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s? Den gule Feber tager til. 

Elleve nye Smittesentte 
rapporseteå 

Foltet atngftes bog itke 
over Situationen. 

Efter at Beteiningerne nu i lan- 

gere Tid hat lyvt paa, at Febetcn 
var under Kontrol og i Aftagen, be- 
rettes det met-satte nu fka New Or- 
leans under den 20. ds. Den statistiske 
Rapport Xyder fauledes: 50 nye Til- 
fcelde. 6 Tiødgfald, 11 nye Foci ellet 
Sminecentre. Jalt 2,689 Tilfcelde, 
og 851 Tsvdgfald til Dato. 327 Til- 
fcelde er under Behandling, 2,011 
helbredede. 

Det sigeg bog, at det for-gebe An- 
til af nnc Tilfcelde intet Jndttyk 
hat gjort paa Sundhedsantoriteterne, 
der mener at have Sygdommen un- 

der Kontrol. 
Te: smer nf Bereiningerne, som 

Jeknbnnenafitken fta andre Egne of 
Lan-Ver er i Qplømst over flere Linien 

Der er innen væsentlig Forandktng 
i Situationen naa Landei. Kun i 
Partekfcin her Mangel psia Fødevater 
nodvendippjcn en akmindelig Sinnen- 
ning as nennten mod Smittm 

Efter Zumer Ined Gnveknøren 
hat Tr. Wdite tilladt, at en bestenn 
Sum berilnes .il ugentlige Udgifter. 

Fra Erst-ist ndensor New Orleans 
lvver Rapportem Kenner —- 11 Til- 
fcklbe on set Dødsfald; Patterson —- 

10 nne Iilfckldez St. Rose —- ect 

Tilfælde: Baton Nouge — eet Til- 
faeldex Vayon Natches —- td Diebs- 
fnlbs on flere nndke Steh-et eet ellet 
to Tklfælbe eller Dedsfald. 

Eu Kirkeforiqmling givee Krän- 
dekne Stemmetet. 

Fu Ringhan Pa. lsekettes, at 

Alleghann Ricksmterium af Ten fon- 
nede creisbqnwinnfke Kirte den 19. 
ds. vedton sen Bestexnmelfe, som gav 
Kvinder LIiet tii at ovetvæte alle dets 

Fokhnndlinqn eg bemyndigede den 

til at ftemme i alle Evøkgsmaai. 
Hidindtit hat Kvinderne været nag- 
iet endon at onernckse Fotbandkinger- 
ne. Beflntningcn msdte hastig Mod- 

stnnd fm nogle nf de 60 PtæfteU som 
var til Etede, men sit alligevel en 

god Maioriteh da Stemmegivningen 
faldt. Tette er det fsrfte Ministerium 
Ziehens-r den ncevnte Ritte, der hat 
fattet en snadan Besintning. 

Den forenede presbmeriansie Knie 
shaijde Ded Aarets Begyndelse 118, 

34 Medletnmer med 939 Prcester sg 
919 Ritter eller Fotsamlingshuse. 

En siot Borneven dId. 

Des rnelsdes fka London, at Dr. 

Thomas John Batnatdo, Grundleg- 
getcn Ia Bestyreren af flete meinte- 

sketckriige Jnftttutionet for fort-lde- 
lsse Bøtns Redning, opde den 19. 

ds. om katenen 60 Aar gammei. 
Det var alletede i 1866, at Bar- 

narvos Opmcrkksomhed lebtes hen 
paa forælderlpse Born i London. 

Lan oprettede det forfte Hjem for 
sausdanne et Aaks Tid senetr. J 1873 

anlagde kmn en Pigernes By (village) 
i Jlfor:-, og i 1887 grundlagde han 
Hendes Majeftckts Hospital for fyge 
forcldreløsr. J 1891 dannedes 

»Young Helpers’ League«. 
Barnardoö Skrifter angaaenve 

somldteløfe hat tiltruttet sig stvr 
Opmærtsonthed. Hans Arber hat 
været eet af de vitksomsic Faktoret r 

det btitfsie Kejserdømme til at tedde 

Fotældtelsse Born. 
Gennem Barnakdos Bestrebelsek 

er 55,000 Born bleven udrustede til 
Selvforssrgelse, og henved 16000 et 

feudt til Canada og de britiste Kolc- 
nier. 

Cznrcn indliyder til Fras- 
konfetens. 

Prassidenten ladet ham 
faa Lov at ha’ den Ære. 

Slal man le ad eller glcede sig over, 
at Czar Nicholas atter optræder for 
Verden som den »store Frevstejser«. 

At han hat gjott det, erfates fka 
polideligt Hold. Ofsicielt er der gen- 

.nem det kussifle U«Denkigsvepartement 
Jiivtit htot met-den« at den kussiste 
Negering fokeslaar en Henvendelse 
til de fremmede Magter angaaende 

YAfholdelfe af not en Fredslonferensz 
li Haag.« 
Z Denne Meddelelfe hat valt almin- 
telig Opsigt. Knapt et Ktudtrøgen 
’vver Slagmarlerne i Manchuriet 
Dtevet bott, og Fredstraltaten er 

ille engang ratisicetet, for den, der 

gav Aarsag til den blodige Ktig, 
indbyder de øvrige Magter til en m) 
»international Fredstonferens. 

J ,,Cl)i. Rec. Her.« males Rus- 
land af fom Bjøknen, der —- saaret 
baade paa Hoden og Fod — sibder i 

Frcbspalladset og indbyder til Frei-s- 
lonferens, og saa fltiveö der oven 

over: ,,There’s no doubt of his sin- 
cerity this time« (Der lan ille wid- 
les oin, at han ja niener Alvor den- 
ne Gang). Kan hande, det er san- 
dan, det forholder fig. Czaken var vel 

cafaa i Alver, da han førfte Gana 
indbød til Fredsloiiferens. Men han 
Vlde jo alligevel have alt eftek sit 
Order-. Maasse han splet sig bedre 
kelært nu. Fortesten vifte han ille 

stor Medgøklighed under Fredöfon 
handlingerne i Vottstnouth. Dei dil- 
be innes rimeliaete, om bet havde 
VæretMitadom der indbød til Frieds- 
lonserens. For Rusierne synes end- 
nu Æren at aaa fotan Freven. 

Man hat forundket sig over, at 

Jndbydelfen til Fredslonferens tonl- 
mer fta Den Kant, da det jo er ei: 

betendt Saa, at Ptcesident Roosevelt 
ullerede for nagen Tid ftden hat for- 
bekedt Samnenlaldelfen af en faas 
Jan Konfetens, men blev standset i 

irisse sine Beitrag-heiser væsentlig af 
.Rnsland, fotdi det ille vilde vare 

fmed Vertil, før del fil Ende paa Kri- 

Egen med Japan. Men det viser fig. 
Iat den tusfiste Regering paa For- 
"haand hat fcrhandlet med Praesidcnt 
Roosevelt bekom, og da denne fokstod, 
at Czaren snslede feemdeles at baeke 
Titlen «Fredslejseten«, gav han 
strals efter for dette hans Ønsle. 
Men lob lun Czaren faa Æren for 
Sammenlaldelfen af en ny Frei-Blon- 
fetens. Æren for Fredssiutningen 
mellein Rusland og Japan behalder 
Rousevelt i Verdens Betragtning. 
Hans Ord vil ogsaa veje mange 
Gange meke i en Fredslonferens en 

Czakens. 
Det et ilsle endnu belendt til bott- 

ten Tid denne Konserenö vil blive 
lammentaldt. 

Besinder sig aldtig vel. 

Dkr et Tusinder, som i Aatevis 
itte for en enefte Dag har befundet 
sig tigtig del. Te er itte sengelkggcw 
de, men de lider ftasdig af Mathed og 
Kraftesløshed, som got dem i likje 
Grab usiittede til Arbeit-e og For- 
nøjelsr. 

Dr. Peter’s Kutito er netop, hvad 
saadanne Folt tiltrænger. Den sta- 
ker Blod og paaskynder Ciktulatio- 
nen, regulem Leverens Vtrksomhev. 
stcekper Appetitten. Den virter itte 
l)id«sende, men styrter og opliver. -—— 

lete at erholde paa Apoteker. Der et 

Agenter, som kak den til Salgs, nee- 

sten overalt. Deksom kngen Indes E 

Dei-es Nærhed, striv til Dr. Peter 
Fahrney öl- Sons Co., 112——118 So. 
Hoyne Ave» Chicago, Jll. 

M——w, 

» 

General Reycs got sig selv til 
Diktator. ; 

Han arresterer Højeste-- 
retsmellemmerne· 

Fu Panama betettes under 20. 

ds» at Der høreg om stor Bcvcegelsc 
i Kolombia paa Grund af General 
Reyeseg Handling. Han hat svunget 
sig felv op til Diktator. Dei bereites 
og fau, at Reyes, fom er Kolombias 
Prcesident, hat ladet Medlemmerne 
af Hojefteret i Bogata artestere. 

Det Paaftaa vibere, gt der fyredes of 
Eoldatcrne paa en Folkehob, fom var 

oprørt over Ptæsidentens Handling, 
og som Verfor angreb Præsidenteng 
Wahl-H Soldaterne drcebte og san- 
resde mange af Oprørerne. 

Der gaat Rygtek Din, at der et be 

kannst Revolution i Provincerne An 
tioqnia oq Ean Tauben 

Falskmøntner i Christi-min. 

En ret mærtelig Falstmøntnerifag 
hat i Den fenere Tid shgselsat Chri 
flianiag Politi oa hat valt itte ringe- 
Lpfigt. Det farlige Haandvcekk: cxt 

cftekaore Statens gangbare Mønt e! 

jo i Illmindeliahed forbeholdt te 

mes! Dreone blandt de ptofessionellel 
Forlvrnderez og man træffer ijælden 
Falstmpntere ndenfor deres Klasse» 
Eaa nseaet starre Lpsiat vælter det’ 

retfar, at de nu afflarede Falstmønt- 
»nerier tTl Ephavzmand hat en Per- 
Ifcn af de saataldte bedre Klasser, cns 
Island med videnslabelia llbdannelse, 
Einbeaselgamen og militoer Rang. 

Vlllerede fcr lang Tid siden, hedder 
ret i en ChrkstikIIlikJtor:·efpon«.bance, 
indleoeredeg der til Politiet Mantel-, 
der Vier sia at Dære falste; Be vakl 
acdt ajorte, men doa ilte i alle Te- 
tailler saa mate, at ikte en noaenlnn- 
kc starp Jagttaaer burde have lagt 
klltasrle til Manalerne. J en Masnade 
Butller lrar man imidlertid fundet 
flere af bisse falfle Manter af 2 Kro- 
nerH, 1 Krones og 25 Eise-Z kardi. 
Efter at Opdagerne i lang Tib for- 
aasves havde gjokt sia Anstrændelfe 
for at komme efter OphavsmandenJ 
lnltnxes det da for itte ret laenael 
fiden at finde et Spor, og ved at 

følae det fandt man fnart Fabrikan- 
ten, der stilledes under starp Aner- 
Vatian. Mistanlen belrwftedes, c 

nn forleden blev veblommende arti-J 
fteret. ! 

Falslmontneren et en 41 Aar gatnq 
ntel Lage, Hans Mathiesen, der tidq 
ligere hat vceret Kommktnelæge og’ 
praktiserende Lckge i Østre TelenJ 
men i de senere Aar hat været bofat 
i Hader-stoben dog aben, efter hvaa 
der vides, at have nagen Pralsis. 
Mathiefen var» vernepligtig PremiersJ 
lsjtnant ved Shgeplejetkorpset. 

Under den Husunderspgelse, som- 
Politiet stkats eftet Arrestationen 
foretog i Mathiesens Hiern, fandtes 
en Del Gkbsafstsbninget og Former, 
der var anvendt til Fabrikation af 
Montetnr. Noget Lager af falste 
Monter tunde man derimod ikle finde. 
Bed det anstillede Forhsr ncegtede 
den arkesterede at have lavet falsie 
Montek til Afhændelse5 han havde i 
den sidste Tid »elsperimenteret« lidt 
med at lave Sølvmønter. Man hat 
bog mange og kraftige Beviser imod 
hasm. 

Den areesterede, der bawbe spr og 
efter Artestationen hat vist Tegn til 
aanbelig og legemlig Degeneration, 
er fotelsbig bleven indlagt til Ob- 
fetvatlon paa et HospitaL Og efter 
hvad en Ven af hum, den belendte 
Dr. Olav Johan - Ostsen, i en til 
alle Christianiabladene sendt Erkla- 
ring paaftaar, hat He. Matt-lesen sen 
Aarweble vaetet fuldstceudig utilregi 
neltg. 

O
 

Custcrs Banemand dad. 

Rain - in the Faee har 
endt sin Lobebane. 

Zioux Høodingen ,,Ratn - in- 
the - Face«, sont siges at have affyret 
det Zinsb, der drcebte General Cufter, 
er fornhlig død paa ,,Storming 
Rock Reservation« i Bozeman Coun- 
ty, S. Dak. 

Rain - in - the Face siges at have 
voldt de Forenede Staters Tropper 
mere Bryderi end nogen anden Mand. 
Han Var betragtet som en »bad Jn- 
rian« og glemte aldrig sit Had til 
den hvide Mand. 

J Halvfjerdserne blev Rain - in- 
tbe Face taget til Fange asf Tom 
Stifter, en Bruder til Generalen, og 
tragt til Fcengflet i Fort Abraham 
LTncoln i Missouri, ansllaget for 
Mord. Tre Maaneder derefter rom- 
te han fra Fængslet og kom til »Sit- 
ting Bull«, -soin den Gang laa ved 

Rosebud og Big Ri«vers. Han truede 

da med·at drcede hele Custer - Fami- 
nen. 

Sammen med Sittan Bull deltog 
han foms en lebende Høvding i Gla- 

get ved Little Big Horn RiVer den 
I. Juni 1876, hviltet Slag almin- 
delia taldes ,,Custer Massalren.« 
Selv paaftod han, at han affvrede det 
Stud, der drcebte lkteneralen 

Det var balvandet Aar efter, at 
Rain - in - the - Face var rsmt fra 
Feenqslet, at General Custer med 
RGO Mand ai 7. Kavaleri - Regiment 
satte ud efter Sitling Ball. De fula- 
te Yellowstone ,,trail«, og den 25. 

Juni fandt de Jndianerne lejrede i 

Big Horn Ballen. Den Nedslagtning. 
foin nu paafulgte, skhldtes saerlig 
»Nain in the - Faces Hævnlyst. 
Han havde sat en Fælde for General 
Eufter oa hans Fall. Ved Spejdere 
var ban vel underrettet om Custers 
Bevcegelfer i en hel Uge, for hans 
Tropper og Jndianerne traf sammen. 
General Custer oa hans Mcend ted 

liae ind i Sitling Vullg Hovedlcjr 
tzden at ane det. 

Da Kampen blev hed, og mange 
of Eusterg Foll allerede var falden, 
var det Rain in - the .Face, der 
ledede sidfte Angreb iinod Custers 
Styx-te. De sted paa en lille Høj ca 
forsvarede sia, saa godt de hinde. 
Men lidt efter lidt tyndedes Reiter- 
ne, saa der til sidst, efter hoad Judi- 
anerne formellen var tun een tilbage, 
og det var General Cuftet Hans Bud- 
dre var faldne, hans Pktstol var 

toin og hang Sabel brultet. Et Bie- 
blits Stilhed — faa tom der Røq 
fra Jndianernes Leit, et Knald 
hortes, og General Cufter faldt 
blsandt sine Folt. Rain - in - the - 

Face toldt sin Ed. 
-Nu er ogfaa han falden. 

,,Packers« ikyldige. 
Der foreligger nu lin af et Re- 

sultat fra de vidtløftige Underspgel- 
set af Kødtrustem J de Forenede Sta- 
tcrs Distriktsret er i Onsdags fire 
Medlemmer af Firmaet Schwarzchild 
öd Sulzberget fund-et skyldige i at 

have modtaget ,,rebates« fra Jan-ba- 
nekompagnier i Beeftruft - Sagen. 

De site styldige er dømt til at be- 
tale fylgende Sammet i Multi: 

Samuel Weil 810,000. 
Chaszs E. Todd s5,000. 
Vanci D. Stipworth 85,000. 
sBeth S. Cusey 85,0()0. 

Mcendene et sat under Forenede 
Statets Marschals Bevogtning. 

» Gratis! Skriv til A. E. 

Johnspn Co.,10 Washington Avenue 
Syd, Minneaspolis, Minn» og De 
erholder gratis en lille Bog med Be- 
strivelfe osoer de norste Stubenm- 
sangeres Amctttatur. 

Svære Odem-Immuer 

Fra St. Louis meldes den 19. ds.l 
om store Overisvømmelser fra det fid- 
ste store Regnfald. Mississippien steg 
over ti Fod i 24 Timer, og der anret- 
jedes megen lSkade langS St. Louis 
Nimm Tufinder af Tonder fyldte med 
Æbler, en Mcengde Kornscekle, His- 
og Bomulds Baller er ført væsk ved 

Oversvømmelfen Der er ogsaa sket 
stor Skade paa Banesporene i Mig- 
fouri. 

Fra Kansas City siges den 19. ds., 
at det hat regnet der hver Dag siden 
Maunedens Begyndelse, og det regnet 
fretndeles. 

Den 20. ds. meddeles videre fra 
St. Louis, at Mississippifloden har 
omtrent naaet sit højestr. Den hat 
fteget ca. 6 Tommer i Løbet af Nat- 
len, men hat endnu ilke naaet Farr- 
linien. Dei ventes, at Bank-standen 
Ved Aftenstid vil begynde at falde. 

J chrheden af St. Charles, 25 
Mli nordvest for St. Louis, dækker 
Missouri »tl)e bottoms« for 25 Mil, I 

oq den er to Mil Bred Hele Avlen erl 
ødelagt. Omlrinq 150 Familier har! 
maattet forlade deres Hjem og søgel 
til bøjere Egne. 

Tabet anslaas til 82,000,000. 

Buffalo Bill i Karantcrne. 

Fra Codv, Wyo. meldes, at der et 

modtaget llnderretning om, at Oberst 
W. F. Codvs (»Buffalo Bill«) »Wild 
West Zkow er lagt under Karanickne 
i Franlrig, og at alle hans Hefte, If 
bvilke nogle var værd 81000 Styl- 
ket er fluldt efter Reneringsordre, 
fordi de havde Enive. 

20,000 uudekskud. 

Sekretæren for Fort Madifon 
Buildina and Loan Association Jo- 
wa, befknlchi for at favi- bnrtsvindi 
let .’·-.3«,(»:». Etatgrensoren kcm 
nmdt on nnderføgte Biman Tet si- 
kxes, at ban dar opdaget et under- 

skud As JLOJWCL 

Pakkcr ogsaa skyldig. 

Tagbladene opoarter fremdeleg 
xasvnlig med lange Artitler ungaan- 
dc Standalerne i Livgagsurancesek 
staberne i New York· J Forbindelfe 
med Underføgelferne af diSfe Stan- 
daler hat Demokraternez sidste Proz-! 
ffdenttundidat Parker ogfaa i den fid- 
sie Tid vceret paa Scene. Og hansl 
Vidnegbyrd bar sarlig gaaet ud paa, 
at Ner York kae Rompagniet gab 
ftore Sammet ti.1 Riepublikanernes 
Valgfond. Saa i Onsdags kom John 
A. McCall, Præsidenten for New 

York Life Assurancetompagniet, frem 
Tog sagde, at hans Liv var bleven gjort 
surt ved demokratisic Kandidaters 
Osverhceng for Penge til deres Balg- 
fond i 19·)4. 

Han fortsatte med at fige, at nogle 
af de Mænsd, der nu stillede sig, fom 
var de imod cBidrag til Valgfond, 
tidligere krydsede hans Sti ved hvekt 
et Trin for at faa Penge. Han er- 

klcetede, at om Dommer Alton B. 
Parker vilde fremlægge sine Bøger 
fra den Tid, da han var Formand 
paa den wemokrafiske Statskotnite, 

Gilde det forbavfe mange. Han af- 
flog aldrig en Dollar, men tog gerne 
imod alle, der bodes ham. 

Det eneste, Mr. Parker tunde paa- 
staa imod McCall, var, at han ikte 

fom Præsidentkandidat i 1904 havde 
bedet haim om Bidrag· Men at han 
tidligere havde gjort det, og at andre 
Demokrater havde gjort det i 1904, 
det kunde han ille nægte. 

«Dansteren« usdgaar 2 Gans- om 

Ugm 81.50 autlig. Pape-Mk frit 
Danifh Luth. Pu«bl. bonI-, 

Blei-, Nebr. 

Trykkerne vindet i 216 Byer. 
Fra Jndianapolis, Jn«d. bereites 

unt-er 21. ds» at det i Onsdags Af- 
tes kundgjordes fra den typografisie 
Unions Hovedkvarter, at der er Sttite 
i 88 Byer for 8 Timersdagen, og i 
re flefte af dem hat Arbejdsgiverne 
underskrevet Foreningens Skala. 

Qtte - Timers - Dagen er ifølge 
Efterretningen enten traadt i Kraft 
cller Vil træde i Kraft til 1. Jan. i 216 
Byer. Af disse har 56 understrevet, 
siden der strikedes eller truedes med 
Strike. 

J Atlanta, Ga. gik 56 Accident- 
og Bogtrykkere i 7 Trykkeriet paa 
Strike i Onsdags, fordi Eferne neg- 
tede at bevilge dem en 8 Timerg Tag 
med 9 Timers Betaling. 

J St. Louis hat videre 4 Firmaer, 
cfter hvad lder kundgøres fra Imm- 
graf - Unionens Hovedkvarter OW- 
tag Affen, undersirevet 8 Inners- 
Kontrakten. 

Bkænder Kone og Bsm 

Fra Madifon, Jud. meddeles den 
21. ds. om den sørgelige Begivenhed, 
at Farmeren George Ford satte Jlb 
paa sit Hus i Ncerheden af Vevay 
stimme Tags Morgen og brændte sin 
Kone og tre Børn til Døde. Monden 
blev arrefterei. Man antager, at han 
er sindsfornirrei. 

TOWN LOTS THAT ARE sURE 
TO GROW. 

A Legimate and certain »Sei Rlch 
Quick" Propositioth 

sHOSHONL 
The new Wyoming Town that is now 

being estahlished by the Pioneer Town 
Sile (’oinpiin)f is dest-rvedl)" ettrneting 
generai zittentioik lioisutssd in i-’reinont 
(’onnt·v. Wyoming. in the- tamons Wind 
iiirer country on the line osthe Wyom- 
ing and North Weiter-n Heim-m now 

under (-onstrnction. und within two 
inilec ot« the eilst line ot the gis-sitt Wind 
Bin-r for shoshone lndiun liest-nation. 
csoniprisinxz i.i«t).t)«1) zieres of land. 
which will he opened for Zisttieinent 
.Innt« ist. lttoi«.« the town cannot help 
hnt take n prominent position among 
the eities ot· W)-()isiiiig. 

The ti-ilmt-ir·v country is gmd and 
will lie, settled Ave-edile 

The gener-il sktnation of the town is 
most :iiispi(-i(«is. nssnring to iiirestors, 
or those loiuiting in any line of busi- 
ness inrge returns. 

()pp(-rtnniti«sok this kind urk- rare. 
and "those who know" are rapidly 
taking mirs-innige ot· this one-, 

Lots n the new town will he ollerecl 
for sicle dnring Sessinn ot« the 

Wohile STATE FAM, 
at l)onglus, W)-t)iiiiiig. Uctolier 3rd, ttli, 
zth und Oh h. 1t0l)-·). 

Mr· Wliitiie-)"v tieneriil Town site 
Agent ot· the Pionneer Town site (’om- 
pany. will he at Dongias dnring the 
above period with mens, priees and all 
information concerning the new town. 

Home Visitors Excursion 
to the middle states· The Wabe-sit 
li. li. will place on sit-le November 30tli 
very low ronnd trip rates to many 
points in lllinois, liidiaim. t)i1io, Ken- 
tucky, Western Pennsylvania, New 
York and West Virginia. 

This will be a splendid opportunity 
for those who wish to visit their old 
honies nnd t·rien(ls, to take advantugo 
ok. after the llarvestdays are over. 

Tin- Wittixish lustween »in-ihn and 
»st.1«onis has just reeentlzs been roelc 
heimste-L nnd new, heavy steel rails 
leid. All traine comist of the tatest 

! up- -t0-date equipment, thus nmicing it 
a pleasure to truveL 

l For all information, such as rate-, 
lrnap8. time-tei)les etc. cali at Wahns-h 
citv tiktice 1601 l urnam st or address, 

Hur-ex B Mooiucs t« A P. D 
It eb. li. R.. 0maha, Neb. 

»Dansteken« er bei enestr hauste 
TBIad t Amerika, som udgaat 2 Sense 
pm Ugem W tun 81.50 W 
Indien-d Bestle VIII-Nr- sen-- 
des Mk pas MIW 


