importetede 
fra Danmark, hat vi købt et Pakti 
Bibler i Danmark og faaet dem änd- 
bundne i -Belgien. 

Disfe Bibler » alle med Ova- 
falds-Bind, rødt under Guldfnii og 
med runde Hjørner, kort sagt be er 

langt de sinesie danske Bibler, som er 

importerede til Amerika. Vi hat dem 

iLommeformat Paa Jndia Papst-, 
ganfie tynde og bog klart Ttyt og 
indbefattende de apokryphisie Bsger. 

Priserne paa Lommebibler et svm 
følgende: 

Nr. 97: 8300 
Nr. 65: 8.10 
Nr. 17: 3.20 
Nr. 4U: 4.00 
Nr. 316: 4·60 

Pan de stotftilede er Priisernu 
Nr. 1797: 84.60 
Nr. 1765: 4.80 
Nr. 1700: 5.00 
Nr. 1740: 6.80 
Nr. 17816: '7.00 

Disse Bibler er«garanterede til os 
at være meget ftazrkt og solidt ind- 
bundne og stal være meget bedre end 
de i Danmark indbundne Bibler. 
Disse er alle med bøjeliat Oder-sams- 
bind mcd Guldtrvk mg ligner de en- 

gclsic Bibl-Er i lldfiyr; doq er Mate- 
tialei, som et brugt, meaet bedro, og 
de er heftet ved Haandsarbejde og ind- 
knmden uden Masiinhfælp. 
Danlslt Publishing Hort-, 

: : Blatt-. Not-tu : : 


