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L Endnu en Gang. 

Vi. nnster endnu en Gang at paa- 
minde vore ærede Kunder og Abonnem 
ter, fom staar i Gæld til Danifh Luth. 
Publ. Hause, at dee tun er faa Dage 
tilbage inden Status. 

Der er endnu en Del, som burde se 
at faa betalt Haset, hvad de styldee, 
inden Regnslabsaaret stutter. 

Forglern itte at sende os voet Til- 
godehavende inden 1. Maj 1903. 

Vcer faa venlig pr. otngsaaenide 
Post at sende Hufet dets Tilgt-desha- 
vende, at vi tan faa Deees Konto tre- 
diteret og tvttteeet paa Bladene. 
Paa Tanish Luth.Publ.housesVegne: 

Paul Peteefen, 
Beftyeeru 

»Na-them Secueity 
Company« eetlreees ulovligt. 
Attatney General Knox hat vandet 

en stor Seit, idet Dommer Thayer at 
de Fveenede Statees Circuth Court 
of Appeals ertlceeede, at den store 
Sammenslutning af Jernbaner tendt 
under Navnet »Noetl;een Secneity 
Company« er nlovlig. Dommen ly- 
der paa, at naae flere Jernbanee er 

paralelle og tontuereeende, er en saa- 
dan Sammenflutntetg af deres Inter- 
esser imcd Sherman Antl-Teust Lo- 
Ven, fordi den aldeles udelutter Kon- 
turrence. 

Jdet de tre Jernbanesystemee Not- 

them Pariin Great Not-them og Bur- 
lington siuttede sig samtnen saaledes 
at dereg Jnteresfee blev de samme, og 
de bled enige om Tatster og Frankr, 
pdelagoesz enhvee Kontuerence mellem 
dem. 

Lpløgninaen as ,,Nortl)een Secnri.s 
tn Commnn« vil itte have nagen 
Jndflndelse paa Ejendomsretten ttl de 

fotstelliae Jernbanee, tun man de itle 
bade en falle-z Bestyrelfe. Det er 

uhyre ftcee Summen det dreier sig ons. 

»Nortl)een Security Company« havde 
en Kapital paa 8400,000,000 og de 
tee Jernbanesysternee havde tilfam- 
men en Milelcengde paa 18,885. 

J. Piekpont-Moegan og J. J. Hil! 
eetlceree, at de dil lade Sagen afgore 
ved de foeenede Statets Hojestetet, og 
de paastaar, at de vil vcere i Stand til 
at bevtse Sammenslutntngenö Lovlig- 
bed. De bedfte Kraftet inden Sang- 
eetftanden, som Penge hat tunnet 

siasse, hae veret besiceftigede med at 

finde en Udvej, hvorved en Mut tunde 

byggeö om Kompagniet, men fom det 

synes til ingen Nytte. Saa visse var 

Morgens-Hätt Kombinationen i sin 
Sag, at der alleeede var Tale om at 
danne fleeeSsammenslutntngee af sam- 
me Slags. Saa tom Circuit Rettens 
Dom sont et Slag t Anstgtet paa 
Korporationeenr. 

Denne Dom er saa meget stiree 
Teinmf for Attorney General Knos, 
sont llyan altid hat eetlæret, at Gher- 
rnan Amt-Teust Loven eet usdlagt og 
haandhcevet var futdt ud tilsteættelig 
til at hindre enhvee Sammenslutning 
fein modatbefdede Foltets dedste Jn- 
tevetser. Da Donnean as «Noetl)een 
SanetM Kompagntet first vae paa 
Tale, fee Guveensreene i de sent Sta- 
tet, hvis Jnteeesser ttold paa Spil, 
hat-de indsendt detes Klage,«opfordee- 
de Pecefwent Roosevelt Attoeney Ge- 
neralen til at anders-ge Sagen, og 
Knox insdleverede alleeede i Februar i 

Ijot sm Rappoet, at Kompagniet var 

ulovltgt, fiden hat han med sior Taali 
modtghed og Jheeedtghed samlet de 
nsdvendtge Vidnesbyrd for at bevtse 
stn Paaftand. 

Guvetnsr Ban Sant var den faste, 
fom ossietelt nedlagsde Protest mod den 
store ,,Mergee'«, og han er nu sterdeles 
vel fornsiet med Usdfaldet. 

En Advotat fra M-oegan-Htll Kom- 
ktnattsonen hat vceeet t Washington for 
at anmode Attoeney General Knox otn 

at tillade »Wer-wenn Security Com- 
pann« at drive tin Foceetntnq ufors 

stnrret indtil sidste Dom i Sagen et 

afsagt af de fokenede Staters Hojestes 
ret, men Attotney General-en nægtede 
det paa det bestemteste. Heller ilte vil 

han sige noget om Regeeingens vi.dete 

Hensigter. Han ventek, at »Northern 
Security Company« stal bøje sig for 
Circuit Rettens Dom, og at andre 

«Mergets«, sont tommer ind under 
Rettens Kendelse nwd Sammenslut- 
ninget, ogsaa sial falde tilføjr. 

(«Ametila.«) 

Justitgmiuister Kuox hat ikle 
givet op. 

Der hat været sat et Rygte i Om- 
lsb fra St. Paul, Minn» at Justit3- 
ministet Knox privat stulsde have ud-i 

talt, at han var villig til at modisi-j 
ceke ellek suspendere sin Foeordning i« 

,,Notthern Secueity« Sagen, og at 

han siulde have instkueret United Sta- 
tes Attotey modsat for den ossent- 
lige Effekts Styld. 

Nu i Lstdags afgav Justitsdeparte- 
mentet den Etllæring, at Historien erl akdeles uden Grund. j 

»General-Advotaten«, siger Erkla- i 

ringen. »vor holdningstro og ufotan- 
derlig holsdt paa den Fototdning at 

gennemfsre Kriminalloven for Don-» 
trædelse, og at fotmilde eller suspen-: 
dere den i nogen Retning vilde tommeJ 
ud paa det famine som at lovhjemle’ 
Fortsættelse af Lovens Oveetmdelse.« 

Hatt-lett for sit Bam. 

Den tiaatige Carl Coot hat netov 
forladt Hahnemann College, Chicaao, 
med 20 Tomnier as sin Modus Hnd 
,,arafted« paa sit eget Lea-emi- Batnet 
bteo fryatelig fotbrcendt ved en Gast-« ! 
lineigplofion, som fandt Sted i haust 
Hjem i Danville, Jll. Legerne deri 
raadede til en Operation, kdet de sagde, 
at 
at han ltrals sit ny Hub fra et andet! 
Mennesle over de fotfcerdelige Brand- 
saar paa hans Bkyst og Underliv. De 
tilkaadede Moderen, Mes. Laura· 
Coot, at bringe Batnet til Chicago, 
og dette blev gjort hurtigst muligt. 

Paa Hospitatet ertlmede Mes. 
Coot, at shun itle pnstede, nogen anden 

stutde undeklastes Smeetet og Ubeha- 
gelighedek for hendes Batns Styld, 
og til Trods for Lageknes Advatfell 
om, at det vilde dære fatligt for heu- 
de at lade en saa stot Mengde af sin· 
egen Hub fjerne, infisterede hun bog· 
paa, at det stulde gtkes paa den-« 
Mande. 

Les-gerne siget, at begge Operationer 
lytiedes, og at baade Moder og Batn 
et over al Fau- 

New York. 
Ner York blivet i- Aar 250 Aar 

gammei. 1858 band-Besen 1120 Jud- 
byggcre, Aar 1800 davde den 60,000, 
og dem Antal et i Aarhundkedets st 
blevet 60 Gange saa stott. Nu taller 
Btyen 3 Mill. 600,000 Jndbyggekr. 

Forgiftet Whifky. 

f 

Tom-den« Att» 23. April. J. W. 
Putyeat, en Typvgraf fta Shkevpott, 
pg en Jagenipt ved Nat-n Smith fta 
thdyce, Art» er bede, sawdsynsligvis 
under Vtrkning af Whissy, der hat 
veret fotgiftet. 

Joe Cameton af Pittsburg, Pa» 
og J. D. Ttemont af Jackfoth Miss» 
er sengslet for Mistanke om at have 
givet dem sde forgiftede Dritkevaren 

Fra Syd Dakota. 

Sioux Falls, S. D» 22. ApHL — 

Valg blev hokvt k« Gaar i mange af 
Statens lebende Byer. 

Republikanerne gis af med Seiten 
pau de flefte Siedet-, hvot Partispstgs- 
maal var oppe. Ficke Siedet var 

License hohedspsrgsmaalet. 

Ättiabörien i New York. ; 
New York, 22. April. Aktiewa 

sens nye, ptcegtige Bygning blev i 

Dag indviet, i hvillen Anledning alle 
Medlemmer havde indftillet deres For- 
retninger. 

Taler holdtes af Bøtsens Press- 
dent, Rudolph Kappler, Majvt Lotv 
m. fl. 

Med Facaden til Broad Street 
ftrcekter Bygningen sig igennem til 
New Stkeet nied en Aabning til Wall 
Stteei. Den tager fig udincriet godt 
ad, vm den end et lille i Sammenlig- 
ning med de vælsdige Bygninger, det 

omgiver den. 

Hvad Onkel Sinn findet-. 

Washington, D. C., 22. April. —- 

Flaadedepattementet hat modtaget of; 
sicielle Mesdelelsek fra Philippinetne 
otn, at en hel Dei verdifulde Øer et 
opdaget i den fydlige Dei af Philippts 
nernes Gruppe. De findes itte pua 
noget Kett i Regeringens Besivdelses 
Saa vidt man ved, that ingen udeni 
landst Regering gjort Fotdting paa 
dette Terri.tokium. For at forebyggsez 
at faadanne sirav siulve vlive fremsat, 
hat Flaadeministeren foretagetSkrtdt 
til at faaØerne tortlagt fom de forme- 
de StatetsEjendom, efter at have gjott 
alt for at bringe paa det ten-e, at ingen 
anden Stat tmver dem. Et Krigsslib 
vil faa Ordre til at gaa til Farvandet 
vg tortlcegge Øetne inarest muligt. 

Krigsskibet »Jowa«· 

Pensacola, Fla» 22. April. Krigss 
flibet »Jowa«, svm dtog ud sidste 
Mandag for at fuldfsre sine Ante-!- 
velser, blev slæbt ind her til i Gaar 

fulvstændig spudygtigt, idet Domini- 
ben var sprwngt, og Styreapvarakct 
pdelagi. Uheldet handte sil. 5 i Gaar 

Hiermit-dsme vg tre af Regeringens 
Slcebebaade blev strats sendtSlibet til 
Undscetning. Dei vil tage mindst 10 

Dage at repareke S»taden. 

Brændt Jernbanebto. 
Trempealeau, Wis» 22. April. —- 

Havde man itte i Tide opdaget, at 

ButlingtowBanens store Bto over 

Trempealeau River btændte, vilde et 

Arbejvstog nie-d flere Fragtvogne mev 

italienfle Arbejdeke viere styrtet nev i 

Flvden, vg Tabet af Mennefleliv ble- 
vet frygtel«igt. Da Toget stanvsede, 
var Lotomotivets vaanger ilte over 

100 Fov fra den brwndende Bro. 
Alle Tag maatte senere sendes en 

Omvej over Floden. 

Gammel Politiket dad. 

St. Paul, Minn» 253. Apri.l. —- 

Alexandet Ramsey bade i sit Hjem her 
i Aftes af Alderdomssvaghed. ; 

Han var fsdi i Pensylvania i 1815,i 
var 2 TerminerKongresmand fraPen- i 
fylvania og udncevntes i 1848 af Pre- 

’ 

sident Taler til at viere Minnesotas 
fstste territoriclle Guivetnsr. Siden 
valgtes han til Gut-ernst —- den an- 

den —- fot Staien Minnesota. 
Han var den sidfte »civil war gover- 

nor«. han var Krigsministrr under 
de to sivste Aar af Præssident Hayes 
Administkatiom sog senkte var han i 
Edmwnsds »Uiah Commission«. 

Han var en formuende Mand, og 
indiil for nylig frist og fund. 

Bryllup. 

Pastor Adam Don og Ftøken Ma- 
tie Paduer ægteviedes den 17. ds. i 
St. Siefans Kiste paa Chicago Syd- 
side. Bielsen udførtes af Pastor 
Pausen 

Leqtmliq Smerte foldet di ikke med Nab- 
fel, hvis du hat en Fasse a Dr. Thomas 
Eil-mir Oil i Hufen Dieblikkelia Lindkina 
as Grundform Kniviaar, Fokvridninget, Til- i 
Elbe as euhvek Urt. l 

Fotslag om at ,,impcach«s 
Canadas Premierminister. 

! Viktoria, V. C» 19. April. John 
Oliver, M. P» vil paa Mandag frem- 

llasgge et Forslag, som bestylder Pre-! 
mieten og Medlemmer af Regeringen 

Itfor at have »gjort sig flyldige i frivil- 
l»lig Fordtejelle af Kendsgerninger og 

Iuvæt«csjg: il Ministerlammerets ng 
iKtonenö Tillid.« 

Forflaget flylder Regeringen for, 
ved Fokdrejelse af Falta i den Hen- 
stgt at usdslrige Legisiaturen, at den 

spget at afshænde 62,000 Acres Land i 
del sydpstlige Kootenay, som et rigt 
paa Pettoleum, til Canadian Pacisic 

Ved sidfte Session fremlagde Rege- 
ringen et For-s lag om at give Canabian 
Pacific omlting 900,000 Acves som 
Subfkdier. Okdren, i hvillen Kronens 

« 

Bevilling gskeö, passerede iRaadsfkw 
samlingen og bevilger Land, ikke i 
Narheden af Jetnsbanem som Subst- 

«d1·alten bestemmer, men i sydostlige 

IRooteney, og, sum Bestemmelfen siger, 
at voelges af Banelompagniei. 

Det er for denne Forsdrejelfe af 
« Falte ved Ratificeringen af dette At- 

Imngemenh at Oliver vil bebe Hufet 
om at »impeach« Premieren og Med- 

I lemmer af Regekingen. 

Statøknp i Serbieu. 

, Fipng Alexander af Serbien hat 
:fulgt sin Faoer Kong Milans Etsenk 

«pel. Naar Forboldene i Serbien ille 
«c1rtede sig rigtigt efter Milang Hoden 

prøvede han at rast-le liot used Stutz- 
lup, og Follet fandt fig tanlmodigt i 
de Forfatninggbruu han prcesterede. 

Nu bar, sont sagt, Kong Alexander 

ligeledeö forføgt sig i Stalskup-Haand- 
vcerlet. Fotslellige Lode, Rigsbagen 
havdie vedtaget og han selv ftaofæftet, 
behagsde ham ille. For at slippe af 
med vigfe Love hat han saa sag-wende- 
ret Fsorfatningen cg i en Haandeven- 
hing pustet Liv i. gamle Love og slasset 
sig nye Senatoker og Ministre. Der- 
eftek hat han bevibnset Forfalningen 
sin Agtelse ved uopholdelig at satte 
den i Kraft igen. 

Dei Hele lignek en butlesl Farre. 
Ligesom den set-bi.sle Forfatning var 

der, saa var den der ikle, og saa var 

den der bog alligevel. Sporgsmaalet 
er blot, om Serbekne vil sinde Behag 
i disse Forsvindingslunstet med For-—- 
fatningen. Serberne var langmodige 
ovetsfor Milan, men det er Elle givet, 
at Langmodigheden ogsaa vil streetke 
til ovekfor Alexander og Draga. 

Js i Atlanterhavet. 

Tyfle ,,Seewarte« brlnger i Følae 
»New Hamburgische Botsen Halle« en 

Mephelelse af stot Betydning for alle 
Skibe, der stal til eller fra Nordame- 
rika og Europa. 

Den 8. vg 9. Marts er set ftore Js- 
fjelde paa Sttælningen fra 45——49 G. 
N. Be. og 47—48 G. V. Lng 

Den 20. Matts er set 4 stote Js- 
«fjel·de paa 42 G. N. Br. og 492 G. 
V. Lgd. 

Den 19. Matts er set mange Js- 
bjerge paa Sjrcelningen fra 42 G. N. 
Br. 50 G. V. Lg«d. til 42 G. N. Br. 
522 V. Lgd. 

Den 27. er set et stort Jsbjerg Paa 
41z G. N. Br» 5sz G.« V. Lgd. 

Disse Jsmaöset, der saa tidlig op- 
teæder paa den vedtagne Dainpftibs- 
rule, er en gansle soverordentlig Begi- 
venhed, der lræver stok Forsigtigbed 
med Navigeringien. J Folge »Sa- 
warte«s Maanedslori for April var 

Kystens af Newfoundliand allerede mädt 
i Februar blokeret af vældige Jsmas- 
«set, der altfaa øjenfynligt er rylket 
mieget hurtigl frem mod Syd, san- 

Jedes at det itke er umuligt, at der nu l 

vifer ftg ngjerge ned til 40 G. N. Br» 
faaledes at Dampfkibsruten maa læg- 
ges endnu sydligere end den vedtagne 
fydlige Rute. Jsen var i Midten af 
Mart-Z omtrent 1 G. sydligere end sed- 
vanligt paa denne Tib. 

Rusland og Japan. 
Fra Peting telegraferes: Mellem 

Rusland og Japan er der opstaaet en 

Konflikt i Anledning af Spørgsmsam 
let om en Koncession ved Yaluflodens 
Munding. Konflikte-is Udgang jin-de- 
fes med ftor Spreu-ding. 

Sagens Sammenhceng er folgende: 
Den tidligere russiste Finansagent i 
Korea havde erhvervet en Træ-Konces- 
sion paa begge Yaluflodens Bredder og 
havde affendt Agencker for at udnytte 
Koncessionem Agenterne traf ved deees 

Antomst nogle Japanesere, der havde 
sat sig i Besiddekfe af Koncessionen cg 
ncegtede at rsmme Plain-sen- Den rus- 

sisle Koncessionsindehavet klagede nu 

til Guvernøten i Poet Arichur, der 

strats affendte 800 Mand Jnfanteri 
og en Del Kosakket til det paagældende 
Sied. Jfølge et i« Yokohama versenkt- 
de Fotlydende er 20,000 Man-d tus- 

siste Troppet blevet toncentreret i Fen- 
tuang; Russerne beherster derved Ad- 
gangene til Yalufloden ved Koreas 

Nordgtcensr. 

Amerika set fra London. 

London, 23. April. Under en De- 
bat i Aftes i Underhufet om Jeru- 
banetakfter lsetlagede John Varus-« at 

Osansdelstollegiet ikke havde haft sin 
Opmærtfomhed tilftrækkeliq henvendt 
Pan Jernbaneforholdene eg deres Ub- 

vikling. 
Hatt indrømmede, nt der var udret- 

tei nogset paa dette Osmraade, men a: 

der Eile var Spur nf Grund til, at 

Kollegiet nu skulde staa stille og læage 
Heenderne i Stødet. Dei alminsdelige 
Argument, som man stadig hørte, at 

England var betydeligt foran Amerika, 
var in t et Argument; thi efter hans 
Mening var Amerika i industriel Hen- 
fende »Helvede med Laaget taget af«. 
Han h-aabede, at England alsdrig vilde 
folge de fokenede Staters EisempeL 

Kulforsyning i nahen SI. 

Berlin,o « Z. April Admiral, Prins 
Heinrich as Preussen vil den Z. Mai 
føre en Eilet-re af Krigsstibe ned i 

spanske Bande og medlager kun saa 
meget Kul, som er nødvenbigt for at 
naa et i Hensende til Længde- og B,red: 
bearad forud beflemt Sied. Her i 
aaben So vil alle Jkibene indiage kom- 
plet Kulforsyning fra Kulbampere, og 
Hensigten hermed er at foretage en 

Prøve paa en saadan Forsyningsme- 
iode under en laa fuldkommen Form 
lom mutig. Forsyningen fka l alifaa 
finde Sied, selv om Vejr og Sø er not 

faa uguirsiigr. Nasar Prinsen er vendt 

til-bage hersta, vil han opgive sme Ma- 
rinepligter,naar undlages, at han over- 

tager Kommatrdoen under Maneuren 
i kommende August og September 
Maaneder. 

Priner af Wales kommen 

London, 23. April. Paa Kong Ed- 
wards udtryllelige Forlangenbe vi! 
Prinsen af Wules blive udnamnt til 
Prcesident for den longelige Kommis- 
si-on,«der sial represeniere Storbrit- 
tannien paa Verdensusdflillingen i. St. 
Louis. Kotigen lhar udialt, at san- 
ledes mente han bebst at kunne vise sin 
Interesse for Udslillingen og sme viarme 

Fslclfer for Amerika i del hele taget. 
Den irer Forer John Redmond mod- 

tog Opfotsdring til at indiræde i 

Kommissionen som et af sdens irske 
Medlemmer; men hanö mange Fami- 
ninger hindrede ham i at modtage 
Oper-net 

Det irske Landforslags 
Vedtagelse sikret. 

«Sporgsmaalet vil blive afgiott, og 
Jklauds Fremtid vil blive fuld af 

Haab,« siger Jsohn Nedmond. 

Dublin, 18. April. Den irste Na- 
tionaltonvention sluttede i Aftes. J Z 

Dage gennerngik den en Masse af 
polemisi Arbejde og lom u«d af det, for 
at citere T. P. O’Connok, »scalpless 
and honored« fra en Prove, som hele 
Bei-den hat iagtiaget. Den itte alene 
formede Jrlansds Fremtkd, men den 

holdt dei mægtige brittiste Ministeri- 
ums Stcebne i sin Haare-W 

Joshn Redmvnd get den vigiige Til- 
lysning, at de Ændtingsfotflag, Kon- 
ventionen hat gjort, vil blive vedtaget 
af Fcellestonferencen mellem Lord 
Dunraven, Lord Mayo, Kapiajn 
Shawe-Taylot, John sRedmond, 
William O’Btyan og T. W. RusselL 
Dette sitrer, praktift set, Vedtagelsen 
af det irer Landsorslag. 

En iaf de vigtigste Ændringer ek, at 
den amerikanske Homefteaidlov princi- 
pielt sial føjes til Forflaget for at verk- 

ne Bønderne imvd Følgerne af Laan og 
mod ,,lan'd grabbers« og ,,larrd job- 
bers« Operationen 

John Redmond gjorde folgende Re- 
degiørelse til Associated Press: 

»Konventionen var den vigtigste na- 

tionale Forfamling, som cr holdt i. It- 
land de fidfte Hundredaar. Dersom 
deres Ansbefalinger qennemføres, om 

end blot i det væfentlige, afRegeringen, 
saa vil Landspørasmaalet viere af- 
xtjort, og JrlandsFremtid vil blive ltss 

og haabefuld. Konventioncns Anbe- 
faläktger vil blive støttet af Landtonfe- 
rencens Medlemmey og de vil blive fo- 
relaat Reaerinaen fom baade Landej- 
erstes og Forvagternes Foidrinqer. 

Jea bar th ftærkest iiiuliqe Haab 
onl, at Regeringen vil have Visdom 
not til at vedtaae dem. Om alt aaar 
vel, faa vil Folgen blive absolut En- 
de paa Landtrisgen i Jrland, Forening 
af de forslellige Klasfer ca Belendelfer 
i dette Land, med uundgaaelig Kon- 

cesfion næsten øj-ebliktelig, i bvett Fald 
i denne Generatio-is Levetid, af et 

System af nationalt Selvstyre 
Jeg lykønster hele den irste Nation 

baasde hjemme og u«de omkring til dsette 
ftovartede Resultat af det Arbejde, 
Ovoirelser og Lidelser af de Mcend. 
sont hat ledet den irsie naitioniale Be- 
vceaelfe i de svundnse faa Aar, og je«·:( 
hatt-den at de maa leve og se dereå 

Grundscetningers Scjer.« 

-—-..-— —-—-—— 

Verdens storfte Mcnneske. 

En Russek ved Navn PederMochav 
cpttæder for Tiden i Berlin. Hase et 

bleven foreftillet for det dervcetende 

anttopologifke Selskab og er bleven 
nøjagtig undersøgt og msaalt af et af 
deties Medlemmser, Professor Lufchan, 
der erklcerer, at han er det absolut 
støkste Mennesie, der er set i den nyere 
Ti.d, idet alle tidligere optraedende 
Kampek hat været 12 a 15 em. mindre 
end han, der er 288 em. (91 Tom.) 
hei. Han stammer fra Syrien, og 
hans Forcekdre og Søstensde er af nor- 

mal Stsrrelse; bog er der tidligeke 
forekommet usædvanlig bsje Mennester 
i Familien. Mochaw havde ver-inde- 
lig kun lidt Lyst til at lade sig se of- 
fentli.gt for Penge, sda kyan er en for- 
hvldsvis ·dannet og begavet ung Mand; 
men en aarlig Gage af 5000 Rubler rg 
frit Osphold hat ovekvundet hanis Be- 
tcenkelighseder. Efter Porttcej at dem- 
me er shan, hvad man kalder en Amme- 
·daster, itke videre smukt proportioneket 
og navnlia begavet med et usw-holds- 
mcessigt lille Hoved og ufsorhokbcmeess 
sigt state Hæn’det, men det modbydelige 
Jnsdtryl, man ellers let faar af Ils- 
normiteter, Kamper saavel som Md Y 

ge, gst han tilsyneladende Me. 


