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Blair, Keim Tirsdagd. 21 Juli 1903 12te Aarg. 
Sturm holder meidcnteu inde. 

Lyster Ban, N. Y» 2(«). Juli. Pras- 
sment Rcoseveit var ikke i Kirte i 

Gaat, hviltet sjceldent indtrceffer for 
hanc. Summen med Prcesidmt Ni- 
clolas Mutry Butter af Coiumbia 
Universitet og Dr. Lambekt. hans 
gamle Huslæge og Ven, fsotblev hatt 
roligt paa Zagamore Hill. Hele Da- 
gen var meaet stormfuld og Ubehagelig 
inotil Aften. Mrs. Rososevelt og Bot- 
nene overoæreDeGudstjcneste i »Ehkift 
Episkopal Church«. 

Hvkdchostrn forbi. 

Sultan, Nebr» 20. Julik Hoche- 
hssten et nu tilenkebragt her paa Eg- 
nen, og Dampjætskningen hat taget 
fm Begyndselse, idet der tcerstes fta 
Kærvem Man spat-er fauledes Stat- 
ning og Afdampning, hvilten sidite 
vildc urscetfe Akbejdet seks Uger. 

Udbyttet vil skusse mange, da Rekr- 
nen ftruknpeoe, just Tom den var isfckkd 
med at modneg. Havkehosten begna- 
der knatt, og Udbnttet vil blive strebe- 
les godL Det ansiaas til 80—9.0 

Bushel pr. Am. 
Majer staat uatmindzligt smutt. 

Bekender sin Bröde. 

St. Paul, LU. Juli. Misg Helene 
Lisett, sont i Ganr i sit Hjem i Wat- 
son var Genitand for et morderift 
Ovetfald as en Retter ved Navn Jack- 
sen, er endnn i Live, men Lagerne 
ertlcrretz at hun ·il de. Jaetfon bleo 

fanget af en Patrouille nordvest forj 
Waisen, efter at han var bleven studiT 
i den ene Arm. Han blev sat paa et 

Teg og transpotteret til Glencoe 

Ferngfei. Te Betjente, som arreite: 
rede ham, eigen at han aflagde nfori 
beholden Tilitaaelie om sin Forbrt): 
delsr. Der var innen Qphidselse i 

Gleneo, og alt er roligt i Montevideo· 

Bordelvart styder en Soldat. 

Valentine, Nebr» 20. Juli. Milli- 
am Petit, Semeant red L Kompagni, 
Fort Niobrnra, blev i Dag studt as 
S. E. Price, Ejer af et Borde!, under 

en Uenighed om Betaling for Dritte- 
varer. De assyrede begae alle Stud- 
dene i deres setelpbede Revolvere paa 
hinanden uden at saare, men Price 
havde et Gemei, hvormed han stød 
Petit gennem Ryggen, da denne vilde 

flygte. Price er endnu itte arkefteret. 

Nokik Semand dreht- 

Havana, 20. April. Kaptajn Ol- 

sen af den norste Bart »Mizpah«, sont 
er ankommen fra London, hat strevet 
et Brev til de forenede Rigeks Konful 
i Havana, hvori han oplyfek, at to 

norste Ssmænd daa hanö Stib gis 
i Land og drat for meget, hvorefter de 
kom i Klammeri med Politiet, sont 
sind og drehte den ene af de tsa Ma- 
eroser. Den anden sit et Studsaar i 
det ene Ben. Det siges her i Byer 
at de to Nordnicend var Ofre for et 

brutalt Oderfald af Politiet og en raa 

Hob. 

En Sen at Ftedekit Vll ? 
—- 

John Anderson af Seatt«le, Wash» 
en natukaliseret Botger, sont paaftaar,? 
at han er en Sen af Kong Frederit 
den Syvende at Danmart, og at hans 
rette Navn er Carl Christian Frederit 
Vascen Turdensjult, hat ansagt Hefe- 
steret om Tilladelse til at for-andre sit 
Name. Han er født i 1844 paa Gov- 

set Araptub i Staane, Soerige, og 
tom til Amerika som ung Mand. 

han tkaadte ind i de fotenede Sta- 
ters Flaade og siger, at han Vorges- 
trigen tjente fom Matkoötommandant 
under Nat-net Carl C. Baöeem 

Han hat t fleee Aar gaaet under 

Rat-net Zehn Anders-tin 

i Scandinavian-Antckican Linc 
attct i Baade. 

anntfnckvian-Lln1ericnn Liniens 
Kaj i New York er aiier brcenvi. J 
Ftedags optom der Jld i det hauste 
Selsinbs Anlceggpladg, og Tabet er en 

halv Million Dollars. 
For et Par Aar siden brændte den 

samme Kaj i den store Dokbrand, og 
Der blev da byggei en ny Kai, som ko- 
ftebe 200,000 Dollats. 

llndet Branden i Fredngs var in- 
tet af Selsiabeis Stibe i Havnen. 

Unter Branden indtraf tre Eksplo- 
sioner, vifknok fra Beholdere med 

Sprængstosser, og eiter hver Eisplos 
sion spredte Jlden sig med rasende 
Fakt. 

Heden var saa stor, at Brandmceni 
Dene af og til niaaite springe i Flo- 
ten for at tsle fig. 

Jntet Mienneskeliv gis tobt, men 

ins De 150 Mennesiet, sum befanoi fig 
jpan Knien, da Jlden udbrod, nie-at- 
»te mange springe i Finden for at stel- 
s se Livei. 

Af bei famlede Tab poa en halo 
Million Dollars falder ca. 200,000 
paa Fragigods og 100,000 paa Bag- 
gagr. 

Msan frisies til at spørgu Hur 
SCandinaviamAmerican Linien alle 
sine »Uhelv« san ganste uforstyldt, el- 
ler et der vittelig ,,something rotten 
in Denmati?« 

Fiee wehte pqa Spaten 

Cincinnati. 20. Juli. Fire Menne, 
ster, der fpafetede pan Penfylvania- 
Baneng Spor, blev i Dag Ministe- 
liq Dræbte vev Ooerlørsel i cheheven 
as Aventile Dse Dræbte er Brutne- 
ne Louig og William Mutt, tso ftoke 
Trenge, samt to ubelendte unge 
Meint-. Albetl Rosenwipe, sont var 

samtnen med de to Brødre, blev lastet 
nden for Sporet cg slap uslcrdt 

Fatlige Bier. 

La Ernste Wis» 19. Juli. Jens 
Ratnsiab, en Former i NETheden as 
Zpking Grade, og bang Karl er Do- 
den na-: som Fslge af, at de blev an- 

grebei af en Vifværm. 
To Helle blev btcebi af de strivbare 

Jnseltet, og Mændene teddede ftg 
med Nod og Rappe vev ai springe nd 
i Vandet. 

Dunste Billediksererr. 

To Dansle, der bot i New B-ritain, 
Conn» nemlig He. Emil Hausen og 
He. Emil Groth, hvotaf den føtste hat 
opholdt sig i New Beifain i en lange- 
te Vorteile, omiales megesi scnigrende 
i den lolale Presse, bl. a. i »New Bri- 
lain Heutva i Anledning af nogle 
Billedslceketarbejder, de hat udfiillel 
paa den hemmende Udstilling for 
Billedsteererlunst. He. Emil Hausen 
udftillede bl. a. en stor Buste af en 

lendt Statsmand, He. Groth fletc 
Vaabenstjoldr. Arbeit-erne, som strals 
er bleven folgt-e, betegnes som eneftaa- 
ende smulke Kunstveerlerz de et givrie 
med en fotblpssende Finhed vg Sman 
Vol-e to Landsmænd vil sillerit herei- 
tet lunne paaregne en fmul Fremiid 
her i Landei. 

Gudötjenefie førfikommende 
Ssudag. 

l 
f Bilair, Nebr» 21. Juli. Post-or 
Kr. Anker, der paa sidste Menigheds- 
mode valgtes iil Menighedens Prceft, 
vil paa forstlommende Sandag ask-ol- 
de Højniessegudsijeneste med Aller- 
gcmg og forudgaaende Striflemaal til 
fædvanlig Tib. 

Dei haabes, at Pasipr Anker man 

se sig i Stand til ntxmolvlage Kal- 
dei. 

Forcdragsrcjse. 

Paftor Adam Dan, IZJTZLG Atmouc 
Ave» Chicago, Jll» ønster i August 
Mannen at foketage en Fotedragsrej- 
fe, og veder dem, der nmatte ønfle 
bang Bespg, snarest at meddele ham 
Vette. 

Lyvcr han tet megct? 

Johannes V. Jensen, den dansie 
Forfatter, som i Bintet befogte Ame- 
rila, og sont nu attet et i Danniarl, 
hat i et Jnterview til ,,AathusStift·-- 
tidende« givet sine Landsmcend herov- 
te folgende Tal for sidst: 

»Jeg traf denn-: Gang — jesg hat 
jo været der før —- ligesont føk alt-stil- 
lige Danste, men jeg fynteg ille rig- 
tig om dem. De Dunste, der er i 

Amerika, i hvert Feld i Bnerne, er ikie 
regte Typer Pan vor Rate, og De kla- 
rer sig fom Regel ogfaa daarligt. 

Derirnod er de unge, opvotfende 
Anieritanere,der er født of danfkeFot-s 
crldke derovre, alle smarte og dygtige 
FolL men de er blot ikle dunste, de 
lan itte tale del-es Modersmiaal, saa 
ganste hat Amerika opflugt dem.« 

Tordcnvejret i Aftes. 

Otnaha, 21. Juli. Lynet flog i 
Aftes ned i en Stall) ,der tilhvres 
,,The Carpenter Paper Company«s 
vaa Hjøknet af 27th og Parler Streeti 
To Heste blev drcebitse, og Mr. A. 
Holmes blev meget ftærtt bedøsvei. 

Mk. Holmes, der bot 2722 But- 
dette Street og er Staldopsynsmand 
for Eompagniet, stod op til et Band-·- 
rsr, da Redflaget stete. Han vidstc 
iksle af noget at sige, for han, idet han. 
vaagnede til Bevidsthed, befandt siaj 
paa Knæ foran Frontdørem tredive( 
Fod fra det Sied, hvor han var ble- 
ven bedenkt. Da han lom paa Be- 
nene, spukgte han streitet-: »Hvem of- 
fyrede den Revolver lige i mit Dre?« 

Voldfom Hagclbygc. 

Blair, 21· Juli. Ea siækt Teram- 

byge ledsaaet af Hagelftorin gis i As 
fes sil· 10 hen over Byen og Omeaaea. 
Trweraes Blave, der i Daa liaatr 
sit-ehe langg ab Gaderne, vifek iiisp 
siræktelig, hvot onsdariet Beim hati 
været. Der befryaies, at Sædcn Das 
Frugthaverae hat lidt meget stor» 
Stabe. 

Betydelig Hagelskadr. 

i 
i 
i 

i 

i 
i 

Central City, Nebr» 20. Juli. En! 

Hagelftorn1, der i Totgdogg git heiJ 
over Egne af Hamilion, Pole oa 
Metrici Csounties, vifer sig nu at have 
foraarfaget megset betydelig Stadc, 
idei saa godt som al Grøde er pdclagi, 
hoor Bygen er gsaaet hen over. 

Uveit i Ohio og Indiana. 

Pittsburg, Pa» 19. Juli. En now-i 
som Regnstorm rasede i Indiana oaf 
Ohio iidkig i Gasat og antetitede ad-’ 

stillig Sskadr. 
Nærmere Detaillek savaes. 

Dsd under Skybrud. 

Omahch Niedr» TO. Juki. W. C. 

Phipps, assistetende Professor i En- 

gelst ved Nebraska Univetsiiet i Lin- 
c«olu, omkom under ei Skybrnd i 

Crawford i Gaar Efiertiiiddags. 

Dræbt ved Eksplofion. 
Roanokse, Ba» 19. Juli. En Martia- 

de Dynaniit i et Magasin ncerPearisl)- 
burg eksploderede i Afties og havde til 
Islgh at to Masnd blev dtæbt, og 
over Hundrede faaret. 

Mark Tivain — Hat-riet Becher 
Stowe. 

Nebenstaaende Brudstnkte as en 

tsjieddelelse fra en ameritnrejsende er 

tilftillet ,,«.Utoder5maaiet«: 
Under mit Ophold i Bsoston til-: 

braqie jeg en Dag hos Mart Tioain i 
.s)«.:rtsord, og stor var min Oderras 
steife, da jeg i Siedet for den litt-e, 
oimse Stittetse nied de spottende, 
stælniste Tijne, jeg havde mødt i 1888, 
nn traf en graanet, træt Mann meD 
alle Tegn paa JJtismod. Man Ttoain, 
ker tillige er Form-aner, har soin be 

tendt gjort Fallit, og ved Foredrag5- 
reiser han bar foretaget gennem Lan- 
Dct, er det itte lytkedeö hani at tjene 
inn niange Penge der var nødoendige 
til tiiældens Afbetaliicg. Allincoet ians 
Dei ins sinke, at han iivek Nov. Hau? 
tiebor endnu sit gamle, riat udstnredei 
Kannst-It der indehotder stsore Statt-ex 
as Ulntikviteterz kostbare Billeoværter« 
Siiurrepitserien Hoer Formiddag chj 
Titiden sorlader Hunioristen rette litte« 
Patadig og oender forst tilbage nd; 
Linn Esteriniddagen Mellemtiden har« 
ban tilbragt i en sjernt sra Bnen lin- 
qende Farin, hvor han, soin han selo 
siger, ,,har vceret vittig«, det vil sige 
arbeidet paa en ny Bog. Oin Afte- 
nen samles han«-; Venner om ham i 
bank- hngqetige Dagligstue 

Dei var en saadan A"ften, jeq sam: 
snen med Mark Tivain spaserede gen- 
neni Haden hen til Nabohuset. Eier- 
inden af dette havde ligget syg i flere 
Aar, og det var blevet en Sædvane 
for Mart Twain personlig at gur. 

Iderind ein Astenen og ertyndiae ssi 
mn hendes Besindende. Jeq Var gaaet 
med i Haabet om at faa se et Glimt 

as denne Koindr. Mit Haab stun. 
des itte. Fra den siMlle Dor, hours 
ieg raadvitd var bleven stasaende, sic 
saa jeg ind i et lille Bærelse nied et 

grøntigt, dcempet Los. J Værelset 
stod en tav Sena, oa i denne, inellein 

hvide Lasten-eh laa et lille indtørret 
Hooed med et Par store, brændende 

Øjne rettede niod Mark Twain. 
Kvindestittelsem der hvilte her, 

smal oa bieg, som tvenide uDvistede 
Linsier mellem Lagenerne, var Fru 
Harriet Becher Stoive. Hun tilhørte 
itte mere denne Werden Doddenkw 
len havde tagt den merke Krans oin 

hendes Bande. Hun stirrede ined nah- 

ne Øjne ind i Evigheden Jeg maatte 
tcenke paa, hvad jeg havde set den 

foregaaende Dag: 
En Negertvinde med en Negerpræii 

Paa Præditestolen, sorte Kvinder os- 
Bsrn i Stolerætterne, og en fort 
Degn ved OrgeleL Der var tun en 

hvid Stittelse i denne Menighed: Den 

bzllige Gutdsmodey som svcevede over 

Alteret med Jesusbarnet ved sit Brysi. 
Men den heilige Gudsinsoder var malet 
med Harriet Becher Stowes betendte 

Trak, og Jesusbarnet var en lille Ne- 

ger-dreng, saa sort ssom Kul. 
Paany saa jeg dette Billede sor 

mit Blit, og jeg saa den lille, grønne 
Stue og det lillse Ansigt, der bleo min- 

dre mellem Lagnerne. Da lostede Fli- 
gen sig for Dieben og Usdsdeligshedm 
Jeg tnoelede foran Lejet og tyssede den 

svage og dog saa moegtige Haand, der 

havde streoet »Onkel Toms Hytte.« 
Nogle Maaneder senere asgit Fru 

Harriet Becher Stowe ved Døden 

Verdens dyreste Avis 
er ,,K«l-ondnte Morning Pos «, soin nd- 

tommet i den efter Guldsundene ved 

Klondylesloden opstaaede By Dawsen 

iCiiy. Abonnementet kostet aarlia ca l 
1,200 Ke. Enteltnumre ca 25 Kr» 
og Annonceprisen er ca. 250 Kr. Pr. 
Linie. 

Sasa er »Dansteren« stam alligeveh 
ansderledes billig. 

« 

»United states« 
et asgaaet ffta Elysistianssand med 
525 Passagerer og ventes i New 

York 27. Juli. 

s 
l 

Udlandet. 

ijig iØstcn vcdblivcr at spøgc. 

Peting, 20. Juli. Herværende Ti- 
plomater ansser fremdeles Situationen 
for farlig med Hensyn til Krig mellem 
RnSland og Japan. Dei betragtes 
scsm givet, at Rusland er villig til 
at optage Lampen Inev Japan, blct 
itle andre Magter vil hjælpe det. 
Ruglano stoler ubetinget paa sit-. 
Overlcgenhed og ser meget fendkcegtig 
til at trceffe en endelig Ordning an- 

aacende bcts Rettialxeder i Mundw- 
riet. Ruglanbg Politik gaar for 
Øjeblittet ud paa at fotsone Stor- 
lsritanien og de forenede Stater vg 
winning paa enhver Maade søge at 

udceste Japan til Fjendtligheder, og 
Ruslands Aalming af Havnse i Man- 
ch-.1riet, Ezarens paatcentste Veso-J i 

England on Besætteisen af Korea er 

tun Leb i Denne politifte Kerl-e Rus- 
lands Bevcegelsek ved Yalufloden er 

mere irriterende for Japan end Ope- 
rationerne i Manchuriet, og alle ja- 
Panesiite Notabiliteler i Kan taler om 

Krian soin højst sandsnnlia 
—- Yotchania, 20. Juli. Den kug- 

sisle Minister i Ssecul, Mr. Pavlof, 
bar haft en Sammentomst med Kei- 
seren af Korea, veb hviltsen Lejligheb 
ban modsatte sig Aabninsaen af Viju- 
bannen ved Yalufloden, hviltset For- 
langende er fremsat af Storbritanien 
og Japan. 

— Tien-Tsin, 20. Juli. Det er 

tonstateret, at Minister Wiittc agter at 

forhøje alle Trafittalster paa den 
transsiberifte Baue, fotdi der msangler 
Pengse til De politiste Operationier i 

Osten. 

Fra Rom. 

Rom, 2(). Juli, Kl. :3,I?l) Form. 
RU, da det sidste Øjeblit af den cer- 

dcrrdige Pave Leos Liv venteg for 
lwer Time, er Modsætningen ineget 
flaaende Inellem den Ro, der berstet- 
indsen for i Vatitanet, og den bedec- 

gede Travlhe«d, der raader uden for. 
Jnden for er der en dcempet Forvent- 
ningens Still-nd og de eneste tilst)ne- 
ladende vaagne Vægner et Schweitzer- 
garden. Las-gerne og Sygseplsejerne for 
den deende Psave taler tun i den sag- 
iefie Hvislen og bedceger fig lydlsøft am- 

lring i Sygevcerelset, saa at der itke 
høres anden Lyd end Pavens Aan'de- 
drcet og hans Kalden paa Pio Centta 

og Dr. Lapponi. J Virteligheden er 

Søvnen meget fjern fra ethvert Die- 
Naar Dødgøjeblittet iommer, vil helc 
Vatikanet ssom med et Ttylleslag for- 
vandles til pludseligst Liv og travl 

Fanden. J Petserskirlens Alleer, der- 

imsod, er alt Liv og Bevcegelse, idet 
der ser en formelig Beleiring af Jour- 
nalifter fsoran de bekømte Broncedqre, 
s-om er lultede lige for deres Riese, og 
bagved hville de afmaalte Stridt af 
Schweitzergakden tan bot-ess. Msange 
Øjne er lom fasttryllede til det Vin- 
due i Paivens Vatelse, der vender ud 
mod Piazza, medens de nærligigende 
Laffen-, ifcer dem med Telefon, er 

fyldte til Trængfei. Bicycler til Ud- 
Iejning er opdyngede i Vierge, og 
Drofcher, der venter paa Afbenyttelse, 
holder i Hun"dtedevis. Denne besyns 
derlige Scene er illumineret fra ooen 

af den italienfte Nathimmesls llare 

Stjerner, og de to hemmt-e, voldige 
Springsvand paa Pladfsen bidragef 
deres til at give Scenen sin Ejendom- 
melighed »Observiat-ore Rsoniano«, 
Vatikan-cis Hovedorgan, har faaet 
Ordre til at holde sig rede til med et 

Dieb-tits- Varsel at udfende et Eli-tra- 
nununer. Dei enefte, der Inangler for 
at ksomplettere dette Nummer, er 

Dødsbudsisabet. Alle andre Blade i 
Rom er paa detes Side lige saa pa- 

lrate til at udlende Elstranummer 

ipwa hviieen som helft Tid«,,af. Des-per 

Paven er død. 

Washington, 20· Juli. De forenede 
Staters Charge V’Afsaires i Rom, 
Nr. Gibbons, har telegrasseret spl- 
asenrse til The State Department: 
»Na-sen døde i Morges Kl. 4,10.« 

Dcn italicnskc Regcrings 
Standpunkt. 

Rom, 19· Juli. Den italienske Re- 
aering holdt i Asteg Kabinetsmødse. 
Der besluttsebies, at hvis Vatikan-et 
itke, naar Paven D-ør, officielt under- 
retter Reaeringen herein, vil Jtalien 
itte deltage officielt i nagen Sorge- 
bøjtid eller paa nagen anden Maade 
tiltendegive, at den ossicielt er visdende 
Din, at Paven er Død. Dette er ikte 
as Mcdsvillie mod Leo, men for at op- 
rctholde RegeringensVærdigheD. Kong 
Viktor Emmanuel opsatte sin Rejse til 
Paris as Hensyn til Leo, for at der 
itte stulde komm-e noget Anstng as 
Festaslæde over Byen, medens han stre- 
Deg med Døden. Hermed maa det 
forblive, saaftemt ikke Vatikanet mo- 
der denne mecerksomhed med en an- 
den. 

Sydasrikas Fremtid. 

London, 19. Juli. Det meddeltes 
i den forløbne Uge ofsicielt i Parm- 
mentet, at der er trusset Ordning til 
at stationere en ftørrie Trsoppestytte i 
Ssydasrita. Owttreent kanntidig har 
General Laufs Botha u«d-stedt en 

Kyndgørelse til sine Landsmænd, 
»hvori han uforbehvldent sorvsømmer 
zdet nuvaerende Styre i Sydasrita re- 

-vrcesenteret af Koloniminister Cham- 
Tlserlain og Højtommissakr, Lord Mil- 
ner. 

» 

Her-as drages de to utvivlsomt rig- 
tige Slutninger, at Forsoningspoli- 
titen er prevet med utilsredsstillende 
Resultat i Sydafrika, og at det er 
den engelste Regerings Beslutning at 
styre Transvaal som en ,,Kr»onkolosni« 
i Ordets strengeste og mest indskrcen- 
lebe Betydning· Det er med andre 
Ord Meningsen bare at udnævne Eng- 
lcendere til Embedsmaend og at have 
deres Myndighed styrlet nie-d en stor 
og fast Garnison. De »Forsøgspla- 

siiser,« hvorover Koloniminister Cham- 
berlain ta«lte paa sin Reise, er op- 
givne. General Botha kommer til 
England. Hensigitsen med hans Reise 
vides ilke. 

Storc Forbercdelscr. 

London, 19. Juli. Kongen og 
Drcnningen afrejser i Morgen straks 
efter Mit-day til Jriand. De tagee 
med Jernbane til Holyheadi og dekfra 
med den tongselige Yuchtt »Victo-t·ia 
og Albert« til Tit-blin. Stint-e For- 
beredelser er gjort der for deres Mod- 
tagelse. Der hat vceret fvom Rimsin- 
ger mellem die forstellige politifte Par- 
tier i Jrland over, hvordan Mediu- 
gselsen stulde vcere. Der synes ille at 
vcere Tvivl om, at Flsertallet af Je- 
lcenderne ønsker at byde Ksongen et 
hiertseligt Belkotnmen som Usdtryk lor 
deres Tat for den virtssomme Andel, 
Konqu har taget i Arbejdset for den 

tirfte Landlov, som nu er reddeL Men 
der er heller itke Tvivl om, at det 

stongefjendtlige Minbteta«l, hvis Cent- 
Irum er i Dublin, vil gøte alt det 
iSspettakeL som er muligt. Dublins 
Bymad vedtog til en Bkegyndelse, at 
Der itte skuslde levetes nsogen officiel 
Vieltomsthilsen til Ksongepartet ved 
Dsetg Antonist til Jrlands Ho-vedistad. 
Det tongelige Parti desmsonstteter itke 
msod Edward den 7., hvis Arbejde 
for den irer Landliov de ftatster lige 
saa meget som Flettallet Mit-Wan- 
ken er ,,theoretist«. Man vitl ikte aner- 

kende en engielft Ksonge som Jklands 
Behersier og vil itke modtage ham fom 
faadmi. 


