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Sejr for Roofevelt. 
ankn iottisk Maul lau hindre hans 

Valq, paasiaat Lamm —- Osten 
«solid« for yam. 

Washington 13. Juni. Col. Tho- 
mas Loser siger, at han aldrig hat 
omialt iin Flandidatur for United 
States til nogen. 

Talende km de frdfte Esierretninger 
sag-de Mk. Lowry, som er her i For- 
Ietningk 

,,.»wad er der i Vejen med Senator 
Wapp? Han et en god og dngliq 
Mand, sont bar qjort sin Plini: siden 
han blev valgt til Senats-L Hvad mig 
angoaL da bat jeg ille slænlei Sagen 
syndetlizx Hierdule Vq i Virlelighei 
den er im ikle megei af en Politiler. 

Men ieg taaer meget stor Interesse 
i natiorxale Affe-ten og De lan sige 
heite, fom kommende fra mig: 

Ema-n jordifl Magi lan hindrei 
Theotore Rcosevelis Valg til Præfkl 
dent i 1M4J l 

DenTalen om, at Ostens Pean- 
mænsd er imod hom, burde ille bild- 
lede nagen. Om dei end var sandi. 
dilde det ille forandte Resultatel. 

Forleden Tag sagde en vellendt 
Banlpræsitent i- New York til mig, at 
New Vort, New Jersey, Eonneclicuk, 
Rhode Island og New Hampshire 
lnnde vindes imod Roosevell. Man- 
kscn var fra Eamling. Enhver af dis: 

sc Stater vil gaa for hom, og New 

York vil Lan .,karty« med iile mindre 
end 100,000 Stemmers Flertat 

Dei et iimdelthen udenfor Muligs 
bedens Gtænse at befejre ham, hvem 
Modkandidaien saa end bliver.« 

IV Præsidentens Aabenhed 
Ptæsident Rcosevelt hat aabent oa 

ærliat ladet sit Patti vide, at ban on- 

slek Nomination sot Pteesident næste 
Aar. Zomme et tilbsjeliae til at be- 
tvivle Vætdialieden og det passende i 
en saadan Aabenhed. J Henhold det- 
til kemættet «Zptingsield Republi-- 
can«: 

,.En saa stæti Langsel saa aabent 

lagt sot Tagen Lan itle betragtes sotn 
lataltetistisl for de stcetleste Naturer.l De streiteite Mænd er mete ti.lbaae- 
holdende anaaaende detes personliae 
Attraa eftet Æte, mete iilstedg med 
at udsøte de Vliatet,de hat paa Hann- 
ken, meD samvittighedsfuld Troslab, 
og lade det vitlelia udsørte Atbeide ale 
ne anbotde ozn vopulckt Anerkendelse 
og Stotte fra Patttiets Ledelse. J 
ten Henseence tan det nctppe siaeS, at 

Mk. Rooseoelt er naaet til det hojeste 
Stannard for offenilige Metnd«. 

Dertil berncettet ,,Omaha Bee«: 
«Aabenbed og Liaestemhed et stem- 

tradende Egenslabet i Ptcesrdentens 
-.Katatter; de hat betegnet hele hans 

Lobebane som osfenilig Mand. Han 
irot paa at lade Falk vi.de, tyvot han 
staat i enhvet Henseendr. Ved at la- 

de sit Patti vite, at han Instet Nvmii 
nationen, hat han sitnpelthen givet en 

stist Illustration as et ledende og me- 

get anbesalelsesvætdigt Ttæl i hans 
Katatter, og vi er itle i Stand til at 

se, at det i mindste Maade slader hans 
Vetdighed. Mk. Roosevelt trot, og 
med Rette, at han hat Ktav paa No- 

I minationen. Han hat udsørt Pmsi- 
« 

dentens Pligtet med samvittighedsfuld 
Trostab, saa han hat Ret til at vente, 
at hans Patti vil give ham den Paa- 
slsnnelse, sont ligget i Nontinationen, 
og saa siger han dei aabent og ufotbe- 
holt-ent. Dei synes os, at enhvet cetlig 
Umetitanet maa beundte denne lige- 
stemme Fremgangömaade og snatete 

« 

anbefale end lritisete Ptoesidenten sor, 
at han itte lægger Stjul paa del fuldt 
nd berettigede Ønste om at viere sin 
esen Esietsplget.« 

M deler »Bee’ns« Syn paa denne 

sag. 

En ny 
Postkontor-Skandale. 
J lang Tid har vi lasnaics cfter at 

fr Enden paa Standalen eller Stan- 
dalerne i Forbindelfe med dort Lands 
Postvaefea Men det synes at blive jo 
lasnaere des værre og mere indvillet. 
Zorn man venter. at nu maa Der vel 
snart komme Klarlked i »Jaqu saa 
bei-der det attei: »Cn nv Poftofsice 
Zinndale«. Ssaaledesz iaen i Daa 

fris. JuniL Denne Gang er det iile 
ien mindre Gmbedzmand end Superi 
linkenrsenien for U. S· Money Order« 
System, James T. Metcalf, der erj 
fuspenreret fra sit Grabens-. Han erl 
kog ilie beflnldt for at have modiaget 
Beititlelfr. Hans Sag Vil senkte blive 
widerlegt Dei heitrer i Meddelelsen 
fra Washington: 

»Hei-reifen er en Følae ai, at Mit- 
calf bar afflaaet Dei lavefte Vud for at 
diente Reactinaens »Mit-man Order 
Farins«, oa nirsdtaaet det nassthøjeite 
Dei lavefte Bud var Paul Hermans 
af Rnilierford, N. J., og Det liaes at 
Være AUTOR lavere end Wynloov. 
Hallenbach (5rafordCo. af Nethork’s 
But-, fern blev antaaet, aa Metcalfs 
Sen er i sidfte Kompagnis Tjeneste. 

General-Poftmester Palme striver i 
sit Ffernelfesbrev, at Metcalf kaadedse 
Herinan, fom tidliaere bar vætet For- 
mand i BivnloonKompaanieh til at 
inddraae sit Bad oa aeninktrcede i 
Kompagnietslkmplcn ,,foritaaende ved 
denne Tib, at saadan Jnddraaelfe vil.-. 
de refullete i Kontrattgindgaaelse med 
nævnie Kompaani ca folgelig blive et 
Tab for Reaeringen.« 

Tillige — at Metcalf lod Hekman 
foritaa, at de ils-JUNGE fom var bevo- 
i:eret, da Budet ,,filebes«, oa fom vilde 
tscere fotfejlet i det Tilfælde, at han it- 
le ovfyldte Busdets Betinaelfer, vilde 
rimeliavis blive tilbagebetalte Her-nan, 
ifald lian sulaie Meleale Raub. 

General--Poftmeiter Panne sum-, at 
der er ingen Vesiyldnina mod Metcalf 
for Lavovertrædelse, men hans Hand- 
ling vifet en saa alvorlia Mangel paa 
Dislketiom at den ilte lan overfes. 

Metcalf, siger han, hat altid vcerei 

anfet for en tro, dygtig, oinsotgsfnld 
og ætlig Embedsmand. 

Mr. Payne siger videre, at det er 

bans Pliat at fotetaae Fiernelsem oa 
det er et Siridt, ban itle ian undaaa, 
naar han cerligt flal usdføre sine Plias 
ter. 

Metcalf er optinbelia antaget fra 
Iowa og hat været i PostvæsenetsTjes 
neste siden 1882. 

Under hans Adminiftration er Mo- 
ney Order Tjeneften bleven meaet uds 
oidet ved gensidig Arrangement med 
freinmede Negeringer Beiden over, oa 

Metcalf staat i hjetteligt perfonligtj 
Forhold til mange tibliaere Postem-I 
liedsinoentx 

Metcalf sagde i Altes, at han hat 
intet uti.gtigt gjort, og han hat intet 
at lægae Stle paa, at hans Sonnets 
Employ i det budgivende Firmas Tie- 
neste havde ingen Jndflydelse paa 
Jndgaaelfen af Konttattem og at han 
taadede Herman til at gaa tilbage til 
sit gamle Kompagni og haandtere Re- 
geringenö Atbejde der,fc·)rdi han (Met- 
calf) vidfte, at Humans Midler var 

limi.teoede, og en Standsning af Til- 
fsrlel midt under Kontraltens Lede- 
ranee vilde have alvorlige Folgen Han 
siger, at hatt med hermans Tilladelse 
strev til hallenbacl og heultillede, at 
Verman sit sm gamle leds, og at 
han sagt-e til German, at han ille tvi-v- 
lebe om, at Negeringen vilde tillade 
ham at inddrage sinCheei for 850,000. 

Dei Paastaas videre, at Mr. Her- 
man,da han- Evne til at opfykde Kon- 
ten betvivlede5, iilbjd at give Bunds 
for Konteaktens Leveting. 

si- e- ·- 

Med det samme liefer vi en ny W- 
siylvning msob Mr. Mach-n for »for- 

gew«. Han stal for flere Aar siben 
s1894) have und-Müder Hean L. 
Lonan Navn paa en Check for 
8869 

—.-.-·.-—- 

Saadau ta’r de paa flige Sagen 
Det var paa Besen hjem fra dort 

FAArsnmde i Eli Horn, Iowa. DenJ 
norske ,,Hauge-3 Sytmde« havde ogsaa 
holdt Aaksmøde i Iowa samtidig med 
es. Dei Var saaledes blot naturligt, 
at vi traf sammen .med Repræsenian- 
ter for keite Sa«mfund. En as disfe 
fokialte os: 

Paa Aarsmødet i Fjor befluitede 
Zone-den at samle 845000 til en m) 
Stolebnaning iRed Wing, Minis. 
De mødte frem i Aar oa bavde 
JJCOOO subsiriberet i Siedet for de 
845,000. Sau beslutiede de at bvgkle, 
oa at Foreiaaenbet maaite koste saa 
weaet som 875,000. 

Vi vidste jo, at ,,.Hauges Snnode« 
var omirent jcevnfior med vort Sam- 
fund, og det var verfot ikte saa under: 
Hat, at di lin nysgerrigt fpurgte, 
hvorledes de havde faaet saa sior en 

Sum subsiriberet, og hvasd de sterer 
Bidrag Esel-b ssg til. Han sag-de os 

da, at det sinkst-: Bidraa fra en Mond 
var 82,500; et andei var 81,500, flere 
paa 81,000 og saa fremdeles sie-besten 

Han fortalie videte, ai deres Ams- 
møde havde bevilaet 88,000 for bei 
iommende Aar til des-es indre Mis- 
sion, og at de havde en Jnoremiss 
sinnsfuperintensdan som de betaler 

BLOOO om Aaret og en for obre Mis- 
sion med samme Lon. 

Synoden ordinerede i Aar 8 Kan- 
"didater og hat nu henved 110 Pra- 
stet. 

Der et vist noget for os at leere as 
dem. 

Trsfqst Venfkab. 

For ncgen Tiv siden døde en ung 
Tansler, Simoner, Zion af Købmand 
Simoner, Løgftøu i New York saf 
T1)fus. Den afdøde havbe paa fine 
Reffer ftiftet Bekendtsiab mesd en unq 
Spenskek, Reukjckr fra Stoclholtm og 
sdenne Mund plejede ham ttolig un- 

der bang Sygidom Men ille nol 

bermedx da Simonsen var dad, beflut- 
jede Vennen, at han fknlde begtaves i 
sit Fcedrelanv. Han lod Ligel lægge 
E tte Liqlifter lsaaledes bød Loven, 
fordi Sinn-usw var død af smitfom 
Zthdo-111l, og da Damvfkibet »Amt«- 
cly«, lwormed Liget skulde fragtes- til 

Kobenhavm ikle medng Was-sagenr, 
th han Hure paa Slibet for at kunn- 

følae med. For nogle Dage siden lom 

,,Kenlucly« til Kobenlmvm derfm 
blev Liaet ifølge danste Blade sendt 
lil Løgfløn 

Guld. 

Volle, Jdaho, 22. Juni. Man ven- 

iek, at der vil flrsmme en hel Del Foll 
lil Landet mellem Vol-se og Thunder 
Mxountaim En stor Kvattskyg med 

Jrige Gukdlejer et i Færd med at blive 
aabnet for Drift. Et Kompagni i 
Osten hat Option paa Ejewdommenl 
for 8125,000. Pulver iaget ud 15 

Fod under Overfladen vifer 872 i 

Gulsd pr. Ton, og Knartstyggen er 

120 Fod kred. 

Lytmedflag i Dynamit. 

Cambridge, O» 21. Juni. Lynet 
flog i Gaar Motges ned i et Stur. 
hvori der opbevaredes 3,000 Psd. Dy- 
namit for »die nye Gruben som man 

staat i Begreb med at aabne ncer Se- 
necaville. Sets Mawd blev drcebt ved 
den Efsplosion, som paafulgte Lyns 
nedslaget, vg hver eneste Vinduesrude 
iSenecaville blev knust. En hel Del 
anden Ejendosm blev sdelagi. Blandt 
de haardt saarede er John Nelson. 

Fotklnring udbcdcs. 

Washington D. C., 22. Juni-—- 
,Stais:sdepartementet hat efter grunbig 
Overriejelse og Underføgelse af Sa- 
gen paalagt De forenede Staters Mi- 

nister til Hondutas at fortange For- 
Ilarinn af Honbukas’ Regerinq, med 
hvilken Ret den har lagt Beslag paa 
Jernbanen mellem Porto Coriez on 
La Pinienta, tilkiørende en amerikanst 
Komike, fom hat paakaidt vor Rege- 
rings Hjcelp og Vesintteisr. 

Haardt kamt Lands-wand 

K. L. Larsen, en yngre, meget anfri 
danfk Kobmand i Tyler, Minn., For- 
mand for den dervcerende Foreninq 
»Dnni-.1«, hat friftet den tunge Skæbs 
ne at mier sit højte Ben, og der er Fa- 
te for, nt ogsaa bei venstre Ben man 

cmpmere5· K. L. Larsen blev for 
noglejjkaaneder siden angrebet afLun- 
gebetasndelfe,og før han var helbredet, 
satte der sig en Blodprop i Benet. Han; 
blev fendt til Hospitalei i Rochester,i 
hvor Lagerne sandt, at sdset var nob- 
rsensdint at amputere Beniest ovenfor 
KnæeL Sidste Numer af »Tyler 
Journal« meddeler, at Cirkulationen i 
det anDet Ben ligeledez er hindert, og 
at Lceacrne unser Tilftanden for me- 

gei berwnielig. 
Larien bar deevet Forretning i TU- 

!er siten 1895 ng var før den Tid i 
fiere Aar anfat i en ftørre Købmands-z 
handel i Bird Island-, Minn. Han» 
er ngi.ft cg plejes af sin Søsier. 

Rcligiøs Plattcnflagcr. i 
Minimle Wiss-» 21. Juni. —— C» 

Mond reifer i denne Tid rundt i Sta 
ten tzg fortceller for at veekte Med- 
følelse, at han af fin Farer blev girrt 
nrveløs i et Bo pcm over en Million 
Dell.1rs, niedens han ftudserede Veb et 

iødist theologift Seminakinm, fordi 
han gis over til Baptisternes Laste. 
Nu forsøger ban at samle sig faa man- 

qe Penqr. at han kan ftubere til Proka 
Hat-. tager Ledees til Gewinnqu 
fom fkal syes af Skræddere bosat ii 
Milwaukee eren flottek sig med Art-i 
beinlingsftrivelsek fra flere Prcefter ji 
Milwauice. i 
quølge Ravimrter fra Menomonee 
Falls og Fand du Lac tiener ban Pen- 
ge fom Gras-T Han fremvifer For-: 
retningslvri fra L. H. Fifljen 192 
Virdle Stiel-L on E. F. A. Mathe, 
lftjkfd Green Bau Ave-» og lwisjs sdette 

itte hjmlver, prcefenterer kmn Lilnbefas 
iinqkstrivelierne fra Priesterne 

Ten bedrovelige Historie-, lmn kom- 

mer med, er not til at fast den meft 
miieragtiqe Person til at give Ort-re 
til en Selfkabsdraat eller Saldo-Kin- 
Iex for han tager Ordre paa alle mulis 

ge Zslags Klædninaer og Drinnen 
Født af rige Jota-ler blev ban op- 

dmget i Lukfus, siger han. Dei var 

Meningem at han siulde blive Rabbi i 
Den jødifte Kitte. og ban blev verfor 
sendt til et jødisi Seminarium. Der 
klev han paavirtet af en Bapiiftprcest 
og blev onwendt til Krisstendommen 
Oq faa fortæller han med Taarer i 

Øjnene, at hans veede Foder ille 

lasngete vil ans-: ham som sin Son. 

Han gik da udi Verden fast besluttet 
paa at sblive Ptceft. —- Nsaar ban 
tommer saa langt, stiller hans Til- 

.hørete fom oftest Haanden i Lsommen 

«og giver ham 85 eller 810 paa Hann- 
den fsok den Klædning, fom hcm seve- 
re ital faa tilsendt. 

Men i Menomonee Falls var Ver 

for nogle Dage siden nogle praktifte 
Mennester, ssom tcenkte, at vet var 

bebst at underspge den Sag lidt usi- 
ere. De stkev til en af de Prastey som 
stulde have givet den unge Mund en 

saa fmuk Attest. Prcesten svatede, at 

han aldrig havtde børt om hom. De 
to Foreetningsmcnfsvaeede det sam- 

nie, da de blev spurgt. Jngen Qrdres 
raa Klæder er indløbet til Dem,!saa 
de lan ilke gøre noget for at faa bam 
cirtesterei. Men det antages, at naar 

en eller anden af hans Kunder erfarer, 
at han er en Ver-ragen vil De søge ved 

Leben-J Haand at faa fat i den gab-« 
frogtige Agent. 

Dct turdc vætc — Lügn. 
En J;!?or:nonmissioncer, Mittel C. 

Murgbrqu er i bis-se Dage returneret 
til Pleasnnt Strebe, Utah, efter 233 
Titlars Ophold i Danmark. »Bikuben« 
!iieddeler, at ban hele Tiden hat mis- 
fipneret i Aalborg Egnen, kq at han 
i det sivfte Aar hat døbt 14 Petsoner i 
Brønderslev. 

Dansk Læge ankommen. 

Dr. N. P. Fsenger, en af det sndlige 
Jnllands dngtigste ynqre Loeacr er ein-; 
lomnien til Amerika for at skabe sig enl 
Pralsis blandt Landsincend betonte I 

Dansk Skucspillcr. 
Stuesviller Peter Fielstrup fra 

Dagmartlteatret i Fisbenhavm der er 

nnlomrssen tilAmesrika, vil faa sin spr- 
fte Optræden ber i Landet i Mieter 
Vark Hall, Shiro-»Ja Zondag Den 28. 
Juni. 

Svcnkborg-Kasscrercn.« l 
J Følge ,,Bi.cn« vil Julius A. Jor- 

qenfem den bortrømte Kasserer for 
ZVendborkL smn sidder arreftereti 
Lllameda countnfcengseh Cal., ill: 
lade siq udlevere til De danste Myndia.- 
leder nden Modftand; et Sagførerfw 
im bar lovet at lage sig a-f hans Sag 
inr Domftolene. Frølen Møller ven- 
ter man vil ille faa Vanflelighed ved 
nt komme paa fri Fod. Den dani-: 
Befollning i Osakland viser Arreftan- 
·terne mequ Venlighed og bar fiaffet 
dem adfkillige Begunftigelfer i det 
Vinligse Fcengfelslivx scerlig hat den 
jaget sig med Omhu af Jørgensens 
Born. Der gaar chdog Rygler om, 
at de Dunste i San Francisco vil ind- 
samle Penge til at dælke Jørgenfens 
Unsderflælx bvad »Bien« dog festum- 
dek, da det ilke vil vcere med til at 
fremftille California som et Mekka for 
bortrømte danfle Forbrybere. 

Moder og Ban brændt. 

ercmvirsy Conn» 22. Juni. Den 
Elle ofte--aarik1e Genevieve, Dotter as 
!’( llfred Peattz Vil fandfynligvig Do af 
frnateliae Vr ndfaar,son1 hun i 

III-J fif, ved at en Lampe etsploderede 
»in afbrcrndte bendes Hjem til Grun- 

ipe n. Ylkvderen blev meact stærkt for 
krank-f under sinc worng paa at redde 

N«1rn·.t,o og bendcs Tilstand er ogsa. 
lxctcrnkelick Mr. Peatsy der i nogen 
Tib bar liqaet sug, blev If Tjenernc 
konnt nd of biet brændende Hus i 

fidste Liseblit Hufet blev for setsAar 
siden købt for 8100,000. 

—————-.-————-— 

Læg Mærke til! 

Vore Kunderg Opmærkfombed ben- 
ledes paa det storse Udvalg af Bsøger, 
fnm nu findes i Danish Luth. Pub. 
House. Aldrig for hat Huset haft faa 
ftort og saa tigt et Udvalg af Boger, 
som det nu har. 

Alle Orders ekspederes hurtigt. Vi 

ønsier gerne at blive qjort opmcerksom 
’vaaFejltc-gelser, om faadanne indtrckf- 

fer i Ekspeditionen. 
Vt vibde gerne henlede Opmcerksom- 

beder paa de mange gode Ting der fin- 

jdes blandt de nedsatte Bssget i »Dan- 
sieren«. 

Ærbødtgft 
Paul Pein-sen, 

l Beftyrer. 

Udlandet. 

chscrcn luftcr ud. 

Berlin, 22. Juni. J Lobet af Hode- 
værende Maoned er 44 Generaler i 
Sen tyfke Herr afffedigei. Aarfagen 
er, at de under Høstmanøoren gjorde 
Dumhekser, som braate Keiseren i Ra- 
seri. Dei var kim Forestillinger om, 
at dei vilde fiare den tyske Hærs ERNS- 
1c, der hindrktw Kisfseren fta at affke- 
Diae dem alle paa Plettm 

Frygtclig Staun. 

Over 100 Personer blev i forrkae 
Uae orcrbt i. Valvaraisos Haon i 
cfbili under en forfærdelia Storm. 
Blandt de omkomne er Kaptajn Tonk, 
bank- Hustru og 50 Mond af Besei- 
ningen samt manae Passageter paa 
ten britifke Taro-per ,,Arequipa«, der 
led Skjbbrud i Harmen. 

Jernbanctovcre i Musik-nd- 

St. Peter-Iowa 22. Juni. Under 
et Jernbaneiogs Reise mellem Moskow 
ca Kuifk for en Uan Tio siden broo 
Tyve ind i Toakts Soveooane og ftjal 
ikke alene alleVærdiaenftande fra Pas- 
faaererne, men alt deres Reffeaods oa 
alle de Klæder, de bavde afført sig for 
Ratten, selv Skjorterne. 

De russiskeJodcr takkerAmcrika. 

Dei fødisfe Vfad ,,Vofbkod« adm- 
ser dei hele jodifke Samfunds Feld- 
fcr, naar 4det i en Artikel om Ameri- 
tanernes Hile til de nodlidende Joder 
i Ki.fbenev, siaert ,,D-ollarens Land, 
som Europa kakder Amerika, har vist 
mere Menneskekærligheo mod Ofrene, 
end Europa med fine bøjtflnvende Ide- 
aler, uaatet Europa hat vceret nickt-- 
vanlia aavmildt. Amerikanernes Del- 
taaelfe i denn-e Krise, aør det Land 
uendeligt kært for os.« 

Jtalicn i St Louis. 

Rom, 21. Juni. U. S. Ambassa- 
Mr Meyer havde i Gaar en lang Kon- 
fcrence med Udenriasminifter Morev 
anaaaende Italiens Udstillina ist« 
Louis næste Aar. Ministeren anma- 

ksede Ambassadør Mener osn at føae 
die ameritanfke thdiabeders pelvilliae 
ElJiedvirknina til at ame Italiens Af- 
delina saa vellvllet som ::11xlia. Ita- 
lien faar ialt ZEIT-J Ftvadratfod, 
lmoraf 1k’.,0()n aaar til Industri, 
1 XII til Kunst oa S"I,TJ() til Land- 
lang. 

Venczncla klarckcr. 

Saracas, 22. Juni. Venemelas 

Reaerina bar betalt Tnslland de MO- 
0()(), som forfalker i kenne Maaned i 

Henbold til Protokoll-m om Opaør af 
Tyfllands Fordring paa Venezuela 

Kunstværk, der forfvinder. 
Leonarde da Vincis berømte Male- 

ri »Den sidste Nasdvere«, som i 400 
Aar hat hængt i Klostret Maria de la 

grazia, Milano, Italien, siges at ver- 

re somtrent buklet under for Aldeken. 

Da det er malet med Olie paa selve 
Væggen i Kloftrets Spifesal, ladet det 

fig« ikle istandsætte; thi det er Bæggen, 
som smuldket op. 

Hvad Jslanderuc vil. 

Pan Island arbejdes der for Ti- 

den ihætdigt paa at famle Understrif- 
ter paa en Adresse til Altinget und 

Forlangende om, at de maa vedtiage m 

Lov, som fuldftcendig fotbtfvet betu- 

sende Dritte i Landen « 

Mu- 


