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i Des Moines. 

Slor Tumult i Lttdags —- Strikes 
btydekue ibgev fka Bycn· 

Sttikk’en endks eftcr 48 Timer ved 
en Distriktsdommers Ordrr. 

Des Moines, Ja» 5 Aug. —- 

Et Pøbelopløly jom of og til trnes 
de med at nødvendiggøre Tilkali 
dclscn af sødemle ellcr Etat-Strap- 
per, vild sagt paa Irrlicht-»dem 
Anfald on brudtls Piandcr ndmmrs 
kede Sporvlgnstrike'ens sprer Das 
her J Akten siges det, at alle Stri- 
kebrydrrc, jom var bragt hertil fra 
Chicogo elllsr Omaha, entcn har op- 
givlst deres »Joh« og er gaael l)jem 
ellcr er i VatetasgtgsArrcsl for at 
vasrls Tim- imod Overfald, hvor de 
vonter paa Lejlighed til at tagt 
med dct sørstc Tog ud af Bym 

cn Pøvclhob omringede JowaHos 
tel, hvor Ztrilebryderne holdt til, 
det meste of Eftermiddagen og for- 
drele, at disse ikulde udleueres Ho- 
ben. Politiet var ikke i Stand til at 
holde Pøbclen l Ave, saa det blev 
nødvendigt at udkalde Brauddepars 
murmel- 

Vandslangerne rettedes mod Pøså 
Hohen, og Vandet fpkedte dem for 
en Tib, men ogsaa kun midlertis 
dig. Tot var førft Kl. u, da Zred 
Fau, en toter-national Organisator, 
vifte fig paa Scenen og appellerede 
til Motormændenes og Konduktss 
rernes Vennet og bad dem om at 
afstaa fm deres Fokehavende og 
stilles, at de gjorde dette. 

Hemde-d et Hundrede Ztrjtebrys 
den-, jom var gaaet paa et Chiro- 
go ö- Great Weste-m Zog i Af-« 
ten, angrcdcs af oprørfte Unions-« 
venner. Sten og Tegljtenbrotcer 
brugtes jorn Baum-m og cthvertr 
Vindue i en Eærvogm hvori Stricc-Z 
bryderne var, knuftes. Flere af, 
Strikebmderne sagdes at vix-re ble-; 
ven jaarisdes, men det kunde man it-« 
te faa Rede paa, da Toget ikkej 
cnmdsedr. i 

Al Trank er lammet. the en 

encfte Vogn er flyttet, iiden Stkiks 
en traadte i straft FU. 1,15 i Mut-· 
ges. Strifelederne forndsagde i Af-l 
ten, at de vildc fein-. Motnpagniets 
Embedsmasnd, som im har lovct, 
te,,Vognencvit blive tjoldt iGang«,« 
havde inm at fige. Ei cnkelt For-· 
sog paa at kaa en Vogn i Gang is 
Morges blev af Uniononsvecmerf 
standfet saa pludfeligt, at man ikke’ 
forføgte paa det mere. ; 

Maycr same-Z Isi. Damm ordresj 
de i Estcrnkiddag alle Zaluonok i: 

Vyeu ums-» De vit sokbiive tut-! 
Lede, san lasnge Strike’en varerf 

Dec- Tlsscime55, 6. Aug. sp« Efters 
at have vaket i henved 2 Døgni 
endtes Spokvognsstrite'en her iBys i en i Eftermiddag Kl. 2. Det var- 

Distriktedonmter De Graf, der plud-" 
selig gjordc Ende paa den Arbei- 
derkonflikt, der truede med at blive 
af lang Varig'hed. Hatt ordredes 
Spokvognskompagniet og dets Ars- 
bejdete til at genoptage TienestenJ 
og de adlød ftraks. Tonne Ordre er 

den firfte i sit Slogs, som enDom-« 
stol i dette Land nagen Sinde hat« 
udftedt. Den fsrfte Mand, der sat« 
te fin Vogn i Gang, var Ben. JX 
Hiatt, hvis Afskedigelse for meisten-, 
et Uærliahisd var Aar-sag til Strikeds 
en. J. N. Harrigam City Railway 
Co.s Vestyker, havde nægtet efteri Unionens Forlangende at genind-» 
fætte Gatt. Dei tillodes ham imid-" 
Iertid at genoptage Arbefdet i Dag’ 
tillige med de andre Mænd efterk 
Rettens Ordre. Statt hyldedeö af- 
bele Staren da han ksrte igennon1« 
Gebetne -— Trafikkens Genoptas 
gelfe i Das hilstes med Jubel. 

Mnaiml Togo 
i Wafhiugtou. 

Ptæfideut Taft beuyttcr Lejlighedeu 
til at indbyde Japan til 

Nebst-nat » 

Togo meney Udvidclfe af Flaadck 
og ststrr Krigsfkibe er en 

devcndighcd. 

Washington, u. Aug. —- Pras- 
fidcnt Taft indbød i Aften grunem 
Nationen-s ("8')æsk,Aaniml Togo, Ja- 
pan til at flutte sisg til United 
States-, Etorbritanicsn og Frank- 
rig i Verdensbevckgislsen for inter- 
national Fred. 

Jdist Prassidenten reiste sig fra 
Tit dee ved en Dinncr i det Hvide 
Husz til Ærcs for Admiralem nd- 

bragte ban on Staat for Japan-s 
Krisen Jdet han vendte Fig mod 
Adinjralen, faade han: 

»Ist-g vildks visfcliq forsømme min 
Pligt og Vaer nfond imod min 
dybe Overbrvjsnixm, om jcg ikke bes- 

nyttcsde denne Lejliabed book De 
førft bde Uslkommksn fom Vor im- 

tionalc Gassh til at ndtknkke min 
men og dot amerikanfke Falk-s Paa- 
sfønneljcs af den brede oa humane 
Anstuelfcy jom Hans Majoftcrt Kei- 
ieren af Japan og den leiserliqe 
japanike Neqering bar laat for Da- 
gen ved saa gener-st, bestemt oa 
hsjtideligt at foriikre, at intet Hen- 
iyn til ielviike Jnteresier bar trces 
de i Veien for den ltore Ver-dens- 
bevægelle for international Frev, 
iom Boldgifttraktaten mellem Uni- 
ted States, Storbritanien oq Frank- 
ria, der nnderikreves den Dan, De 
ankam til dette Land, etsemvliiiies 
ter. Med Gliede anerkender jeg den 
Rolle, Tom Japan ved — gennem 
den nylia afilnttede ankjlosiananike 
Overenslomft —- iaa vromte og 
ureierveret at anerkende Voldgiftenis 
moralske Princip bar spillet ng der- 
næst lettet Opnaaelien af det store 
Maul. oa iea ncerer det tillidsfulde 
Saal-, at den Tid ikke er fjern, da 
Japan vil finde det passende at 
ilutte iiq til den beayndte Bemequ- 
fe« 

Jdet Prasiidenten udbraate Ein 
Tnan for erierem iaqde han: 

»Mir en, der bar nist sig som en 

ftor Regent Tom bar ikcenket iit 
Lands Fremikridt da Mist-net ai 
Follets Jnteresier liele jin Tib, 
Enemi da Jndiigh bvis Evne til 
at verlae ftoke Mænd til at nd- 
føre ftore Tinq bar lsftet Japan 
op til en Plads blandt Verdens 
ferne-Nationen og bvis Sans for 
Sumanitet og Retfcerdiqhed man al- 
tid kan reane med til at fremme 
Verdensfreden —- for Keiseren af 
Japan." 

Glas-set tømteis staats-Ich 
Grov Tozw Mark-de Uaa Toaften 

genuem jin Adfutant Kommandør 
Taniquchi. Han Taube-: 

Hin Prcefident: »Bist er miq en 

sbehagelig Pliat og en ftor Ære at 
ovcrbkinqe Hans Mafeftast Kofferem 
min maiestætifke Gerte de venlige 
Ord, som De just bar udtalt om 

hom. For min Des mangler jeq 
Ord til at udtrykke, hvad jeq dybt 
i mit Gier-te Mer. Jeg kan blot 
siqe, at iea takker Dem hjerteligst 
for den Ære, De hat bevift mig." 

Under et Jnterview tidligere i 
Dag fang Admiral Togo med Hen- 
syn til Krigsflaadenx 

»Udvidelser af Flaader san vel 

som Forsgelfe af Krigsfkibeg Stor- 
relfe er nundgaaelige for alle Lan- 
des Jutereöser. og i femme Tilfæb 
ide tænker jeg, vi vil finde Tillceg 
of Flyvemafkiner af stor Betydning, 
imlig til Observering.« 

I 
I 

, liolngisllmåluleme 
i sendcs til Scnatet. 
I 

! Washington, ö. Aug. — Fem 
.Minutter efter, at Senatet var 

ktmodt sammen i Guar, fendte Prass» 
Isidisnten Vowgiftstraktateme mellem 
illnited States- og England og mel-l 

lem U. S. og Frankrig til Kapita-. 
»liet. Ovcr of Traktatomc lcdsagedes 
Taf noglc Ord fra Præsidcntcn. i 
I J Paavente af en EfsekutivsSessY 
ision blev Traktatcrne hcsnlagt paas 
kVicespræsidcntens Bord. KomiteenI 
Ltik Bekanntng of Jude til Ird-; 
Ilandtst vjl Lage Traktatcsrne under 

!L1nswcjcls«e i Tag. Formanden Pna 
demu- Komitcn Ztsnator Cullom, 
udtalte Hcmb om, at de maatte blive 

jratjfirksret under denne Komme-s- 
Iscssd7ion, men tilstod, at der var op- 

Iftamst noqcn Modfmnd imod dem. 

L 
s W s 

Eommercial National Bank, Chi- 
cago siger i sin Rapport i Guar: 

I ,,Vore Rapporter oifer en sam- 
zlet Hvrdvproduftion af C542,000,000 
HVJL d)iegvringons endelige Opgør 
xi Fjor viste «95,()»t),«00 Vufhels, 
»hvi1ket er 50,0()n,00« Vu. mete, 
lend Nationen efter 10 Aars Gen- 

jnemfnit bebe-ver Hamecwlen er 

’821,t)()0,00« Busl)els, nccsten 300s 
000,()()0 mindre end Regcringens 
endclige Resultat i Fior, men kun 
25,000,000 Vushels mindre end 

Nienncmsnittet for 10 Aar, 
Majer gror endmt, men ifslge 

de Ovcrslaw Bankisn har modtaget, 
vil leleu blive ca. 2,828,000,000 
Vu» IJVilket er 10 pCt. under Majss 
avlen i Fior, mou 100,»«0,000 
over Nenncmsnittct for 10 Aar. 

E Aarcts Anl. 

i 

J 

» En resolut Jngcnisr 

; Im Cliim,1u nieldess i Haar-, 
zlnmrjudeis P.1s:s5«.i,ns1«et«1ie part etPenn 

71i11n111i«i-J11km irelsnsss im en over 

linsngende Fare Ucd en Jsmeniei«-:s 
Jiesolntinsa Lufmnntinet og unlink 
ren on Baxmanevkninen aiivoredek 
U misltede i Ost-often, eiter at To- 
qet imsiod Indiana Sarboiz Jn- 
zien ai Padsnnererne kein til Ein 

»de, de sit inn et alimrliat skZiM 
idei Inneninren satte Neidbreinspn 
Tna fast, at ban itandiede anet nnn 

san Nod-:- Lasngde Korbe-deren 
sprang ai on blev alimrlia forilanetz 
Inneniøren blev ima iin Post Ja 

»t1nnlede ined Lokoinotivet i Sirni- 
ten, men flav Uaa en Maade rein- 

-1neliq niiadi fra det. 

I Lorimerszorhsret for Senatsw 
Ttniteen gaar fremdeleg fin Gang- 
’og vi tunde jo ikke en Gang tasnte 
paa at folge denne Sag. Men en 

Gang imellem fokefalider der no- 

get ,af iceklig Interesse, som vi 
kan meddele. J Lordags vidnede 
Mr. Meckemeyer, fhv. Medlem af 
Illinois Legislatur, for Konnte-en- 
at han modtog 81000 af Repræfens 
tant Lee O’Reil Browne for jin 

HStemme for Lorimer og 8900 fka 
Repræsentant Robert E. Wilfon iom 
iin Pakt af »the cajkspot«. Han san- 
de, at der var ikke Spor af Sand- 
hed i den Historie, at han af De- 
tettiv Patrik J. Keeley var tagt-i 
ud paa en Tut i «red licht« Di- 
ftriktet og der givet fuld og iaales 
des tvungen til at bekende. Mr. 
Fieeleyx iorialte dette under Lee «O’ 
Neil BrotsneForhsreh og siden var 

han anllaget for Mened, men ilap 
fri. 

Blaudedk MeddclelsetH 
Højvande i Nicoragua New Y., 

Z. Aug. s— 50 Mennefker er iflg. 
Telegrammer fra Bluefields omkoms 
men i Niraragua som Følge of nys 
Lig ftedfundne Overfvømmclfer paa 
Golfkysten og i det Jndre. lllykken 
siges at have været den værfte af 
Tit Slags i Monds Minde. Byen 
qienm er isoleret, Telegraf og Tele- 
fonforbindelse afbrudt, og Stibet 
.,Omatepe« er junket i Nemafloden. 

Man tilbagebetalc. Milwaukee, 
Wis» 5, Aug. Otte Entbedsmænd 
ved G. U. G. Germauia er af Dom- 
mcr George M. Burncll. Oshwth 
ordret til at tibagebctale Foreningen 
sl,957, som de brugte under et 
zorsvar i Mandamus Sag. De blev 
dosuden paalagt afbetale to Aars 
Reuter af Zmnnmt. De otte4 
Mcrnd ffal have brugt Penqene til: 
at førc en Sag, sotn blev anlagf 
imod dem perfonlig. 

i 
Ztærke Regnfkyl i Kansas. SmithI 

Cornet-, Kas» 5. Aug. —- Denne 
Tel af nordveftre Kansas har lidt 
Skade af ftærke RegnskyL Alle. 

Vandløb i dette og tilstødende Eouni « 
ties er gaaet over deres Bredder.F 
Rock Island Jernbane mistede 30- 
Broen Hartcm der ligger 15 Mil 
Eyd herfor, ranntes af en Tornado,« 
og mange Hufe blæfte ned. Af en· 
Mem-Ue er der kun Rainer tilbage. T 

Solomon Niver, der e«r flere Mils 
brrd paa dette Sted, førte mangej 
Ting vast Flere Udhuse paa Lan-J 
det led Skade, og flere Stykker 
Kvasg omkom 

. 

Admiral Toqo hos Mayor Gav- 
nok. Ner York, 5. Aug. — J Gaarl 
assong den japauskks Eøhett Admi-( 
rat Togo Bcføa hos Mayor Gav-( 
nor. Admiralen kørte i Auton1o-« 
bil, og 100 bercdncs Politibetfcnte· 
ledfagede baut. Fi«otnntas1dør Toni- 
gikchi. trcsdiv assiftereude Udenrigss 
Ininisfcr sales oq Kaptain Potts af 
Fort-nettes Statt-FI- Fslaadis gjordc Ad- 
unmqu Maoij Mk. Hau- from-f 
stillcsde Admirale-n for Mayor Gast 
nor. s 

Ase-It i Instit-nd Bursitk I. Ams- 
var NWI Todssfald »si- indth 

im sum Folge as Hoden de sidstc 
l« Tage. risimme H« dødts af QsertrU 
fing under VadninxL Andre of Nu- 
stritisss og Tuin Feder Tom Folge» 
as Mangel pna Vaiid. J ZUD-’ 
tnskland hat« zum-ten alle Tiicsgcringrsr 
standset Arbejdist i do osscntlige De- 
Dartmnentor incsd ilndtagelsc 
as nogie Momentitner. Skolcmc vil 
ikke sum sasdvanlig blivc aabnet ved 
Midten as August, da Lasgekne har3 
erklæret, at kun do stærke Børn vilT 
kunnt- udbnide Ofermsarbcsjde i dcns 
stærie Hebe. 

· i 
Den rømte Prassident Port au 

Prittco, Haiti. 5 Aug, --— Ekspræs 
fide-it Simon asiejlede Torsdag As- 
tcn til Kingstom Jamica, alle Qui-« 
tis salduc Stormænds Tilslugtsiv 
sted. J Ums fordrev Simon Aletjis« 
Nord, sont saa slygtede dertil, nus 
følger han sclv i Nords Kalt-and- 
Oq de Mæn-d, Simon overlader 
Hovedstaden til, ek Cintinatus Le- 
konte, hvem han drev i Landflygtigs 
hed samtnen med Nord, samt Gene- 
ral A. Firmin, en af hans Rivaler 
for Præsidentværdigihedem hvem 
ban stillede tilsreds ved at udnævne 
bam til Minister paa Culm. 

J Kirchbicht i anoL Schweitz, 
flog Lynet forleden ned i Kirkeml beskadigedeOrgelet og bedøvedePræs 
sten soran Alteret. J 

L Horden Landt. 
J Milano, Italien, er Heringen 

af Cantpbello, en Nevø af Kardinal 
Nampolla, bleven arresteret for at 

have begaaet forskelligesvindlerien 

T J Laubsbyen Santandras i det 

jydlige Ungarn styrtede Fiirketaars 
net samtnen som Følge af Jordskælv 
den 21. Juli. 

. 

Paa et Hospital i London er ind- 
lagt en Zanrige Dame, der har 
mistct Hutommelsem hun ved ikke, 
hvad hun heddser, eller hvor hun 
kommer fra. 

. 

deindelig Flyver dræbt. Entm- 
pes, Frankrig, 22. Juli. Den fvins 
delige Flychr Fru Moore er fomI 
Feser of en feil Vending ftyrtet ned 
fra en Højde af 10 Meter med sin 
TodcekfeL Hun døde paa Siedet. 

I 

Flyveulykke Berlin, 22. Juli. 
Til Morgenblodene telegraferes fra 
Paris: Pan Lejrpladfen ved Bethe- 
ny styrtede i Gaar Morger Militær- 
flyveren Løjtnant Girard ned med 
jin Todækker. Han fik Tvære ind- 
vcndige Kvæftelfer. 

Liget af en Monds-person er dre- 
vet i Land paa Øen Jordsand paa 
Slesvigs Bestiny Det antages at 
vcere en af de franfke Luftskippere, 
der forulykkede for nogle Uger fiden» 
i Nordsøen. 

» 

En fapansk Gæst En jetpanskl 
Major, der var hie-Den anfat vcd et 
Artillerircsgiment i Dafern, blev for- 
leden Nat overrasket af en Skilds 
vagt, mens han med en Blændlygte 
undcr7øqtc de nye Kanonen 

. 

J Paris udkæmpedes Fredag den 
21. Juli en Duel mellem Forfatterne 
Honry Vernftein og Leon Daudet, 
der førft vekslcde firc Kuglcr og 
derefter fortsatte paa Kaarder. 
Visrnftein sann-des i Armen og Bau-! 
dot i Armen oa Banden 

I 

Oprørrt i Albanien Konstanti- 
nopeL ZU Juli. Malisorcsrnc har 
stillcst nyc For-dringen der gaar ud 
zum Eftergivclse af et Aars Zkat,( Rediasttrise af Faarcskatten og Tillu-» 
delse til at boholdc deres Baadan 
Erkebiskoppcn af Zeredschi er i Po-: 
dogritza og forlmndler med dem· i 

Tiiy 311)1n-1«ct«-Ji«d. Bei-Hin BL. Jn- 
1i. Tii Morgcnbladonr incldejs fra 
Paris: J Gaar er der 7at en ny 
Risiker i Varighest og Tistance» 
fiyviiiiig, idct Flyvcren Lin-Wustl 

isaa Lisirpladien visd Chalons fløj 
750 Kilometer i il Timcr, 55 
Minuten 

. 
Et afhoidendc Politi. Politiet i! 

Luica indnieider sig i :)lfholdsor-· 
ganifationen Statssiikaien vgl 

iamtlige Politifunktionasrcr i Quian 
har indmeldt sig i ,,3veriges polisii 
masnsz helnykterhetsforbund«. 

Lnlm er herved blevet den første 
By i Skaiidinsovien, der rander over 

ist fnldftasndig afholdende Politi. 

Stor Brand. Umea, 23. Juli. 
En heftig Jldebrand har i Nat hast-i 
get en fiok Del af Landsbyen Lykselei i Lapmarken. 23 Ganrde er neb- brændte. Jlden udbrød ved 31X2i 
Tiden i Nat i et start Privathus i 
Storegaden og bredte Fig med r«iven-. 
de Haft lanas Storegaden til Tings 
«huiet· Der kom ingen Wonnefla- 
til Skade. 

Poulain ftyrtet i Vandet. Un- 
der Flyvningerne Aftenen den 23. 
Juli flsi Franfkmanden Poulain 

nd over Sundbyerne og ca. 400 Me- 
ter ud over Hang- Da han vilde 
vendo, ftandTede Motoren pludseligt 
paa Grund af OliemangeL Pau- 
lain føgte at naa Land ved Glides 
flugt, men Apparatet faldt i Van- 
det tcet ved Kysten Poulain for- 
blev uksadt, nmn hans Apparat led 
(betydelig. Moles1. 

Frcrk BanksvindeL Paris, 21. 
Juli. Mod Direktoren for den saai 
kaldte amerikanka Hypothekbanh 

zMarius «Jcan, er der rejst Anklage 
for Bedrageri. Banken foregav, at 
den i Nordamerika ejede Grunde og 
Hase til 100 Mill. Franks og uds 
stedte Prioritetsobliganter i disse, 
hvorved en Mængde smaa Sparere 
blvo lokket til at anbringe deres 
Ponge i disfe ganske voerdiløfe Papi- 
rer. Politiet har i Dag foretaget 
Husunderjøgelfe i Bankens Konto- 
ter. 

Anarkiet i Persien. Teheran, 23. 
Juli. Det meddeles med Bestemts 
l)ed, at Prins Salar ed Dauleh har 
affat Guvernøren i Kirmandschah 
on indfat Khan Alen el Memalik i 
hans Sted Samtidigt har denne 

faaet Befaling til at trasffe alle 
nødvendige Forberedelser til Modtas 
gelfen af 17,000 Mand Treppen der 
er under Vejs til Kirntandfchah. 
Prinsen hat erklæret, at det ek 

shans Henfigt at værne Forfatningen 
samt genindicette Michamed Ali fom 
Shah. 

Den norske Arbejdskonflitt. 
Masglingen mislykket Christiania, 
21. Juli. Det af Mæglserne i Ar- 
vbefdsskonflikten fremsatte Forslaa gik 
ud paa at lade Konflikten onchergs 
værkerne og de tre andre Spørgss 
maal, iom ikulde vedtages Under 
nglingen med bindende Birming- 
afnøre ved Voldqift 

Arbejdsgiverforeningensis Central- 
beftnrelje bar enftemmigt fundet it- 
ke at knnne aaa ind paa Forflaget, 

da man ikke anser de foreliggende 
Zank-r for egnede til Afgørelie ved 

Voldgiftx derfom Madparten itulde 
akceptere Voldgift, bar Centralbes 
stnrelfen dog fundet at ville fores 
lasaae Zagen for en ftørre Foriami 
lina oa afasfke Nepræientantsstabet 
en Afgørelie. 

Setremriatet for Jlrlsejdernes faas 
liqe Landsomanisiation bar somet- 
at man findet,ll at de omstrjdte 
Zwmsrimaal er faa omfattende og 
indniklede, idet man findet-, at de 
·hidtil førte Forhandlinger ikke bar 
skabt et akceptabelt Grundlag for 
en iaadan 

Høsien i Russland Der Denn-is 
Misvæfft St. Petersborg, 21. Jn- 
1i. diiigsbanienss Rand bar i Gaar 
haft en Honference ined Roma-Ten- 
tnnter for Prilmtbanternc og Fi- 
nanös og Handelsminifteriet om For- 
lwldsreqler i Anledning af den Ven- 

tede Elskiirsvasssi i Aal-. Rigsbankens 
Reprassisntanter frenihasveda at man 

knnde Vente Misvaskst og daarlig 
Heft i nmnge Eqncs, og at dist der- 
foi var nødvendigt at bevoer Unor- 
net for Hienimemarkedet De fores 
flog at give ftørre Pengeforfkud 
ved Laan paa Komet og at nedicette 
den sædvanlige Rente. Privatbans 
kens Reprcefentanter erklærede, at 
der ikke var lldsigt til nogen almins 
delig Misvækst. Deöuden var der 
Korn nok frsa Høsten i Fior. 

Skønt Repræfentanterne for-Riss- 
banken paaviste, at Kornudførfelen 
i Aar vil blive icerlig ftor paa Grund 
af den daarliae Heft i Amerika vg· 
en Dei af Vesieuropa, faftholdt Pri- 
vatbankens Neptæfentanter dog de- 
res Anstuelsen og der opnaaedeö 
ikke Forstaaelfe. -«..-.«- 


