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Stort Søs lag i Vente. 

Rolestvenstys Flaade 
hat pasfeket 

MalaccæStrædet 

Japanerneg »scout veg 

fels« trætles ind. 

Nu synes det, sotn alle andre Em- 
net u trandt i Baggtunden for det 
ventede Soslag mellem Russeknes 
anden Pacisicflaade og Japaneknes 
Flaade. Man ventet et af de storle 
SEND som den nyere Tids Historie 
lcnder til, og at denne thkfning paa 
Hadet maafle vjl komme til at afgørc 
Krisens Statan J Stedet for at 

give mange Gisninger til Bedfte, stal 
vi meddele de Eftetretninger, hvokpaa 
Slutninger og Gisninget bygges. 

Fka Lendon meldes under kl- 

Llltakts: Endelig er therspflaaden 
cq Toaog lssladre kommen i Ver-ring, 
og det storfte Solchq as nyete Tid rr 

for Hemndm 
Rojeftvensly bar ftmet sine 47 Sti 

be sittert igennem Malacca-Sttædet, 
dultende op i Gaar Eftertniddagg no 

for Sinqapore just bag efter en Af- 
delina of 12 japantle Stibe, sank-sun- 
ligvlg Spejderfattøjer, der ftyrede 
sstpsa, timeligvis for at fortne sig 
med Hovebflnrlen for at forbetebe 
sig til stamp. Alle de andre Stil-e, 
sm- har holdt Vogt ved Stmdeme 
Saat-a, Ball Lonbok og Flotes, er 

formcdentlig allerede med tmadlos 
Telegmf tilbagelolbt for at slutte siq 
til Wedflaabem 

Meldinger fta St. Petersbotg ji 
ger, It man i det tussiste Admirali- 
tet trot, at Togo hat sat Stcevne ved 

Formosa, wen Beretninger fka Sln 

gapore fottællek om en japanfl Flaa 
de paa 22 Slibe ubfor Hurstbukg 
Ihr, lun 30 Mil dorte, og der er set 
andre Kriqsstibe i Nætheden. Dei 
tyder paa, at Toao er rede til at le- 

veke Slag fttals. 

Rvjestvenstyg Flaade bestaat af 47 

Stil-, asf hvilte tun femten er traf- 
tige Kampslibr. Og nogle as digse 
et langt fta at væte moderne. Tvo 
hat 16 «Slibe. fom gennemfnitlig er 

bisse overlegne. Desuden er hans 
Besæthng Beurener-, herbe-de gen- 
nem et Aar i hyppige Træfningek, 
medens Russernes Bescetning for 
Stskstedelen aldtlg khast vEret i Slag. 

Oele Auslanng Haab angaaende 
Reigen er sat til det forestaaende 
szlag Eiter Nederlaget ved Mul- 
den ordredes Nojestvensiy til at ffynde 
siq vg levere Stag, og han sit sna 
imperativ Otdte, at han lod sin For-—- 
sfcerkning under Admiral Nebogatoss 
tilbage. Denne Flaade hat just for- 
ladt franst Somaliland. Rojestvens 
siys Rappe-i okn sine Stibes for-ged- 
Kampdygtighed og hans MændsOps 
spricl vg »gunneky« hat givet Auto- 
ritefetne i St. Peteksborg Haab om 

Sefr. 

Fm Singapote meldes den s. A- 

pril: Den russisie Ostetsøsiaade pas- 
setede her Kl. 2·30 i Eftermiddaq. 
De 47 Skibe, dampende sagte af 
Sied, med en Fort af tun 8 Knob i 
Ihnen, afgav et imponeeende Stur. 

Skibene bar imidlektid Spot nf 
dekes lange Søtejse og visie i Band- 
linien Søgrcks en Fob langt. 

Esiadren lebtes af en stok Kkydfer. 
folgt of tre omdannede tidligere 
Hamburg - American L«nie Stibe. 
Derpaa kom Ittydsere, Kulsiibe, 
Skaqsiibe o. s. v. Kulsiibene var me- 

ssendels midt i Flaaden. Arie-Ostin 
nes Das var ladet med Kul. Flan- 
den lagde 7 Mit fta Land. Den tug- 

sisie Konsul bespgte Floaden og gav 
et Telegram til en Torpedobaad. 

standen bestaar af S Slaqstibe, 9 
Ktybsere, 8 Torpedojagere, 3 Inlan- 
tsrsikbe, IS Entstka 1 Biergnkngss 

slib, 1 Hospitnlsslib og 8 Linieftibe. 
Konsulen bragte Rojeftvensly den spr- 
ste Efterretning om Muldens Falk-. 

Slibene bkænder Blødkul, saa der 

fes en vældig Røg i flete Miles Af- 
stand. Jngen Nyheder udgaves, og 

ingen uden den tussisle Konful ogl 
Ass. Preis sit Lov til at ncetme sig 
Flaaden. ; 

« 

Artillerimænd og Undetsøminere 
holdtes Pan betes Poster hele Dagen. 
Da Flaaden itte kom indenfor Han- 
nelinien, afgaves der ingen Salut. 
Flaadcn svandt af Syne Kl. 5 om 

Litermiddagem 
! Ogsaa i Washington mener mun, 

Tat et stott Søslag er nær sonst-nackt- 
de, og Diplomaterne haaber da, nt 

dette Slag vil fremflynde Freven. 
Ellers set de intet Haab nu, da Jn- 

ipan fordrek, og Rusland nagter lkt 

give Ktigsstadeserstatning. 
) Kontreadmiral Charleg J. Train, 
«r-or asiatisle Flaadeg (!he«f, er af vor 

Flandedepartement bleven underrettet 

jem, at man stoler paa ham til at op- 
«retholde Philippinernes Neutralitet 
under de Operationer, sont ventes at 

ville sinde Sted mellem de trigende 
Mantel-. 

Fra Landhcrrene hører man 

intet of Betydning. Rygterne om 

Japanernes March til Vladkvostol er 

forftnnnnet. Sitten hat der hast-et 

fortalt, at Onama hat 5s)s),0s)0 Mond 
til sin Randighed overfor Russeme 
ved Gunshu Pas. 

Roofevklt hyldes af Bin-neue. 

lenge til Liv, som der herstede 
i San Antonio den 7. ds» hat Byen 
næpves noqen Binde fsør vckket Vidne 
til. De festsmnllede Bngninger og de 

festllcedte Mennesler, som myldrede i 

Gebetne den glade Stenlning, sont 
oreralt gav sig lillende, lunde il!e 
undlade at gen-e ct dybt Jndtryl paa 

«llrcksident Roosevelt og overbeviTe 

»dem mil, at han var en last og bel- 

lonnnen Geka 

Tagen-«- meft taraltetiftisle Begi- 
venhed fondt Sieb i Travis Parl, 
book Pkcrsidenlen blev modtaget afz 
l«,()00 Zlolebøm fpom fang »Am-; 

« 

tica«. ; 
E Pan Alma Plaza, hvor Preschen-s 
iten hOldt en Tale, blev han hilfet Paa 
cn Monde, der øjensynlig rette ham i« 

sovervcelbende Grad. Hans AnlomstI 
var Signalet til et Udbkud af bei 

Lgejflrede Levernab, som varede, ind- 
ltil hnn havbe laget Sæde paa Plai- 
Ifokmem og som blev fornyel, da hanl 
Itejfte sig for at spare paa Aldermanl 
lnikckpatkiktg Venomsttate. 

Otn Aftenen gav Fokcetningsmæw 
denes Klub en Banlet for Prcesidetpl 
ten l Hotel Menger, hvor der blevl 
com-alt ham et Par Silvfpoter Ined 
Guldlnappek og Otnamenler. 

Gamblerne man gan. 

For føkste Gang i mange Aar hat 
j(fllhart, Ind. vist sig fom en pckn og 
stikkelig By. Spillehufene er bleven 
luttet og Spillerne drevet ud. De 

sseste hat begivet sig til Chicago. Det 
siqu at denne Udrensning siyldes 
Guvernør Hanleys bestemte Fortun- 

.gende om, at Lovene mod Gambling 
log andre Laster stal gennemføres. 
I Polifilommisscer J.L. Harmnn Jsg 

iPolittchef Charles Silber sneg sig ud 

;af Byen en Aften i fokkige Uge og 

Hob Folk forstaa, at de agtede sig tTl 

;«Mation· De dkoq bog ikke til Ma- 

»rion, men til Jndianapolis, hvor be 
’bavbe en Samfale med Guvernørew 
Nogle Dage senere blev Spillehufe- 
ne tnddet og Eier-ne saavel andre 
Tilstedevcetende artesteret og mutm- 
eet. SIotsMasiiner blev ligeledes 
bestaglagt og senere Idelagt af Stdn- 

liss Mannang. 

Jnga Hansens Sag i ; 

Illinois Legislatun l 
1 
l 
l 

Domt til Tugthus, nken 

endnu Haalx 

Senator Niels Juul talerl 
hendes Sag. i 

Tonnner stersten afflog Anspgnitpl 
gen mn ny Saggbel)andling.. Dei 

flete allerede den Ill. Marts, pg Jn- 
ga flulde saa gaa i Tugthns. 

En Streif-arm der har fulgt Sagen 
rned Interesse, sagde: »Det er den 

garnle Leltie: Donnnerne vil of 
Princip itle indvilge ny Sagsbehand 
ling, fordi re derved paa en vis Ma: 
de indrømrner, at de har begaaet en 

FejL Tomrner stersten vil dog faa 
en bitter Pille at fynke, hvis dette 

Engglrav bliver fort til Højefteret. 
Tln at ny Sagzbehandling tan sons- 

der, dar jeg ingen Tvivl om. 

Jngag ny Sagfører, David It 

Toneg, fande: ,,IDet forlwrser 71 sq 
flet itle. Det er nn engaan D-: n 

merneg Stil itle at indvilge nne 

Engslrav.« 
Hvad lldsigt der var til at føxe 

Sagen til Hojefteret hat vi ilte er- 

fareL Men inridlertid qnv »Stano·:- 
naren« i sit Zandagcsnnnnner den z. 

April et nnt Jndlceg r Zagen, lwor 
ret bl. a. stren: 

»— Sxporve gbolaget anmeldte 

derefter ana Hansen frr UNened sog 
l.nn blev nf Grund Jnrnen sat Under 

Tiltale for denne Forbrydelfe. Un- 
der Menedizsaqen optraadte Volk-Hei 
pan en faadnn Mande, som om det 

reprcesenterede Staten Sitten git 
selvføloelia i Statens Nahm men de 

meft virlsonnne Advolater for Ankla- 

nen var to af Volaqets dnqtigste Sans- 
førere Jngng Forivnr Var derimod 

sagt on ntilfredgstkllende, del-Z forbi 
Fokfraret manglede Penge, og del-S 

fordi del ille var lnat i de rette Seen-. 
der. ; 

Man ventede, at Jurven slnlde staai 
delt; nren Jnga Haner blev tendt» 
flnldin ved første ?lfltemninq. ! 

»Jsplne .,Jnter chan« lagde Voll 
laget itle Etle Paa, at det havdes 
nnvendt ea. 50,000 Dollarg for It! 

opnaa dette Resultat. Foll, fotn har! 
and Greie paa flioe Eing, er overbe i 
bist em, at stimmen er meget starre. l 
Tesuden har Statsadvolatens Kon-— I 
tor brngt en bel Del Penae pcm Sa- ; 
gen —— en god Del mere end vanligh 
ved lignende Anledninger. » 

Nu siddee den statlels Krøbling il 
lkountyfængslet i Chicagv med enll 
Menedsdom over sig. Stulde denne 
Dom blive staaende, vil hun om kort 
Tid blive fendt til Strafanstalten i 

Joliei. Dei er i sin Orden, om hun 
er slyldig; men hvis hun er uflyldig, 
vilde det vcere en blsodig, himmel- 
raabende Uretfcndighed. 

,,Standi-naven« hat efser bedste 
Evne søgt at satte sig ind i den noget 
nær enestaaende Sag, og Resultatet 
cr, at den er fuldt ovetbevist om, at 

hun ·er uflyldig. Bladet hat forhørt 
sig hos mange, Normænd og andre, 
fokn hat kendt hende i langere Tid, 
og alle giver hende det bedfte Lov. 
Hun er hysterisk og nioget overspændt 
i Troessager; men hun gør Jndtryk 
af at vcere Ærlkgheden felv, og detle 
ftadfæstes af dem, fom lender hende. 
De, som har fort hendes Sag, anfer- 
hende five usiyldlg. Men hun maa 

vandre til Slaveriet, vm hun itte 
faar ny Sag, og dette afhcenger, som 
sagt, af hendes Landömænds Hjælp 
og Støtte.« 

Dette hat faa sprt til, at Senator 
Riels Juul i Legislaturen hat frem- 
lat Folgende Resolution: 

»Da en Plge ved Navn Jnga han- 
sen of Cool Counth, Jll» er blevet 
dmt til Tugthuset paa ubestemt Ttd 
eftet en Anklage for Meint-, og 

Da den daglige »Slandina-ven«, 
et højt anfet Vlad, som udgives i Chi- 
eago, den 2den April 1905 indeholdt 
en Rednitionsartitel, hvori det hed, 
at ifølge »Chicago Jnter Ocean« 
havde det Spordognsbolag, som for- 
følger Sagen beugt 50,000 Dollars 
for at faa denne unge Pige strasset, og 

Da det i samme Redaktionsariikeh 
paaltaaeg, at ncevnte Jnga Hansenf 
er lam og absolut hjeelpeløs, sog at det: 
lsedsie Element blandt hendes Lands-I 
mcend iror hende usiyld—ig, vcere det. 

derfor ! 
Besluttet af Staten Illinois-Senats 

at Hans Excellence Guvernøren af. 
Estaien Illinois flal blive og er her-is 
oed anmodet om at scetie hele deH 
inceatige Statgmasiineri. soin staarH 
til han«-; Raadighed, i Bevcegelse fer« 
at udvirle saadan Rapport eller Rapq 
vorm-, som han findet passende, og,j 
hvis ban sinder sig beføjet dertil, ai! 

ksruae den Mant, som gives ham is 
Section 13 Artikel 5 i Illinois Kon:! 
ststtntion for at forhindre, at nceontes 
Jnaa Haner blir sendt til Tugthusj 
fet, on at give hende en fuldftaendiqT 
Benaadning med Tilbageaivelfe as 
alle Borgerreiiigheder.« 

Resolutionen siulde komme ov icl 

Bebandling nceste Tirsdag, altsaa i 

Dag. 
Maasse der endnn kan veere Ret at 

faa for den faitiae overfor det stoce 
Selflab. 

Mrs. Pastor Naarnpd Dod og 

Begravctfe. 

Eiter Meddelelser dels fra Pastur 
Rildsig, delg fra Mrg. Naarups 
Elægtninge her i Blair meddeles spl-» 
elende. 
Mr5. E. M. Antalie Naarup døde 

Lordag den 1. April og blev begravetT 
Tikgdag den 4. Syv as Den fokenJ 
daner stirteg Præfter var ined til 

Begravelfcm nenrlig: C. M. Olfen, 
Ese, N. P. Simonsem L. Johnson, 
Prødensen, stildsig og Bittg. Desns 
den var den tysle lutlicrfle Prcrst i 

Libtofh til Siede. Paftor L. Jchn 
sen talte i Hirsch Olsen og Kildsig i 

Hirten. Afdøde dareg til Graden af 
s; as de ncevnte Præster, oa den sn- 
vende, Pastor Olsen, forrettedc Jord 
paalastelsen 

Wer-. Naarnp var sødt 1870 i 

Jallengløv Amt, Sjællatid, Danrnarl. 
Hirn reiste til Amerika samtnen med 

hendes Forældre Ole Nielsen og Ha- 
stru on flere Søskende. Efter et T 

Aarg Ophold i New Vrunswick lnn 
New Danrnarl), lFanada, oq et Aars 

Lphold i Paleftine, Texas, tom Ni 

elseng Familie til Onialha, hvor Arna 
lie da Pastor Naarup ldenaang Stu- 
denj) blev tendt. De blev gift i 
Watsonville, Cali. 

Mrs· Naarup efterlader forusden 
sin Mand tre Born. En fjersde, den 

celdfte, er død for faa Maaneder si- 
den. Hendes gamle Moder, en Bro- 
der og en Softer og Svoger med 
Born bor her i Plain 

Velsignet voere Mes. Naarups 
Minde iblandt os. Herren trøste og 
ftyrle de sorgende! 

Tog-Sammcnftød. 
ist vestgaaende Passagertog paa 

Northern Pacisic Banen gil den 8. 

ds. paa den bagerfte Del af et Gods- 
ton, som netop stulde gaa ind paa et 

Sidespor ved Cufhing Station, 140i 
Mil veft for St. Paul. Lokomotiv- 
fører Robert Murray paa Passager- 
laget blev dtæbt. Jngen andre af 
Togfollene lom tilflade. Murray 
bled Paa sin Post; de andre hoppede 
af. Passageterne flap med Strei- 
len. 

Fern Godswgne blev adelagt, lige- 
ledes Bagngevognen og Ekspresvow 
nen. 

Een Oregon Senator og 
to Kongteomæad. 

De maa møde for Reiten, 

anklagede for Land- 

svindei. 

Fra Portland, Ore. meldes under 
-l). dg» at Senator John H. Mitchell, 
siongresmand J. R. Williamson og 
bang Parthaver Dr. Van Gefsnerj 
tilligemed Marion Biggs maa staaj 
for Retten i denne Uge, og til Man-I 
bog den 17. ds. er Kongresmandj 
Vinger Herrman indkaldi, —- alle 

for at svare til Anllager, som er rejft 
intod dem af den føderale Grund- 
Jury sfor Forsøg paa at bedrage U. 
Z. for Land i Oregon. ! 

l 

Anklagen, sont Senaior M.itchell 
mua svare til i Dag (Tirsdag) drei- 
er sig om en Osverenskomst af Lob- 
sirnmet Tanner å Mitchell i Forbin- 
delsen med Landfvindlen. Paa Fre- 
daq maa Kongresmand Wälliamsom 
bang Parthaver Gessner og Marion 
Biags, Er U. S. Landksommissionær 
i Prineville, 
rc til en Anklage, fom bl. a. beschl- 
ker dem for falfl Ed for bedragerst 
lfrhvervelse uf offenilig Land i Nekr- 
heden af Prineville paa Cascade 
Biergenes ostlige Sitaankng. l 

Kongresmand Herrman er bestyldt 
for Delagtighed med Senotor Mit- 
chell og S..A D. Puter i Forspg paa 
nennem General Landoffice ulovligt 
at komme i Besiddelfe af Land i 11— 
7 Distriktet af Cascade Skov-Re-l 
serve. l 

l 
Der vil imidlertid i Dag blive 

qjort et (vist tet snedigt) erføg paa 
at faa den hele Sag kuldkastet i Be- 

tragining af, at et Medlem af Anna-l 
nemyndighedem Grandjurien, Johns 
Guision, en Østerriger, ilke skal vcete 

naturaliseret Borger, og sauledes vil 
de søge at faa hele Anklagen kuldka-: 
ftet -— Mon det ikle netop tyder paa, s 
at de anklagede høje Herrer ,,ikke hart 
rent Mel i Pofen«? ! 

Jldløs i Madifon. 

Madisscm Neb» ft. April. —- Jllu- 
fom i Dag udbmb i HUme--Robert: 
son Mneoss Hardware Co’5 store BU-: 
tit, odelagde Bngninqen og »stocl« og 
stadede M. F. Thomas ,,general 
store« for PLJOO ved Røg og Band- 

J Jlbens Retning laa mange For-s 
ietnigghuse, men det lytkedes Brand- 
mandsiabct ander Chef Web-los Le- 
dclse at hindre Jlden i at sprede sig 
Didere. Hardware Kompagniets Tab 
bedømmeg forstellikit fra 88,000 til 

ker, hat jeg ingen Tvivl om.« 

Stor Akv for en daan Arbeit-en 

Fra Kenosha, Wis» meldes, at 
Martin P. G. Petersen, en fattiq Ar- 
kejder i denne By, er bleven Atving 
til en ftor Ejendom i Danmsark. Den 
danfle Regering averterede om Ar- 
r-inger, og Notitsen tilttal sig Peter- 
sen-Z Opmærksmnhed· Han leverede 
sine Beviser til Kionsul V. K. Assens 
i Chicago, og denne hat underrettet 
Petersen om, at han sandsnnligvis er 

Arving til Ejendommen. Petersens 
Fader var en berømt Musikler, menl 
døde som Faltiglem. 

Scandinavian-Auterican Linien. 

Vi tillader os herved at meddele, 
at Dampskibet Oscar den An- 
den forlod Christiansand med 647 

Passagerer og ventsss til New York 
den l7. April 1905. 

Deres ford. 
A. Msoktensen E Co. 

126 Eaft Kinzie Stteet, Chlcagm 

Brutalt Dtab qf en Minnefota 
Borgmcstet. 

Jj’l)rde5, fordi han vilde 

haandhceve Lovene. 

J Aftes læste vi følgende Melding 
csver St. Paul, Minn.: 

Pan Grund af, at Mayor Matt. 
Gannon i Baudette (nær ved Cana- 

daGrænsekU i fin Nidkærhed lod ad- 

stfllige lave Karakterer arreftere i 
Spoonet, blev han brutalt myrdet. 
Han blev studt Lørdag Aften og des- 
de Søndag. 

Foruden Mayor i Baudette var 

Gannon tillige første Embedsmand i 

Spooner en ny By i en Mils Af- 
stand. 

Rasende over May-or Gannons 
Handling marscherede en Pøbelhob, 
ledet af· ,,falo-onkeepers«, fra Span- 
ner til Baudctte og disiuterede paa 
Vejen, om de skulde tjcere og fjere 
Gannon, eller de stulde hænge hom. 
De gik op til Mayoren -og gav ham 
indtil Kl. 8 til at forlade Byen, mcn 

han havde Mod not til at blive. 
Medens faa ,,Mosbben« vg 

Mayoren stod og talte om Sagen i 
en af Saloonerne i Bandette, fyre- 
des der sire Skud qennem et Bagvin- 
du i «Saloonen, og Gannon faldL 
Før han døde, nævnede han deMoend, 
der bavde gjort Skydningen. Han 
havde set dem gennem andueL » 

Sidftc Nyt. 

Hvem kan blive klog paa det: J 
Aste-«- lseretted2ss, -:1t Japanerne bavde 
beqyndt en ny orngaaende Bevcegelse 
est om Russernes Stillii1a· J Dsag 
til Morgen hedder det atter, at alt 
er stille derinde syd for Harbin· 

Der spetnleres i Flaadernes Stil- 
lina derinde i det kinesiste Han. 
Fredgvennerne i St. Petersborg gør 
opnnrrkfom Paa Rnslands gzode 
Stilling, nu Rojestvenske ined sin 
Flaade er flupden ind i de kinesifte 
Faroande og de har tre Krydsere 
nord paa ved Vladivoftot, oa denne 
Ferdel burde Russland benytte fig Jf 
til at opnaa gunftiae Fredsbetingel- 
scr. Men de, der er inde for Krigens 
Fortfcettelse, mener netop, at nn er 

der Udsi·at til at kunne opnaa en Seit 
til Ses, ca derfor maa de fortsætte. 
Altsaa — begae Partier fer den for- 
delaatiase Stillina, Ruslands So- 
magt nu holder, det ene Parti vil 

saa blot have den bennttet til Fred, 
det andet til fortsat Kr"a. Man doJ 
ikke Fredsvennernes Plan er den 

tlogesie, fom Rugkand er stillet? — 

itte at tale om Humanitet. 
Dødsanmeldelsc 

Green Bay, Wis» 7. April 19()5. 
Mes. Hausen, Rasmus Hansens 

Hustru, hvis Pigenavn var Kristine 
Larsen, født i Polleruijælby Sogn 
paa M»øen, Damit-akk, døde den 2. 

April 74 Aar gammel. Hendes efter- 
lebende Ægtefcelle, Rasmus Haufen, 
er født 12. Dec. 1824. De blev Eg- 
teviet i chelby Kirke 1. Dec. 1854, 
udvandrede til Amerika 1867, boede 
i Neenah, Wis. til 1878, flyttede saa 
hertil, hvor han endnu bor. Dei-es 
to Sønner, Jens Peter og Lars, er 

Naboer og har hver en god Farin. 
De tilligemed Faderen føler Savnet 
af en god Moder og Hastru. Mistg- 
net vcere hendes Minde! 

»Møens Folkeblad« bedes optage. 

Adlede Stiele. 
Tre Fortcellinger af Hesba Stretton. 

Denne Bog af den betendte For- 
fatterinde behøver ingen Anmeldelfe. 
da alle Boger af hende er noget af 
det bedste, som er strevet. Bogen er 

tpaa 120 Sider og kostet indb. 40 E. 

Daniel-s Publisbtng Hause, 
Hain Nein-. 


