
JLI an m a rlsk 

Arbejdsløsheden. 
Situationen i siedend-wie — 

10—12,(l()(l Mund »spadscrct«. 

For at saa en santlet Onersigt 
oder, lnsor Inange Arbesdere der i 
det hele gik ledige, og huad der gjor: 
dei- sur at liode pak1·Z-orl)oldene, l)en- 
eendte »Hu-. Talle i ddolvenuaon sia 

Elntninaen as April til Forlnut- 
deneszs Ledelse og sit folgende lldta-- 
lelse: 

For lJUer Tan, der gaar, olioer 
JlrlIejlOleislseden i Hovedstaden Inere 

og Inere tr1)kt"ende. Man regnen at 

der for Tiden gaar ialt Inelleln lU 

csg 12,Ut«) Illkasnd nden Arl!ejde, og 
i enkelte sag konnner der sladig slere 
til. 

Tsllene indensor Vlnsninasfknsene 
er der ca. -l,.3()0 arlvejdislose Haar- 
Pest ratnt er Illcnrerne lmiii Organi- 
sation tasller 2,«.)UU Mand. As disse 
gaar netnlig 1257 eller over W PE- 
om nden Arl1ejde, inIod knn Ulj Per-» 
joner sidste Mart-J kllkaaned 

Lgsaa ljoS Bygningssnedkerne er 

Forlwldene sortvivlede. As en Or- 

ganisation paa 1600 Mund er de 
»J-! aroejdsløse, og der kontnler 
sjere til l)oer llge, esterhaanden sont 
de forskelliae Vngningsarlsejder suld-- 
ende—:-. 

Lls 1323 Tonnere gaar 650 le- 

dige, InedensJ W er bortrest Blit- 
lenslaaerne, lmisJ Organisation er 

paa Itnl TlIkand, lsar 123 arbejdszsløsejs 
Hoor mange arhejdiilose der er blandt 
:’-Jkalerne, tan ifke to11trollere5, da 
de ikte l)ar nogen Arbejdsløslsed5- 
fasse-, Inen Tallet anslaasJ til s a Wu. 

Foremrigt har Inange as dem haft 
soreløoig Besfkrstigelse ved Flottede- 
gen. 

Jord- og Vetonarbejdernes Or- 

ganisation, hoisJ Tllkedleinsantal for 
Tiden er Zuw, lJar lLUU arbejdszsp 
løse og Murarbejdstncendene ZUU as» 
et Illledlemsantal paa 1:3()U. For« 
begge disse Organisationer gælder 
det, at Inange Medlemmer sorsvin- 
der i daar 
set ·« 

«Den vigtigste Aarsag til denne 

store Arbejdsløshed er naturligvis, at 
det private Jnitativ er lammet. Tet 

-as Fcelleisorganisationerne nedsatte 
lldvalg, som skal nndersøge Forl)ol- 
dcne og muligt finde Udoeje til, at 

raadeBod Paa Nøden, hat i den se- 
nere Tid nndersøgt Forholdcne rundt 
omkring paa Statens og Kommu- 
1-en—:s Arbejdspladser og sendt Des-u- 
tationer til Konsejlszprcesidenten, 
Kultusministerem Judenrigsministe- 
ren, Trasikministeren, Borgmester 
Jenseit og Borgmester Tnbdal samt 
de andre Mcrnd, under lJVilke Ar- 
besderne sorterer, og anmodet om 

at saa Arbejderne sremskyndet saa 
meget som muligt. 

Deputationerne er alle Vegne ble- 
ven oelvilligt modtaget, og Mini- 
strene og Borgmestrene lJar alle lo- 
Vet, at der fra det offentiiges Side 

skal olive gjort, hvad man kan, for 
at rasade Bod paa Arbejdsløshedetn 
Konsejlspræsidenvzn og Jndesurigsp 
ministeren hat endvidere udtalt, at 
det Tilstud —f 230,000 Fir. ———, som 
Staren i Folge den nye Loo kan yde 
til Arbejdgløshedskaszsserna maatte 

sorhøjeis, hol-:- det skulde visc sig at 
rcere for ringe- 

,,Lstsjællandsi Folkeblad«, Redak- 
tør Zoarre, striver sølgende sornns- 
tigc Lkd om Ickoejdstøshcdeu i Ar- 

mindelighed: 
»Sei-werte har vi lidt sor Inegen 

honnet Ambition her i Landet vg- 
saa lslandt Arbejderne Vi knnde 

paa dette Omraade tuenge til at saa 
noget mere amerikanske Synsjsmaader 
ind i Vort Zan1s1mdsliv. J Ameri- 
ka taaer en Mand sat paa det Ar- 

bejde, der tilbyder sig. lGan er lige 
god Karl for sin Hat, boad enten 

han arbejder i Landbr11a, i Hamm- 
vcerk eller i Købmandsskab. J Dan- 
mark er endnn bevaret en god Del 

Kasteaand. 
Kun derved kan det forklares, at 

medens vort Landbrug mangler vel 
en Trediedel as den 9lrbejdskraft, det 

behøver for at udvinde det sulde Ud- 

bytte as Jorden, gaar Skarer af Ar- 
bejdere ledige paa Brostenene. Det- 
te er jo et ganske unaturligt Forhold. 
Mange saf disse Arbejdere er fødte og 

opnokszscdc under Lnndlmforljold og 
fortroligc mcd on Tcl n· Lundhnth- 
urlscjdcrncn 

Qui-J Zumfnndct fuldt nd skal 
nncrtcndc og gennctnførc dct Simo: 
den, sont knn og nil nrlmjdc, l)-ar Zirau 

pna et Arbeit-C sont fun ernærc hanc, 
jun knn dcttc dog ikke furstunizs nich 
den Begrwnszning i Ohne-weh .at en 

Vørftcnlsindcr altid lmr Krnv pna nt 

faa nnvist et tilstræfkeligt Maal as 
Vorstenbindlsra1·bcjdc.« 

Sorte sloppcr pna F-rcdcriks:sbcrg. 
Tongtx April llleu en pua :lk’ikolnj- 
vej Nr. J bocnde smer vcd Naon 
Her hlndsclig syg, og den tilknldte 

Luan Jørgcn Jenscm lncnth nt 

Illcundcn lmndc sortc hioppclz Unor- 
for yan strafsz lod Ztndszslchcn til-: 
l·ulde. Tenno konc til fannne Resul- 
tat, og lod øjcblifkelig Patienten lørc 
Iil Epidctnilmset Flintl)olnt, medcns 
diin inne-J Familie l1lcu strengt iso- 
lcrot 

Form-r Hu- m«l1ej·dcde pau Herni. 
Inst-J Furucri. og lmude i de sidflc 
Tage værex lmskasftiget Incd at ren: 

se noglc Tampcr fru »De- Fort-ne- 
dc«—:s Russerdk1111pere, og nmn Inencr 

m den fnrligc Pest fan være koni- 

nion del-fra. 
Tor hlcv paa Frcderikcsberg trnf- 

for alle Innlige Sikkerhedgformiscalt- 
ninger til at hindre Sygdonnnenszs 
viderc lldl1redclse. 

Cn Jldgpaasckttelsc og cn An- 

lsoldelsc. J en as de aanile Eim- 
ddnnne i Et. Anna- Gade Paa Chri- 
stianslsann lslen der Plndselia Inn- 
daa Eftertniddaa sldr Musik Der 
Var stnfket Jld Paa Rastderen og 

Røgen tnnde spores overalt i On- 
set. Heldignisz skete der inan instr- 
re lllnkker: nIed nogle Zpande 
Band sif Husheboerne seln slntfet 
Jlden uden Brandvæseneth Mel- 

lunkdntsl. 
Illkiistanken for Jldgpaascettelsen 

faldt Paa en 1S)-aaria Dreng, Aaae 
V» Eøn as en Arlnsjderfaniilie i 

sannne Hug« Han blev anholdt og 
stratszs i det sørste Forhør tilstod 
nan, at det ganske rigtig var l)am, 
der haode sat Jld paa. Dcrimod 

nægtede han bestemt at have anstis- 
Brande-. 

o des-Washin» IN 
ganske normal. Han har fra gianske 
lille været meget svagt begavet oa 
vil antagelig dersor ikfe blive straf- 
set, ncen derimod blive anbraat paa! en eller anden Stiftelse for Rand-zi-l 
soaae. 

En lillc Pigc drnknct Voelssmand 
Martin Jensensjs 2-aariae Datter 

Hpaa Stimle Mart er i Fl. »Sti- 
Vc Folfebl.« den Es. f. M. faldet i 

»cn aaben Brønd i Gaarden da 
drnknet, inden Hjcelp kdnl til Etede 

En task gammcl Flonc nIaa i Fl. 
»Sollteer DaabL ,,«J.Ic’ette Fiscrstine 
Vierrum i Borbjerg sigeszs at Vaer 

idet l)nn, trodsJ sine 86 Aar, i Paa- 
sfen bar soretaget en Reise til W- 
lsenbavn for at besøge en Zion 

Faarcvcjlr Højfkolc begnndte Som- 

Inerskolen med et sturt AabningsT- 
Inøde den Z. Maj, hnor der blandt 
andre taltesz as Nedaktør tkastor 
Mattljiesem sdøbenlsavth Prdvst Jen- 
sen, Vallekilde, Pastor Sørensen, 
Røbenhavm da Wasser Gad, Kund- 

by. 

X Sogncafftcmning. O Anledning as 
Zulgct af Erslev Kro paa MorT 
forctoch Søndag den 2l3. April Af- 
fthnninq i Tødsø Erslcv Kommu- 
ne omz hvorvidt Bevillingcu til 

Wobold stklde opretholdos eller ej. 
J Tødsø afqaves 90 Stennncr 

imud og -l for; i Erslcn 95 Stem- 
1ner imod og 43 for. 

slirkctyvcn Julius Schnltz. Vcd 
den forledcn Ved Hornsberrcxs Ek- 

striaret affagtc Dom bestcmmcs det, 
at der uf Øvriqbeden bør trasffess 
passeudc Sikkerhcdsforanstultninger 
ncod Kirketyoen Julius Schultz, sont 
nltfaa ikke er ikcndt Straf. 

Omkoftningernc blivcr malagt 
dct offentligc. 

Det nye Dobbcltfpor mellem Fre- 
dcsricia og Tiavlov toqu i Brug sidst 
i April. 

Tot er, skriver ,,Aurk). Amtst.« 
dset første Dobbeltfpor uden for 
Sjælland og er kun lidt over 1 Mil 

langt. Naar det ulligevsel vil faa 
wegen Betydning, er det paa 

Grund as du snasurc Pladgssorhold 
Paa zredcrjca Bancgaard, idct der 

srcnttidig tan asgaa Log dema- 
sorindcn et antonnncndc Log tører 
ind. 

En gammcl Frcmsktidtsmand — 

zlju Hjnnuand P. ddlanscn i Thu- 
rnp paa Fyn driocr Iclu sinc l 
.Tdr. Land Hord, og ljan driver den 

inmkstcrvasrdig, idct l)an stadig hol- 
der l a Z godc Møer paa Stald og 
ligc saa Inangc Entn. 

An i dclte Foraar yar han, iflg. 
»A—:—sans A. An.«, ladet insliallcre 
rlcktrisf Lysz dg Kraft i sinc Pygma- 
gcr. P. zilauscn er d'U Aar gl. 

Tidlig Ssmning. Estrrlsaandcn sotn 
I)iadsa-a1nast«jncr og llkrndtisyarocr 
rindrr lldvrcdclsc, dlincr dct Incre 

dg nierc alnnndcligt at saa tidligt, 
naar da cllcrkzi Horden er denjan 
Tut er da dgsaa saalech nu i man-J 
gc Egnry at dct er de srørste Guar—’ 
de, der sørst saar tilsaact. 

Pan Engel-Hle haude man i 

Fl. »chle A. Flkl11.« ssasalcdesz i 
Aar saa godt sont tilsaaet sør Paa- 
skc. Pan de flestc mindre Ejendonr- 
nie ljavdc Inan cndnn sidste Uge i 

April knapt ssaaet lsegyndt 

Stok Forpagtning. diarnrrtcrhcrrc, 
Hosjægcrtncster, Greoe F. C. R. 
Scheel til Etaknlsnsct Rosenkrantz 
lJar fra l. April d. A. for-« et Tidsz- 
rn1n as T Aar bortsorpagtet Horn-d- 
gaardcn ,,Barritst"ov«, Ladcgaarden 
,,Lottrnp« samt Biarritskov Band- og 
Vindinøllc i Bjcrrc Herred til For- 
pagtcr Potlner Petersen for en anr- 

lig Asgist as 400 Tdr. Hvede, 100 
Tdr. Rng, ZUU .Tdr. Byg samt kon- 
tant 75W dir» sorndcn cn Del Na- 
tnralprasstationen 

chm cjcr Anhalt? En snensf 
Forfiatteiz der ikte nasgter Lan-» 
mark-: ,,-Lsa-vd5ret«, fastslasaet gen- 
Ireni 2 JU Aar-: Besiddelse, finder dog» 
for ziuriositetenszs Skyld Grund til 
at gøre opuuerksom paa, sat den 
lille Rattegatszsø i ældre Tider var 

Annefs til Tllkorupsz Pastorat i Hal- 
land. Saavel Priesten fom Klok- 
keren i Morup huvde Jord aa An- 
lwlk 
.ln ot oerne bevislicj døbte og be- 
gravede i Morup 

Fantasifuldc Byraadsmrdlcmmcr. 
J en Ltntale af Skive Byraadszi 
Møde forleden Aften skriver »Sti- 
Ve An «: 

»Lanqsumt, nien sikkert gled de 
Uise medic Ined glade Lilie ind i 
en Diskussion om Byens Fremtid 
sum leiidtjyllanis Etorftad Borg- 
inefteren talte oin Sortekyavsbaade, 
smaa Tatnpere pun Fjorden og 
Zniør til Ewij Rielgasl bredte 
sig over Einnet ,,Ejderkanalen« og 
,«Nnrd oni Stagen«. En talte um 

Linifiordensi llddobning o.s.V., o.s.V.« 

Paa Aarlms-lldstillingcn 1909 
vil der bline en Afdeling for Biblio- 

tekssivcesem lmornnder der skal børe 
set nioderne artig-Wende Folkebiblio- 
tcf. J Tiieftionen er i Fl. R B. 
indtiaadt Lverbiblintebar Grundt- 
vig, Statsbibliotefet i Aarl)115, 
Overlierer Steenberg, Horsens, 
Overbiblioteknr Lange, det kongelige 
Bibliotet, de købcnhsavnske Folkebi- 
bliotekercs Overbeftnrer, Tr. phil. 
Valdeniar Vedel og som Repræsen- 
tnnt for Dannmrksjs Folkebogsamliw 
get Last-er G1«ø11borg, Rodskoo 

En Fifkcr fom Opfindcr. En 
cif Partlmverne i Kutteren »Viking«, 
A. Ebristensen Eturper,Le1nvig, 
l)ar i Fl. »Le1nuig Flkbl« for no- 

gcsn Tid siden faaet Patent piaa Op- 
findelfen us eu siudrin Maskine til 
Lptaqelse af Kroglinier nnder Had- 
fisferi, der synes at knnne faa stor 
Vetndninq for Fiskeriet. 

Jnddragningen af Kroglinierne 
er et liesvierliqt Arbejda under lwil- 
fet den Mand, der er b fkccftiget her- 
nied, ofte er udsat for at faa ret 
alvorlige star af Fiskekrogene. 

; Skagcnsfifkctc til Island Fade- 
Iden iejste 4 Skagboerc til Island 
lfir i Sommer at diive Røds wette- 
fisfeii ved Veftlandet 

» Meian fiireqaai i Fl. ,,V3.end 
l-13« med en af Tnlinius Bande 
l,Mjølner«, der stoppede op ved 
Staan for at tage Fiskerne og 
deres Motorbasad med. Foruden. 

Motnrbaaden medførte zyiskerne vg- 
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san det nødvendige Antal Rødspæt- 
tegarn. 100 FI!-:«tager, der skal 
benyttesz Ved Ziffean Hensnltning, 
vil Vlive afsendt Ined en senere 
Lampen Reisen-«- Maul er det lille 
Fisferleje Kluxøre ved Standor- 
fjord 

Fonxkskeäravclfr. 

J Betragtning af den Overflø- 
dighed af Manie, der siffert vilde 
komme til Professor la Tour-is Be- 

gravelfe, er der trnffet en Ordning, 

sende en straan knn Winde-J den 
ufdøde Ved at liidruge til det af bunt 
eg Huftrn oprettede Sølvl1r1)llnps- 

Heimat tilhørende Valgmenigheden i 
Astmx Veløbene sendess til Laster 
Løbner, Astou 

Da Kirer i Affov fnn knn ruin- 

Inc et begrwnset Antal Memiesfer, 
nma der skriftliqt, indcn den 28. 
ds» pcm Højffolen i Affan bestilless 
Villetter til Kirken til Professor 
la Tour-Es Begravelse Torsdnqen den 
ZU. ds. Billetterne afbentesz Be- 
gravelsesdcmen om Formiddagen 
pm Højsfolen 

Tct 4. dcknfkc Skolc-Sangftcrvnc 
uflwldtecs Søndng den s. klle i 
Essbjerg 

J Stkevnet deltog 29 Ekoler nied 
ialt :32 Elevlwld oq ca. 960 Ele- 
1«er, nemlig 6 Eleoljold fm Stati- 
skoler og fuldftændig højerse Almen- 
skoler, 8 fra eksznniensberettigede 
Nealskoler og Pigeskoler og 14 frn 
Folkesknler. 

Ministeriet for offentlige Ar- 
bejder lmvde bevilget Elevljoldene 
fri Reise paa Etatsbianerna og i 
Esbjerq ndfoldedes en ftorslaaet 
Olcestfrihed mod Stasvnets Letta- 

gere —— Lokale Koiniteer Var her 
dannede ined Bormnefter Solch sum 
Formand for Jndktmteringskomi- 
teen og Redaktør Fr. Petersen, 
som Forknand for At«rmtgenients- 
toniiteen. 

»Tanmarks Folkcminder« er Nan- 
net pnn en nolig stiftet F01«eni1n1, 
lmisis Fonnasal er at fromme Kend- 

ffab til de nu svindende Levninger 
af gsannnel Tro, Trenkeinmade, Tint- 
ninxL Skik, Sproq oq Dagligliv, 
ned at Foreningens Medlemmer op- 
tager, lwnd der ko·mmer indenfor 
deres Rcekkevidde af Fortidsoverle- 
veringer. Vor qamle Fnlkedigtning 
er fo allerede bleven ret fyldig op- 

tegnet, men den nu stiftede For- 
ening knaber endnn at knnne gøre 

øjskÆ««Ij«leö"ucler undef ""ZT.« 

1 

jaaledeszs at man i Stedet for at. 

Znnd af Folkeniser, Melodier, Sagn 
og Eventyr. 

Foreningensz Ztyrelse bestaar i 

Fl. ,,.siold. Fllil.« bl. sa. af Tr. 
Axel Olrik, Tocent ved Universi- 
tetet CForeningens Form-and), 
Sand. mag. Jørgen Llrif, Hi. 
Tjuren («Foreningens Sekretær), 
Dr. phil. Mariusi Kristensen i Askov, 
Fovatteren Engel-: Baug« Kristeyz 
sen-.v 

« » 

Konflikten i Mnrcfagct«i Esbjcrg. 
Ved et Møde i Arbejdsgiverfore- 
ningen Lørdag den 25. April mel- 

leni kliepræsentanter for Danfk Ar- 
l!ejd—5giner- og 9.)Zesterfore11iiig, Te 
smnvirkende anforlmnd i Dan- 
mark, Centralforeningerne for Mu- 
rer- og Tøinrermestre i Jylland og 
LfIifterne og Ellkurerforbnndet i 
Damnark enedeLs man oni iat heit- 
Vise Konflikten i Mitterfaget i Es- 
bierg til Afgørelse af Fiellessndz 
palget af ZU. Juli 1895 sont Vold- 
giftstsret tmed Linnand), og ParZl 
tcrne er enige oin at underkaste siq 

Voldgiftsskendelfen og virke til dens» 
Lnerlioldelse E 

Der Inaatte ikke fra nogen af 
Parteina- Side langes Hindriik 
Her i Veien for Paabegnndelsen af 
IlIkurerarbeiden dg Tinieløn sknlde 
i:dbet«ale:·s, indtil Voldgiftskendebs 
sen, der bar tilbagevirkende Kraft,« 
var falden. Te i Akkord allerech 
panbeqnndte Arbeider blev uberør-«« 
te af Voldgiftskendelsen « 

Retten sknlde affixie Kendelse fe-· 
nest Fredag den 8. Maj d. A. 

Bcgcjftring for Cykling. J det 
sidste Nnnnner af »Anto-Eyklen« erl 
der citeret et Vrev fra den be-: 
kendte Etadiilaege Etat-Brand Hoff,· 
der i Inmet Varnie er anbefsalen 
Cukling sont den snndefte JdmstY 
Der er ingen Gmnnastik i lnkkede 
Lukan-n der tun lisamle op III-ed en. 
Euklctnr nnder aaben lHimmel. ! 

Al GmnnastiR lwor gin den ends 
er, er dog Gcntagelse Gang paa; 
Gang af det sannne Repertoires 
Cnflinq derimod bringer ftadig Dis-! 
veksling, og den, der en Gang bars 
vasnnet sig til anliftens usystemati-s 
sfe Frilnftsnndelser, bytter saldriqz 
fin Cykle bort for noget System. 

Den Anke, som man undertiden 

lyører ført from mod CyklesporteiH 
at Bevægelserne skulde være for« 
ensidige tilbsageviser Or. Hoff i J 

følaende stærke Udtryk: 
»Al Tale om Bevcegelfens Enfi-,- 

digbed er Fabel, al Snak om, at’i 
Cyklisten kun øver Beneve, skyldes 

nnfcliq Vankundigyed, hocr eneste 
Muskel i siroppcn tagcsis i Geomant- 
senis og Bulancensts chnestc, Blan- 
dcdrætsnmsklernc owch paa na- 

turlig Munde- og Lungerne fnldess 
Ijl den nderfro Kroq med frisk 
Luft« 

l Tag Rcb i Scjlcnc! ,,Andclela- 
idet« skriver i en Yxtikel oxki »Ich-, 

z·;a11g1:«perioden: 
« »J« 1907 købte Danmark Vater 
Equ Udlandet til et Vcløb af 600 

zMilL Kr» niedan vi kun udførte 
zfor ji« Mill. Kr. En saudnu For- 
,st«cl Inanor til Forsigtiqbcd En stor 
? · 
Jst Vatqu saafom Fodcsrstofch 

for slticl helbkedet veel 

lTx Dis Uns-Es stoss- 
IEMEssHUPBYSSEI 

Konsatstioth personlisx ellek pr. 
Post. Behandling OL 82 Proveflaslce 
frit. Stedsevskemle Icar. Arke blot 
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slsrib Anleclningonx 
; Dot nye Oplag at vor verdensboksmts 
« 

Zos vEJLEDER Ill- SUNDIIED 
or mt ist-MS og online-; som indsendot 
10 cont- i gangbare Erim-Erker, ka- 
skholde ot Exemplar at denno san-Cis 
tulde Bos. Bogen ot- skrovou at Onk- 
1ægsn vcd uodenstaaendo lustitut os 
Indeholtjer de værdjtuldeste Oplysnin- 
get- om Bevarelsen at Halbtedem De. 
som hat læst denne Bog, anset- cis- 
UNzrd sjn vægt i Guld. — vogt jek tot 
Ektokaberel 

Nsak De bestillek Bogen, bar Do op- 
xjve N svn og Adresse tydeljgd Adres- 
set clle Bkeve tjl: 

Ute Bolljns N. Y. Meij. Institute, 
140 w. entn- st., N. Y. est-;- 

Celluloid Bogmætker. 
Vi hat after de bekeudte smulle 

Bogmærker af Celluloid. De hat 
for cn Tid vætet ndfolgt begruudet 
vaa det tog faa lang Tid at fa- 
vor Bestilling ekspederet Nu hat 
vi ct stort Oplag med følgcude daufk 
Trykt Herren et min Hyrdr. Ftygt 
ikke tro kun. Tro, Haab og Kart- 
lighrd. Hiericlig Lyksnfkuiug. Alle- 
dcr maafte gnfke disfe fiue ,fmu 
Kurs kan un faa dem. Det stal 
glæde os at modtage mange Be- 
stillinget. Prier er un 10 Ceuts». 
før var de 15 Gent-. 

Ætbsdigst 
Dan. Luth. Publ. Haufe, 

Blair, Nebr. 

PAIE Its-si—tcktbe 
most Uhu-l occu- NTs ever sit-de tot oh- 
tsialtsx pstests Und ask kok the ««wE«1-osis out-IS» the best book published for inventots. hcst seie- tences. Ssnaususv 20 Its-us- Adress- IU. N. MOOAS. Wumscch. s. c- 
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