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Amerika, 
Im Washington 

Washinng D. C» April 19. — 

Den an-amerikanste Udstilling i Bus- 
falo vil blive aabnet af Pmsident Mc 
Kinley den 1ste Maj. 

Udstillingens Festtomiie fik i Dag 
beste Svat paa dekes Fokespørgsel, og 
da Ptæsideuten den paagckldende Dag 
under sin lange Gennemlands:Rejse 
vil befinde sigi Vicisbukg, Miss» vil 

-'Aabningen ste ad elelttist Vei. han 
Han stal tun trykke paa en Knop, som 
er sat i elek trifk Forbindelse med Mc: 
siinerne i Udftillingen 

Den 12. Juni vil Ptæsidenten, ef- 
iet at væke vendt hjem fm sin Best: 
kyftrejse, komme til Stede i Bussalo 
for at bese Udstillingen. 

—- 

Beteiningen om de nhyggelige Br- 
svigelsek i Manilahætenz Komigsaris 
ntdepartment stol i Folge nu inbløbskc 
Telegtammer fra General MacAkthut 
væke tneget vvetdrevne. 3 Officeter oa 
mange Soldater et stille-de for Krigs 
ret, og energist Underspgelfer er i 
Gang. Adstillige Botgere er indvilg 
lebe i Sagen- 

Den bersmte Frihedshelt General 
Maxime Gomez vil fnart afkejse fta 
Ruba til Wafhingtom 

Det stal være hans Ønsie personligt 
at kunne ovetbtinge Ameritanerne 
Tat for detes hjælp mod det sponste 
Tyranni. 

Han pnftee tillige at arbeide for at 
Estkada Paltna, der ek veltendt her i 
de For. Statet, og som vtfte sig al 
Tillid vætd under Beftyretfen af Ku- 
barevotutionens Pengevcesen, san bli- 
ve vaigt til den berste Pmsident for 
Nepublitten Cuba. 

vaez selv vit itte modtage Balg. 

Den Stiman de spansie Munte hat 
indtaget paa Filippinetne, hat mange- 
sold for-get Vanftelighedeme der. De 
spanste Munte benyttede nemtig de- 
tes Magt udeluttende i politisk Die— 
med, og det maatte da fokudseg, at de 
iunde itte faa Lov til at forblive der, 
saafretnt de For. Stater vitde hævde 
deres Hertcdømmr. 

Sagen vil nu efter de foretaane Un- 
deksøgelset btive ordnet saaledes, at 
unge tatholste Ptcester her fra Landet 
stal oversendes til de silippinste Ern- 
beder. 

Derimod er man endnu itte klar 
over, hvad man stal gøre med de den 
tatholste Kiste tilhotende rige Besid- 
defe paa Øernr. Der gaat Znster i 
Retning af, at de nsvcetende Formg- 
teke af Eiendotnmen stulde sættes t 

Stand til at lobe dem. Saa var 
man helt fti for den fottcedetste span- 
ste Magt paa Øernr. 

Under PtcesidentMcKinlens Best- 
tejfe sial — i Folge et Fotlydende her 
— Setretæt Root fra Kkigsdepattc- 
mentet fungete som Præsident. 

FinansvæsenS-Setretæe Gage hav- 
-e not haabet paa denne lille Ud- 
merkele der betydek not saa meget 
Tom at væte »Konge for en Dag«. 

Den fotestaaende aatlige Forstw- 
melse og Omflytning af Postembeds- 
mænd vil i Aar medfste 4730 For- 
fremmelser sg 1800 Ny-Udnævnelser. 

De tnsinde Ting. 

En 70-aakig Mund fiv- 
det sin Koste. David H. Ersech 
fka Jocham, Mich» stød forleden siu 
Rone paa Gaben; med venstke Arm Log 
han hende om Livct, medcns han med 

højke assyrede fcre Stud i hendes Ho- 
ved, Mund og Natte. Mrs. Creech et 

40 Aar og blev gift med Mk. Cteech 
for 12 Aar siden, spr deres Gifter: 
maal var hun hans Huzholderslr. 
Ægteskabet hat fra Begyndelse til En- 
de vceret ulylteligt, og der siges, at 
Monden bærer den stsrste Skyld. Av- 
nen begyndte en Stildömisfesag for 
Aar siden, og havde netop den D g 
faaet den stadfcestet. Da hun gis fta 
Retssalen msdte Monden hende vg 
itsd heade. Morderen blev akteftet«t, 
og man fandt endnu en ladt Revolvee 

hos hom. Han fortlatede, at han hav- 
de i Sinde at drcebe sig selv ogsaa, og 
»gøte en Ende paa det«, eftersom hans 
Kone havde ruinetet ham og oplcert 
hans egne Børn til at habe ham. 

Strejlerne vindr. De 20,- 
000 Llrbejdete i American Sheet Steel 
Co. og de 200,000 fra United States 
Steel Cokperation, der truede med It 
strejle, fordi nogle af deres Kammer-c- 
ter vare blevnezcdelullede eftet at have 
indmeldt stgF en Arbejderforening. 
hat denne Gang vundel Seit over 

Kotporatioene, idel en Kontrakt mel- 
lem de lebende Mænd paa begge Ste- 
der lpd paa, at alle de udelullede 

Istulde genaptage Arbejdet. Arbeitser- 
ne triumferr. 

----—-· 

’Dkistigt Tyvexi i Judi- 
a n a. Ratten mellem den 17. vg 18. 
April blev A. L. Coxes Butit plyndret 
af 4 Mand, der siden er sporlpst for- 
fvundne. 

En Mand, Harten Cont, der havde 
Natarbejde vaa en Mslle« var newp 
paa Vejen til sit Arbejdsfted, da han 
ved Coxes Butik blev overfalden af tv 
Mand, der flog Lngten fra ham og 
boldt en Revolver op mod hans An- 
sigt. De bat hmn hen i Butikken, 
bandt ham. og for-klarem at hvis han 
gav en Lod, var hcm en død Mand. 

De gnv sig faa i Fertd med at 
sprænge Pengesiabei, on det vatede it- 
ke lcenge for Sprængstosset havde knust 
det til Meinen 

De Log 8500 samt 8130 i Feinm- 
ker. Det mærtværdige ek, at det c: 

tkedie Gang. Mr. Fox sauledes it 

bleven bestjaalet. 

Naar man besvcettek Po- 
te n t a t e e. 825,000, mener man, 
vil være tilstrwllelig ·til at modtage og 
underholde Præsident McKinley un- 

der hans Bessg i Sau Francisco, Ca!., 
i Dagene fra 121e til 19de Maj. For- 
skellige Komiker et nu ude kundt i By- 
en for at faa denne Sum tegnet. 

MissElisabethPHughes 
taler om ,,Bachelvr« Kvins 
dek. lkn Londonerdame, Miss 
Hughus, der bar gjott en Studiereife 
gennem For. Stater for at anders-ge 
Sevinderneg Stilljng i Frihedens Land, 
fandt, at de hat-de mange Fordele, 
mere Fkihed i Valget af en selbsten-·- 
dig Stilling end de evropceisie Ast- 
der, fom Helhed En Dame, der i Eun- 
lcmd giver sig af med en selvstændig 
Professiom ringeagjes, man kaldcr 
hende en «Bachelor« Kvinde; denne 
osientlige Ringeagt beviktet, at mange 
Kvindet ganste tabet Moden Miss 
Hughes siget blandt andet dette: »De 
talder os Bachelors; men jeg er stolt 
af at tilhøre den Klasse, og jeg haabez, 
vi aldtig stal blive saa egenkærlige 
som Bachelor-Mænd«. 

Stori Banlunderflasn 
Le:nar5, Ja» April 17. -—— National- 
Banten i Lenmrsz Ja» hat stands.:i 
lltsbeialinaek i Dag, og Bankdirettpf 
mi, leexsmusz ff. Ward, er siygiei fm 
en Kassebel)oldning, der er mellem 
P::0,s)s)0 og PJUDW mindre end flulde 
Mka - 

Ward ists-lud ogsua en syg Haft-a 
oa en Bahn lun en Uge gainn1el; man 

bar iltc iurdei gøre Mes. Ward be- 

ketsyi llxed Sagemes Sammenhæng as 
Fryi for, a( Nyhedeu Vilde drcebe 
l1e Man mener, Mr. Ward er 

flygiei til Canada J en Note til 
Banlens Kasferer strev ban: 

Kære Frank! Jeg tejser i Afien til, 
Gud ved hvot hen. Jeg et fuldstændig 
tuinerei. — Frels mig fra lrimincl 
Tiliale, om du kan, jeg vil beiale hver 
Ceni iilbage, hvis jcg lan. Ward haa- 
de spelulekei og lobt, og havde saa be- 
nyitet Banlens Penge. Mange abe- 

Imidlede Fall havde sai detes opsparede 
Smaasummer i Banlen; de mistert Eselvfølgelig ali. 

Brand. Owalonna, Minn» 
April IV. —- En Gasolin-Explvsion i 
en Buttk het i Motgeö Kl. 4, soweit- 
sagede en flot Jldlss. En Stand tm- 
ede hele Byens Fokretningölvarler af 
de graadige Flammen-; men del spl- 
tedes ai indsttkenle Jlden til James 
Campis Buiit og Fitst Stute Bank. 
Tat-et « henhpidgvii 848,ooo pg s75,- 
000. 
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Vendt tilbage F. Neffen, 
der for henved en Snes Aar siden var 
en af San Franciscoå mest bekendie 
Dunste, men senere tejfte til Minne- 
apolis, er nu vendt tilbage til Vesi- 
kysten. »Bien« meddelet om ham, at 
hans Hjem i sin Tid var et af Dan- 
sterneg Samlingssteder. Omkring 
den Tid, da der der i Staten fortes 
en forbitket Kamp angaaende Bibe- 
holdelfen af den gamle eller Antagel- 
sen af en ny Grundlov, lagde Mk. 

Reesen sig efter Politik. Det var den 

Gang Dennis Kearney holdt Fore- 
drag paa Gaben og ude paa den san- 
dede Byggctomt ud for den nye City 
Hall· Med et Stykke Manilareb i 

Haanden ptcedikede han Reform, hvad 
de torrupte Embedsrncend og de grids- 
ste Jernbanemænd og andre Monum- 
listek angik, til hvilken Ende han spre- 
slog at — bange dem alle som en. 

Der var famtidig Rate blandt den ak- 

; bejdende Befoltning i Anledning af 
Jden uhindrede Kineserindvandring, on 

en Agitation kam i Gang der tilsidst 
tronedes med Held, idet Kongressen 
vedtog en Lov, der forbed den videre 
Jndføtsel af Kinferr. Alle die-se nig- 
tige Spskgsmaal bragte vote ellers i 

politisi Henseende saa sløve Lands- 
mcend ind Paa den politier Banc, saa 
lcenae Bevcegelfen vatede, og Resulta- 
tet, var, at flere Standinaver blev 

valgte ind i States-- og Romena-Ie- 

emheder og ansatte i forsiellige Po- 
ssen Blandt digse var Mk. Fu Rec- 
fen, der fit Anfættelse som Deputn 
Sheriss. 

Seneke rejffe ban til Minneapolicz. 
For noale Aar-from døde Mr. Rec- 

sens Huftku, og han begyndte at lcen- 
ges efter California og San Fran- 
eisco, og nu hat han endelig gjori M- 
vvr af sin Californiakejse; men sprin- 
den havde han fundet sig en ny Æg 
temage. Mk. R. og Hustru bar furc- 
lpbig slaaet skg ned i Oakland. 

Morderne paageebnr. De 

forleden omtalte Formodninger om 

det paa Albert AnbersenJ Winter-» 
Cal» beganede Mord. meddelst 
»Bien« nu: De lotale Myndighedeq 
mener at have paagteben Morderenz 
To Personer, Geotge Gibson g Ed- 
ward Dich5, et blevne ernste-De pcm 
Mistante. Man ved med Sikkerl)ed, 
at de to Ateestanter ncerede et fjendt 
ligj Sinbelag mod den mntdede, der 

for ca. 9 Maoneder fidcn gav dem en 

fslelig Dragt Progl. De to Moend 
blev arresterede i en Hytte, hvor de 
boede samtnen. Da Lovens Hausw- 
bævere tkaadte ind, saa de strats, at 

det var unnttigt at fette sig til Mod- 

voeeqe, og de overgav sig uden videre. 

Juden Retsbetientene havde fremssxk 
deres Ætinde, udbrød Dichs: »Ist 
var ikke mig, der begik Mordet!« Te 
to Aereftantee havde været i Winters 
den samme Aften sont Andetsen og var 

iagne of Sted en halv Times Tib 

føtend denne havde begivei sig Pan 
Hjemvejen. Man antaget, at de et 

Sted paa Bejen hat lagt sig i Bnn 
hold, vg, da Anders-en jener-« kom for- 
bi, for-net Bloddaaden. J Hytten 
opdagede man nogle Klædet og en 

Disc, paa hviike fandteö en Dei Bind- 
pletter, om hvis Nærværelfe Arrestan- 
terne aIagde en hsjft usammenhæn- 
gende Fortlaring. 

Andersens Lig fandtes som sidst 
omtalt i en Most ved Landevejen. 

Sorgelig Ded. Nussel Ncl 

son fka Pike Street, Stattle, led for 
rige Ongdaq en forfætdelig Dad. Hm: 
var ved at ftjæle en Koretur fra Se 
attle til Tacoma, og da Toget urkr- 

mede sig denne By, gled han af oa 
faldt ind under Vognhjulenc. Bque 
hans Ben blev afskaatne og hans Ho I 
ved knustes. Han lcvede i Folge 
,,Wafhington Posten« lidi over en 

Time efter Ulykten. 

E n S n o b. Grove L. Johnson, 
der er Medlem af den af Legislatu- 
ten udnævnte Komite, der paa Sta- 
tens Begne stal modt ge Ptæsident 
McKinley ved dennes nkomst til San 
Franciscm hat fremsptt det etc-wom- 
melige Fotslag, at Modtagelsen stulde 

viere af en extlusiv Karatterx Han 
menetJat den butde finde Steh i Ca- 
Pitoliet, hvortil Adgangen tun tilfte- 
des ved Adgangstort, i begrænset An- 
taL Dette vil med andre Ord sige, at 
tun ,,sine Falk« stal tilftedes Abgang, 
medens ,,Rattet« tan ftaa udenfor. 
Eom man vel kunde vente, hat detke 
Forflag foraarfaget en voldsom 
Storm blandt Hovedstadens Despit- 
ninq, og der er ingen Fate for, at 
Platten vil blive gennemført; men 

man hat opdaget, at man hat en Sncb 
i sin Midte, og vil fandsynligvis erin- 
dre det ved næfte Balg. 

Blut-selig ded. Smed E 
A. Hansen af Jsleton, Cal» er plud- 

-selig afgaaet ved Døden af et Hinte- 
s1aa. Han havde i lcengere Tib vceret 
sya af Malatiafebek og rejfte til Rio 
Vista for at undertaste sig Begebe- 
handling. Det var paa et Hotel der, 
at Døden indttaf. Han blev 43 Aar 
qammel og var født i Danmark. 

Staats lfælde. Peter E. 
Hansen fra Salt Lake City blev for- 
leden kamt af et Slagtilfælde oxs faldt 
døb om paa Gaben, meddeler ,,-.-itu: 
ben«. 

D ø d s f a l d. En velkendt Lands- 
manb, fhv. Slagtcr N. C. Gram i 
lsbicagm nfgik i forrige llge ved Do 
den efter lcengere Tids Sygboin Den 
afdøbe var født i Beile 1842 og havde 
Dpholdt fig i Cbicago i en lcengere 
Anna-lie, og havde været Prcesideni 
for Selslabet ,,De dansle Banden- 
brodre«. 

Begravelfen fandt Sted i Sondags 
vna Graceland Kirlegaard under stor 
Dcltagelfr. 

En gammelDansk Wink- 
J Folge »D. D. Pioneer«, esfden IM- 

aarige Kaptajn Petersen i Oinnha, 
Nebr» fyg vg hfælpeløs, ja, san blots 
tet for alt, at hart vil viere henvift til 

Faltighuset, sanftemt lian itke sit 
Hjnslp jra Landsmann 

Nogle Dunste i Onmha bar nn for- 
pligtet sig til sna lænne hatt lcver nt 

nive ham et lille mnnnedliqt Bei-Ils, 
foruden, hvad der andrtfthg fm mont- 
te indlornme i Gaver een Gang for 
alle. 

»Den gainle Kainaan som han al- 

mindelig lnldes, er filkeri en af de 

allerældsle Danfle i Amerika, idet hnn 
landede her sont Drettg. Nu er hnn 
gammel og Ineget span, et levende Sie- 

let, men Hooebet er tlart og af og til 
lau han endan fortcrlle Episoder fra 
sit bevcrgebe Liv. Dei var fanledegs 
dam, der brante den forste Passaqu- 
vogn for del store North Weitem 
Jernbanelompagni til Cl)icago, om 

Bord i en Damian-, »J. Y. Stam- 
men«, spm han den Gang ldei var i 

Sommeren lREIU forte. Finptain Pe: 
terer laa nted si Damper ved Ind- 
sejlingen til Vussa o Halm on en an- 

den Dainper, der laa bag ved band øn 

stede at komme Ird, bvnd den imibler- 
tid ilie Rinde-, med mindre Petersen 
sejlede ud førfL 

Kaptajn Peterer satte sna lilføs; 
men san saure han iorn nd, rejfie der 

sig en voldsom Storn1, hvorfor han 
maattc vende om og fejle tilbage til 

Havnen, hvor han sejlede Damperen 
ind i en »Bayon«, men Damperen 
svingede rundt og drev ud ad Floden 
med Agterenden frem. Kaptajn Pe- 
tersen taabte til sine Mcend, at de 

flulde lade det flore Anker gaa og ar- 

bejde for deres Liv, som de bebst tun-’ 
de. Selv lob han til Agterenden med 

en Line, sorn han sit tastet til Land 

og derved sit Damperen stoppet med 

Agtetenden halvvejs Inover Kanalen 
Ved Hjælp af Linen "og ved »siacking 
up« Ankeriædem lykledes det at faa 
Damperen fvinget omtring og ind il 
Kanalen, hvot den var freist. Detie 

siete netop i farnme Nu, sont det andet 

Siib i fuld Fart kom forbt og ellers 

siitert vilde have feilet Kaptajn Peter- 
fens Stib i Sank. Det samrne Stib 

lejlede derimod ind paa en Dann-eh 
sont næsten blev staaret midt over. 

Eiter at have ligget i Kanalen i 48 
Timer og eftet at have bragt sit Stib 
i seilllat Stand«stal Kaptajn Peter- 
fen attet til Sss og naaede Chicago, 
hvor han lggde til ved ginzie St. 

Broen. Der landsatte han den førfte 
Passagetvogn for Chicago Notthwe- 
stern Jernbanen. 

Bcføg fra Danmat!. 
,,Dannebrog« meddeler, at Hohn-ger- 
mester Tesdorph, Ourupgaard paa 
Falster, en Søn af afdøde Gehejme- 
kaad Tesdorph, har været i Amerika 
og er nylig vendt tilbage til Danmark. 
Under sit Ophold her siges han at 
have arbejdet for, at Jngeniør Pom-f 
sens Opfindelse, »Telegrafonen« kun- 
de vinde Udbredelse her. 

-— 

Søger Skadeserstatning 
for ufortjent Arrest. For nogen Tid 
siden blev i Fig. »D. D. Pioneer« en 

Farmerkarl fra Iowa ved Navn 
Niels Samuclfen overfaldet af en 

Bandit, der fraiog ham 24 Dollarz 
og et Gall-un Dei lvkkedes at an- 

holde Banditen, men Politiet anholdt 
famtidig Samuelsen, Der hele Tidcn 
hat hensiddet i Fængslei, da han itke 
tunde ftille Kaution for at Ville vcere 
til Stede i Retten, naar Banditens 

lSag kom op. Forleden Daq erklom- 
lve Banditen sig siyldig og blev dømt» 
til et Aars Tugihus, men i al den 
Tid -— 17 Dage —- har Samuelsen 
siddet i Fængålei. 

Nu fagføger han Countyet for 24 
Dollarg, ibet han paastaar, at hans 
Tid hat Værdi as 2 Dollars om Da- 
gen. 

i — 

En danfk amerikansk 
A r v e s a g. Theodor Olsen, den 
danste Vicetonsul i Oniaha, Nebr» et 

for Tiden bestæftiget med en Sag, der 
filtert vil bringe Stuffelfe til en haa- 
befuld Familie i ,,det gamle Land«. 
Sagen er denne: For nogen Tid siden 
miftede N. C. Haner, en dansi Far:’ 

mer, bosiddende i Kan Co» Nebr, sin 
fHustrn ved Døden, og han fendte som 
rimeligt var, Dødsanrneldelse hjem 
til Slcegtninqe i Danmart. Som 
Svat herpaa lom der fka den afdødes 
Broder og Søster et Brev til den dan- 
ste Vicetonsnl, hvori de fortlater fol- 
gende: Ægtepartet Hansen havde in- 

gcn Børn, on i Folge dansl Lov sial 
Ejendommen i fnadant Tilfælde, ved 
Mandens eller Hnstrueng Dem, deles, 

dg den ene Halvdel tilbøret den oftm- 
des Arvingen Dei-for: N. C. Haner 
ejer 810,n()«. Vil han vceke saa god 

lat sende de 85,(")()() til Daninurl til de 
retle Eiern-send Nu er det nheldigc, 

’at de Forenede Staters Love aldeles 
ille tager faa fniutt et Hensyn til 

"»Flcegtninge«; den eftetladte Mate- 
fcelle et den enefte og ubeftridelige Ae 

ding, saa de forventede PMOO og alle 
de Luftlafteller, fom de formodcntlig 
allerede hat givet Anledning til, blivcr 
tun —- en smul Drom, der detyder det 

»modsatte. ! 
—--—- 

K v i t i e r i n g. Fm Hin Nielö 

Einmal-tin Oousioih THOS, lmr 
,,Dll.« mthazict folgende dlvilterinxi 
sur Nesllielsflseh bei iiidlom eflcr ul 

Jndfamlinxien til de nødlidende i 

Texas-, var sluitrt. 
Houftom Jerus, April lö. 15)l)1. 

Heil-ed lvillnesz for IFHWU soiii jktgi 
modtog den Ell. Marls fra »Danslc-T 
ren«S Rcbaklmz samt en zlvilleringl 
paa XIV-O fra Ponl Pedekseic sur Sirt- 

terløn, iait PMDU 
Ligesaa lvittereg for Ist-M som var 

mig tilfendt gennem Paflor Wilhelm-: 
sen, Mindem Nebr. De PROU var 

fta Hans Nielfen, Opland, Nebr.; 
81.()0 fra Jens Peter Jensen, Hol- 
sten, Nebr.; PLOO fra Hean Haufen, 
Holstem Nebr. Begge sivitleringer i 

all 8516.()0. 
Hvad Pengene vil blive brugte til, 

kan jeg ikle sige, men jeg et bleven an- 

modet om at sent-e de 816.00 til Ak- 
cola til Menighedens Kasserer og vil 
gøte soc-. Menighteden vil sikkett an- 

vende dem paa en god Maadr. 
Kære Venner! Jeg forstaar faci, 

at den store Jndsamling til de af 
Stormen nødlidende Dunste ved Ar- 
cola er siultet, og jeg vil saa gerne 
baade for mig fer og paa Komitens 
Vegne sige edet alle en dybifplt og 
hjertelig Tak. «Ja, Fadens og Kar- 
lighedetfs Gud velstgne eder alle i vor 

Den-es Jer Kristi Navn, edns heu- 
givne NielSBotgaard. 

Danmark 
r — 

s Folkctingsvalgcue 
l 

ben deie April. 
« H bcrvber Højie M Mord-rote, N Verism- 

founpmtiet, E Srci list. 

Kobeuhavn. 
1. Krebs: Trier, R. 2. Krebs: 

Benzon, R. Z. Krebs: Christensen, 
R. 4. Krebs: Philiper, R. 5. 
Krebs: Borgbjerg, S. 6. Krebs-: 
Hammerich H. 7. Krebs: Hage, R. 
8. Krebs: -Olsen, S. 9. Krebs: Her- 
bum, S. JU. Krebs: Jensen, S. 
11. Krebs: Llsen, S. 12. Krebs: 
Wiinblab. S. 1:!3. Krebs: Meyer, S. 

Kobeuhavns Amt. 
J. Krebs —--- Freberiksberg: Otto- 

sen, R. 2. Krebs —— Freberiksbergt 
Klausen, S. Z. Krebs ——— Valby: 
Hausen, R. 4. Krebs — Amng 
Willmann, S. 5. Krebs — Roskilbe: 
k)iosleff, R. 6. Krebs — Kege: Al- 
berti, R. 7. Krebs — Lejre: Han- 
fen, R. 

Freberiksberq Amt 
l. Krebs — Helsingør: Reis-mus- 

fen, S. 2. Krebs —- Frevensborgt 
Cl)ristenser1, R. Z. Krebs — Hillerøw 
Dinefen, H. 4. Krebs —- Freberiks- 
vært: Doose, R. 5. Krebs — Fabe- 
riksfrmb: Berg, R. 

Holbwk Amt. 
1. Krebs — Holbæk: antmann, 

R. Z. Krebs — Svinninge: Peda- 
sen, R. sk. Krebs — Rubs-Vebby: 
Jorgensem M. 4. Krebs —— Kulturv- 
borec Nej til Krabbe. 5. Krebs —- 

Nnkøbingz Mabsen, R. 

Soro Amt. 
1. Krebs —- Ringstem Zahle, R. 

2. Krebs —— Sorø: Christensen, R. 
Z. Krebs — Zlagelse: Bittg, Løsg. 

Krebs —- Skjelskør: Anbetsen, R. 
Krebs —- Fuglebjerg: Arløse, R. 

Prkrsto Amt. 
1. Krebs Stbrehebbinget Dogg- 

bro, R. Z. Krebs Faxet Jensen, R- 
::. Krebs — Neeftbeb: Franbsem R- 
4. Krebs Prcrstex Vønløkte, R. 
5 Krebs Vorbinqborot Nahr, R. 
Oz. Krebs —- Stege: Jensem R. 

Boruliolsns Amt. 
1. Krebs Reime-: Blum R. Z. 

Krebs Aakirtebm Jerifem R- 

Marilso Amt. 
1. Krebs s-- Nakstorn Reventlow, 

H. Z. Krebs Maribm Olfen, R. 
T-;. Krebs «-—— Sakstebinqt Rørbam, 
R. 4. Krebs s— Nykøbing: Clerus- 

sen, Leser 5. Krebs — Ctubbekp 
bing: Larsen, M. 

Lbense Amt. 
1. Krebs — Obenset Ranke, H. 2. 

Krebs --« Obense: Mabfem H. Z. 
Krebs -— Kjerteminbe: Christianfem 
H. 4. Krebs —-—— Dissens-: Berntsen, 
M. Z· Krebs Mibbelfnrt: Bienge- 
rit, R. U. Krebs --— Bogenset AabaL 
M. T. Krebs ——— IE-ønbersø: Larsen, 
R. S. Krebs Vernimm Holrn, M. 

Sveubborg Amt. 
j. Krebs Nyborgt Jenseih M. 

L. KrebcJ ——-— Gubme: Roger-err, R. 
:3. Krebs —- Sbenbborq: Knop, R. 
4. Krebs —— Faaborgt Pebersen, R. 
5. Krebs — Sønberbroby: Høgsbro, 
R. 6. Krebs — Nubkøbing: Guld- 

branbsen, R. 7. Krebs —- Ærøeskø- 
hing: Freberiksen, R. 

Hiorrina Arm. 
1. Krebs —- Freberikshavm Mob- 

fen, R. 2. Krebs — Sceby: Jensen, 
R. P-. Krebs — Hjørringt Junger- 
sen, R. 4. Krebs —--— Vraa: Larsen, 
R. 5. Krebs —- Halprimme: Spren- 
sen, R. 

O
s
le

 

Thiftcb Amt. 
1. Krebs —- Bjerget: Norhave, R. 
2. Krebs —- Thisteb: Anberfen, R. 
B. Krebs —- Hurupt Anbetsen, O. 
4. Krebs -—— Nykøbing: Markvorse«r, 
R. 

Author-g Amt- 
1. Krebs -—— Nortefunbbyt Jenseit, 

R. 2. Krebs —- Aalborg: Christen- 
fen, S. S. Krebs — Belumz Jenseit, 
R. 4. Krebs —- Aam Thomsery st. 
5. Krebs —- Ripu Krist, W. 

Guts-eite- i nasse Ny- 


