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Tomko Kansas-, Feb. 20 —- En 
Stute af 1,000 opbmgte Mænd drog 
i Affen vp iil Countieis Fængsel med 
det Fotmaal for Øje at lynche 
»Slick« Stein-, fom siddek ernste- 
tet for Fotncermelser mod en ung 
17-aakig Pige. Meendene blev ra- 

sende, da der nagtedes dem Adgangx 
og under Raubene: »Ein-nd ham«, 
»He-eng ham«, ,,Lvnch ham«; Meng- 
ie de ind i Arkestlzuset: mcn — Fug- 
len var siojet Jngen Siedet fandi 
man Manden, der havde gjort sig 
ing til Der-m 

Stater havde bedi Øvtighederne 
om Besiyitelfe mod Mængden, og 
Amstanten er blevet bragt i Gitter- 
hed ud af Byen. 

Peietsburg, Jud» Feb. 20. —- 

To Born, i 14 Aar-H Alderen, begge 
to Born cif velhnvende Formen, som 
bot nogle faa Mil udenfor Byen, 
blev tidlig i Motges loktede bort fta 
Hjemmet af en fkenmied Mond og 
Kvinde, som fskte Bornene bort i 
en Buggy· 

Nogle Naboer saa Bei-neue i Vog- 
nen med de Fremmede, men, skpnt be 

fandi dei markeligt, iæntte be ikte 
videte bekover, for Forældrene sendie 
Forespstgsiee tundt efier Bornenr. 

Politi og Formen spgek efiet 
Paris-um« og de fottvivlede For- 
ckdte for-langer Getuingsmændene 
lynchedr. 

sihompaigm Jll» Feb. 20.-i Et 

siceldeut drisiigt Noveti fandt i Mor- 
ges Stzd i den lille Landsby Fisl)er, 
ca. 20 Mil notdvest hersta- 

Lsn unq Fakinerspii, Arihur Hyer, 
fom et en udmærlet Ryiier forlod sit 
Hjem om Morgenen, og begav sig 
paa Vej til Landsbyen, l)vor han til- 

bragie en Del af Dagen samtnen med 

nogle Venner og gil senete ind i B- 
Vennums Banllolale. 

Las-fernem ttaadte hen iil del lille 
Vindue, hvorigemiem Udbeialiiigen 
sædvanlig flet; men til sin Rasdsel set 
han hyet itckllet en Revolvcr op ai 
Fraklelommen. Kassererem der et ei 

gansle ungi Menneste, og viste at for- 
uben hom var lun Bogholdersien til 

Siede, alisaa maatte han gore som 
Roveren forlangie og udlevete de PL- 
620, som fandies i Pengeflabet; 
med Pengene i Lommen hilsie Hyer 
heftig paa Kassereten og forlod Ban- 
ken. 

Men Inn en halv Time-Z Tid sil 
han Lov at glæde sig over sin let for- 
tjenie Rigdoni, saa blev hon fanget« 
Pengene taget fra ham, og den unge 
Helt maaite vandre i Artesten, hvok 
han nu sit-der og sotityher at han 
hat flugt saa mange daatlige Roma- 

ner, thi ved Læsningen of dem hat 
han faaei sin Eventyrlige Jdeer. 

St. Joseph, Mich» Feb. 20.—— Tib- 
lig i Motges nedbrwndie den ask-itali- 
sie, epistopale Meiodiftlirle, fom til- 
hsrer Negrene i Nybygden mellem 
denne By og Benton Hakbor. Tal-et 
vil væsenilig blive hallet ved Aösu-J 
rancr. 

Omeha, Neb» Feb. 20. —- Guvetnsrl 
Jeodote Roosevelt rejlte i Aften heH 
igennem Byen. Gut-ernstem som unsl berholdi ·sig med Togpersonalei, be-l faa Locomaiivet og andre megei inte- 
ressante Fing, som en Gut-ernst lcml 
leere meget af. 

J Milwaulee, Wis» er et Visie- 
par, Mr. og Mes. hoefet, dsde af 
Sult. De havde faa Date forinden 
sdlgflden Nile-M af betet Ejmdele 
sokäkflase Jsde not til at holde Lid 
vesvppe —- tun tee Dage. »H· l 

Valentine, Reb·, Feb. 20. —- Den 
Migftemning der for Tiden hetsler 
mellem Sioux-Jndianerne, tan meget 
let, i Fald Regeringen itte for Alvok 
got, hvad den anset for sin Pligt, faa 

« 

de alvokligste Folget-. 
Jngen Undet derfor, at Indiana- 

nes hvide Naboer lever i stadig Frygt, 
thi de ved, at i Fald den ultnende Bre- 
de en Dag lommer til Udbrud, vil 
baade de selv og del-es Ejendom blive 
et Bytte for Jndianernes Roderi, og 
mange Liv lan gaa tobt inden Trop- 
perne tom til Hjælp. 

Menge er de Klager, som er tejst 
mod Regeringen, og Jndtanertom- 
missioncer Jones faar for en ftor Del 
Styld for den megen Uro og Mis- 
stemning. 

Stephenfon, Mich., Feb. 20. —- 

Under sin Moders Fravcetelle i Dag» 
thkkedes det John Myers Iille 6-aaki- 

ge Dotter at brænde sIn to Aar gam- 
le Sestet til Dødr. ! 

Ud af Kallelovnen tog hun et 
brckndende Stylle Træ, og idet hun 
holdt den Lille mod Gulvet, satte bun 
Jld i Klædeknr. Det ulytteltge lille 

Ossek slap ud af Deren og kastede sig 
med sine brandende Klæder i Sneen, 
hvot Modeken fandt hende i en Vale- 
lig Tilftand. Fug-Time seneke af- 
gil hun vcd Dødetr. 

Den lille Motderste synes ille at 

shave noget Begteb om sin gruelige 

sMisgerning 
! Flagstass, Ariz., e’5eb. 20. — Liget 
Taf Willimn Ashurst, en vellendt 

Kvæghandlet, blev i Dag fundet mel- 
lem nogle Klippen hvoe han man 

være lastet til Joeden af nogle Klip- 
pestyllek. Oenovet hans Ben laa 

stote Steue, som hat gjott det umn- 

lig for den ulytlelige at rejfe fig- 
Antagelig er han dpd som Folge 

af Zerst. 

Birmingham, Ala» Feb. ZU. —— 

Treuen Neger:«ljcinearbejdere blev i 

Dag levende begravede i en Rulmis 

ne, ved at Vandet fra en forladt 
Statt strønnnede ind i Minen og steg 
til en Heide af 10 Fod 

Der arbejdes med rasende Kraft 
for at befri Negrcne, sotn staat An- 

sigt til Anstgt med Dødenz men paa 
mindre end 24 Timer antager man? 
itke, at Vandet kan tønrmes ud. — 

J Fig. garnntel Overtro anses »m« 
sor et ulytkeligt Tal. 

J Vanconver, B. C» bar et vold 

somt Jordstælv fundet Sied, book- 
ved den oberste Del as en Klippe, ca. 

1 Mil i Lmtteds, styrtede ned og 
foraarsagede en m) Rystelse," som 
kunde have hast de farligste Følger; 
men heldigvig forløb alt uden Uheld. 

Store Klippestnttcr kastedes nd i 
Vandet og i sire Mils Dnrtreds var 

den voldsonrste Bølgegang. 

Den M-anrige Leonard White i 

Northsiild, Minn., er asgaaet ved Do- 
den, sor tun 9 Titner estee at folges 
as stn hustru, sum naaede en Alder 
as 66 Aar. 

Den konstititutionelle Konvention 
i Hat-onna stal sor lutkede Dete, have 
besinttet at gaa ind paa de Betingelser 
som de Forenede Stater stiller-. 

Andre Nygter paastaar dog, at 

Sagen itte vil blive asgjort for i Be- 
gyndelsen as Mart-L 

C. H. Cpnger, der sor Tiden er 

amerikansk Minister i Peting hat un- 

ettei sine hervcekende Venner em, 
at dem l modtage den republitanske 
Roms tisu til Gut-ernst i Jowa, 
dersrssn uden Sttidighederne kqn 
ethve inattonen .-·-- Is m er 

EIN mwkxdndsynlrghed sor, sit M- 
Z ,der jo — grundet pcka « Ieise hat opnaaet en bis 

Vettmthed Is- san- 

Fra Danmarli 
Datnpfarvekiet i Grindfted er fuld 

siændig ncdbrændl. Staden anshag 
til 40,-)N) Kr. Jlden er aningelig op- 
staaet i Kedelkumtnei. 

Wftnnnt Mads Kjam Valgkandi- 
dnt i Biene, strivet i ei Jndlæg i 

»Hors. Folteblad«: 
»Juki vil, hvis Verlgerne got mig 

den Æke at vrelge mig til deres Falke- 
iingsmand, med KseWss Ærlighed og 
Sandruhed og med Sonn Kjær’si 
chetvhed til enhvet Tid og ved en-» 
hvet Lejlighed iale den dansie Bondesl 
Sag paa Tinge.« ! 

En Søn af Cigarfabrikanl Jacob 
Hausen i Næftved hat vckret udsat for 
et ganfle ejendommeligt og livsfnrligj 
Uheld· Under Leg i Realslolen tog en. 

Kamme-rat Hanseng Sen saa uheldiqt 
om Hovedet, at Halsen qil af Led. 
Den stallels Dreng maatte ud paa 
Amlssngehuset, hvor Sygehuslægen 
gil i Lag med del farlige Arbejde at 

dreje Hallen i Lade igen, og dette lyk- 
ledes heldigvis, niedens Dtengen var 

under Bebt-helle 

Paflok Sass oq Hustrn veb St. 
Stefangliklen i Jaclsp fejtede fotle- 
den bete-Z Solvbryllup, i hvilten An- 

ledning der indløb en Eljlnngfoldig- 
heb of Lylønslninggielegraminer,Kort 
oq Breve fra Venner omlking i del 

gansle Land, ligesom der fra de sam- 
ilede Frimenigheder i Dckcnnarl ved 
en Deputation blev ovecraki Solv- 
btudepatket et lostbatt med Jnsirip- 
iion forsynet Kassefervice. En anden 

Dcputaiion ovetratte dem et nieget 
start i en fjcklben smagfuld Ramme 
vellytlet Fotogkafi af Sangkoret ved 

Feimenighedskirken i Kobenhnvw Fra 
en enlelt Mond movtog Pastor Sasg 
en Anvisning paa en Sum til en Rei- 
fe til Sydeu. 

For 25 Aar siden blev Solvbrnde 
pakret cegteviet i Qveensland. 

Den Deltagelse, som beviftes Postot 
Sass, vibnek om, at det store Ar- 

bejde, han udfører i Frimenighederne 
i Danmark, hat vundet en for ham 
glædelig Anerkendelsr. 

Arbejdsmand Hans Chr. Nielscniz 
7saarige Sønjlg Akbejdsmand Fr. 
Lorlens Plejedatter, der var omtrent 

paa femme Alber, er drulnede i Stub 

berup Gabelær, ud over hviltet tse 

hat villet lobe med en Slæde, soxn 
sandte-J i Nekrheden as lllytlegftedet. 
Tke Kvarter for man sandt Børttenc, 
havde man set dem tote med Fragt 
nmnden fokbi Gadctasret 

Forhorct over forhenvækende Di 
reltør for Ribe Trælafthandel Hund« 
Nielscn ct tm sluttct· Unbei- Sagen 
er del oplyst, at Selstabet er besveacl 
for et Beløb af 14,8()2 Kr. Wielsenz 
vil sandfynligvis blive losladt nde 
en Kaution af et Pat Tusmde lqu 
Sagen gaar nu til Amtet. Selstk1-! 
bet hat under Sagen vedlagt Paa- 
ftand om Erftatning af det besnegne 
Beloh. 

En paa Landerupgaard anbragt lli 
Aars Dreng, der —— vel sagten-Z fordi 
han havde begaaet en Forseelfe — var 

indsat i Anftaltens Arrest, brød ud 

af denne forleden og flygtede bort i 
det blatte Linned, tun medtagende etl Tæppe til at svøbe om sig. Paa sine 
bare Ben vandtede han derefter adl 
Freberteta til paa den snedcektede Lan- 
devej i den tolde Binternat. At pra- 
senteke sig l sit til Nøgenhed gran- 
sende Kostume i Fredericia hat han 
Ich Title Mt kunde gaa an, hvokfor 
MEDIUM hgte Ly i en Halm- 
M; verspsdsdenfvx etspui tat ved 

Meint-« cerle hat«- fanden-i 
fvtlommen Ttlstand; tmvaltgv "vax 

hans Fsdder selvfølgelig stærki nied- 
tagne. Efter at hart var forfynet med 

nøduendige Klædninggsiykler, blev 
han beugt tilbage til Landerupgaard. 

J Anledning af Meddelelsen om, 
at set vitve biive tilladt Bokgmcstekl 
Sehtrling at aflasgge Prøve som VIII-l fesle i Højesteret, er det oplysi, at 

Bezqmester Scharling ilie har yitetl 
nennst som helft Ønsle om —- eller 
overdovedet unstet —— at ombytte sin 
Stilling som Borgmester i Ftederiq ein med nogen anden Einbedsstilling.; 

l 

Forleden indtraf det Uheld hos 
Goal-dein Ole Haufen, Krummerup, 
af en Png faldt ned i en aabenftaa- 
enne Bei-nd Man fotspgie at faa den 

op iqen, men det viste sig desværre at 
dars- en Umulighed, og der blev da 

fencsi Bad efter Dyrlcegem som be- 
otrrede Plagen slndi; man sit den der- 
eftcr tkukket ov. Den havde omirent 

opI,-)ldt sig et Par Tinier i Branden. 

J en Kirle i Vendsygsel var for- 
lenen et Menighedsinedlem faldet i 

lSei-n under Prcedilenen, rimeligvis 
jfordi han mente, at den, soin foder, 
fmidek ilke. 

Manden hat silkert drømi mere 

eller mindre behagelige Dkømmez thi 
plndfelig vaagner hnn op eg afbry- 
der Præften ined en lydelig Gaben og 
der megei sigende Udbkud: 

»De’ or lic’ møj’ førren soin Ma- 

sken feier, de fla’ vcet’, førren sta’ el 

ivirr’! —- Aa -—— aa ja l« 

JH ulmggeliqt Drama er forleden 
usspillet ji«-a Horka Ladegaakv. Ei 
Par Karle, fom iidligete hndde ljent 
paa Ladegaarden, lom om Efiermid- 
danen i Bespg paa Guarden De vare 

fnlde og ytrede, at ,,de flulde floetke 
Panden pna Forvalteren«. 

Da Forvalteeen havde saaet Nys 
bekom, forlnnqie han, at Karlene 

stulde lade sig binde og føre til Poli- 
iiet. Dette nægiede de, og den ene af 
dem, Qle, kastede en Flasle efier For- 
oalieten, hvem han ramte hart Armen. 

Nogle Husincend, der stode i Neuhe- 
den opfordtede Fotvalteren til at sin- 
de nna starlene og han tkylkede da en 

Revolver af, soin han bat hos fig. 
Zludet ramte Ole i Maven og hat 
desvækee medført Dødem 

Den drcebte Karl hed Ole Michael 
Lassen og var — saa vidt "»Holbp.« 
link fanei oplyfi —- hjemmehørende i 

Vistinde eller Beerglev, hvor han sinl 
have sin Moder og en Søfter boende. 

han var lun 21 Aar gl. 
Der hat selvfølgelig vcetet ofholdl 

Forhør over alle, der tunde give no- 

aen fom helsi Oplysning um den spr- 
gelige Vegivenhed. Fort-alter Jen- 
fen er ille sat under Anholdelse. 

Todesfall-. 
En as Himmerlnndg misst bekeudte 

oq ansete Bønder, Chr. Jacobsen i 

Valunh er afaaaet ved Tsvden i en 

Alder af 75 Aal-. Afdøde, der var 

en ivrig Højrenmnly betlrkdte mange 
Tillid5l)vcrv. Han var Dommer ved 

Landmanbgforsmnlingen og var 

«)Eresmedlem as Aalborg Amts Land- 
boforening. Han var dekorerei med 

Dannebrogsmændenes HædetstquH 
—- En af Danmarks ældste Sag- 

sptete, Kancellitaad, Prokuratot Sp- 
ren Nic. Bagqer i Standekborg, et 

afgaaet ved Døden i den høje Alder 
af 85 Aar. Den Afdøde, der tog dunst- 
iuridist Examen med J. Karatter i 

1837, sit Sagførerbeftalling i 1855 
on hat siden boet i Standekborg, 
hvor han drev Sagføkerpraksis lige 
til sin Ded. 

—- Lcrs »Dansieren«. Bestil 
»Dansteren«. Dei bedste danske 
Blad i. Amerika Udtommer to 

Gange om Ugen og kostet tun ZLZO 

o.m Aaket., 

E 

England og Bocrnc. 

London, eFeh. 20. —- Efter det An- 

gteb, som den unge David Lloyd- 
George i Underhuset rettede paa 
Chamberlain forleden, anses Ministe- 
rieig Stilling fom beiydelig vanskelig-. 
gjort. Man antaget, at Koch Edsl 
ward i Tilfcelde af en Krise vilde an-: 
mode Lord Roseberry om at danne det’ 
nye Rubinen Forlængelsen af Kri- 

gen i Sydafrila anses overalt for at 

være den Tuc, hvorover det sinke Lces 
vil vcelte. Lord Kitchener er just for 
»reine Gang undgc.aei at falde lige s 

Armene paa De Wet. Da han i Gaat 
vendie iilbage iil Ptæioria, efter at 
hnn med sine 6 Generaler og Hærkorp- 
fer var bleven natret af De Wet, blev 
det FouragesTog, fom lørle lige foran 
hans eget, lastei af Skinnerne af vog- 
le Boere. Alle Mond paa Toget blev 
dræbie. Kitchener kom lige efter, men 

da var Boerne forfvundne. 
Lord siiichener meddelet: 

KlettödorL Feb. 21. -—— Methuens 
Siyrke hat tckmpet en haard Kamp 
ved Haaribeesifontein med 1400 Bo- 
ere under Generalerne De Villiers oq 
Liebenlierg. Voetne blev lastede ud as 
dekess Stilling, men Englcendernes op- 

givne Tab var d Ossicerer og 12 
Eilliand faldne, 5 Officerer og 25 
Mund saarede. Boetnes Tab er —- 

i lege engclsks Eildc — 18 Mand. 
Port Elizabeth, Feb. 2(). — Priest- 

deni Steijn og De Wet har udsiedi en 

ny Proklamation hvori de tilbagevi- 
fer alle Englænderneg Besiyldninger 
for uhuman Krigsførelse Derimod 
beklagt-r de fig overfor ,,de civiliserede 
og trisine Foll« over Enqlændernes 
Brud paa Genferionvenlioneng og 
Haagkonferencens Besietnmelsers De 
iruer med fuld Ødelcrggelse i Kapita- 
den, hvis Englcenderne bliver ved med 
Barbariei. »Men detes Kvinder og 
Born Vil vi aldrig gøre noget, trods 

alt, hvad de hat gjort med vore«, fluii 
ier Boerne dereg Redegørelse »er Al- 
verden.« 

England og Amerika. 

London, Teb. 21. U. S. Ge- 
sandt, Mr. Cl)oate, hat haft Andieng 
bog Lord Salisburtx Han forlangtc 
fra sin Regerina, at England snart 
afaav sin Menina otn Ranaltraktatcn 

Washington, Teb. 22. Senator 

lMoraatL der siddcr i Udvalaet for 

l 
ndenriasle Sager, har indgivet en 

Mindketalsrapport, i Folge bvillen 
han forlanger, at man flal henholde 
siq til Resolution-n nm »den Heusin 

ltil Prcesidentens Paateaning at lade 

Englands Standpunkt i Kanalfaaen 
uænset. Nu er det derfor Tid, da der 

flal foges Oderenglomfter med Costa 
Rica ca Nicaragua. 

———— Hof-. --A——— 

Rom, Feb. 22. s— El Medlem af 
det ny Ministerium vil fandsynligvig 
blive nødt til strals at afgive sin 
Portefeuillr. Det er Udenriasminis 
stee Prinetti. Halt hat nemlig værel 
taabelig nok til at ektlære, at TriplesJ 
alliancens Fornyelse var en Livsbe- 
tingelfe for Italien. 

Dette hat Jtalienetne jo længel 
ment i det stille; men det hat illeI 
maattet sigesz nu hat den staklels Mi- 
nister oprsrt det gansie Folt imod sig. 
Og — stger man — nu kan vi ille en 

Gang faa otdenlige Alliance-Betin- 
gelfek fra Ostrlgs og Tystlands Side. 
Thi nn- ved de, at vl er nødt til at 

holde os til Amomen- 
Naturligvis bot en faa lidet poll- 

tist Udenrigsminister hurtigst mnligst 
ssge Pladz som Kund-stoben 

Sidste Nyt 
En Stillchavsdampcr 

gaar til Bunds. 

chr 150 UJiknneskcr druknede. 

San Francisco, Feb. 22. — Stil- 
lehavs-Postdamperen »Rio de Janei- 
ro« løb paa skjult Klippegrund i Mor- 
ge5, da den Under tæt Taage var ved 
at svinae ind i ,,deckgyldne Port«. 

Damperen sank faa Minutter efter. 
Da chnslabsføreren er iblandt de 

druknede, tender man ikle Was-sage- 
rernes nøjaatiae Antal, men laveste 
Opgivelfe er 122 Personer, hvoraf de 

flefte var Kinesere og Japanesere. 
»Rio de Janeiro« førtes af Kaptajn 
Wm. Ward, men Lods Jordan kom- 
manderede det i Ulyllestimen· 

J alt var ca. 201 Mennesker om 

Bord. 
Lods Jordan havde ladet Skibet 

anlre den foregaaende Aften, da det 
anlom udenfor Høfderne Taagen 
var meaet tl)k. Kl. 4,8l) klakede det 
op, og Jordon lod gaa frem med halv 
Kraft. 

Kl. 5,40 stødte Skibet, og et Knar- 
ter efter duvede det over paa den ene 

Side og sank. 
Passageterne var i Køjerne, da 

llllyllen stete. Øjeblikkelig lod Kap- 
tajn Ward alle kalde op. Han kom- 

"manderede fast og saaledes, at der in- 

gen Panil blev. Doq blev nogle Red- 
ningsbaade fat ud, og et Par blev 
fyldt og roet bott, inden Skibet plud- 
selig faldt om paa Siden og sank. 
Kaptajnen felv dtoges i Bølgerne; 
U. S. Konsul i Hongkong Wildmann 

og Familie er blandt de forulykkede. 
Al Hjcklp lom for sent. 

Slmron, Pa» Feb. 22. 5 italien- 
fle Arbejdere blev i Daq overtørt af 
et Fragttog, da de qil til deres Ar- 

bejde i Morgenstundeik Der dar siere 
Ulrliejdere i Folge; de gil over Penn- 
sylvania Jernbanebroen oq havde 
naaet YJtidten, da Toqet kom med fuld 
Fari. De sit ilte Tid til Rednings- 
forføg. 

H. 

Lincoln, Feb. 22. — Senatorvalget 
staat fremdeles uafgjort heu. J Dag 
var Afstemningen ledelig, uden Spor 
nf overraslende Momenter. Thomson 
og Meiklejohn hat endnu et temmelig 
højt Antal Stemmer. Men Udsig- 
terne til noget Valg er saa smaa fom 
nogensinde. 

——-— —-.—O—.——"— 

Rusland og Amerika. 

St. Petersborg, Feb. 22. »A-- Skønt 
der er Fare forlnmden med den ved 
den rugfist-aiiierilaiiske Toldtrig frem- 
laldte Um, miser dog hvertcn frcmras 
gende Russete eller Amekilauere Fa- 

»:cn for at tunnc faa politist Bctyds 
nim. 

U. S. Gefandt Tower erllæeede 

fauledeg i Dag: Sagen har ikte paa 
nogen Vie- afbrudt det hjertelige For- 
hold, sotn stedfe hat existeret mellem 
de For. Stater og Rusland 

Og den russisie Minister De Witte 
ertlcerer, at »mine Følelser for Ame- 
rita, ligesoin Ruslands Følelser er in- 
derligete end hele Europas«. 

Hele Toldlrigen maa betragtes un- 

der et udelutkende Forretningssyns- 
punkt. 

St. Petetsbotg, Feb. 22. —- Hin-J 
nerne viste d. 18. Feb. deses Sorg og 
Afsiy over Ruslands Underluellesre- 
gimente ved paa Aatsdagen for Cza- 
rens Manifest til det sinste Senat at 
klæde hele Byen sort-i-sort. LDer 
vajede sorte Vimpler i GadeeneTog i 
Vimplerne ftod de Senatorers Mone, 
der havde stemt for Manifestetsproi 
klamation. , Z 

Alle Rus erne i Byen maatsekden 
ag holde tg indendsksx men alber- 

ltge Uroligheder fotefaldt Me. Om 
Aftenen las alle sinste hufe hetezsudm ». 

qij Dei et et Falk, der stracks-»H» s 


