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pros."Fins2;I;EE0i;-Lf- 
prtsen. 

Prof. Finien Meister 50,000 Kr. 
m Lyeinftituttet 

To af Jnstitutets Bewu- 
detesplgerhansEtsempei. 

Bladene derhjemmefra af U. Dec» 
indeholder vidtløfüge Meddelelsee omH 
Rohelptæwiernes Uddeting i Stat- 
holen den 10. Dec. 

De tildeltes folgende: 
Medium Prof. Nietg Finsm l 
Fysi t: Prof. Becqnerel og Ægte- 
parat Curie (fran«fte). 
Si t t e c a tu r: Bjsrnftjerne 
Bistnfon 
L e m i: Prof. Svante Artenius 

Ader-sit « 

Ftedsprætnien tiltendtes Englan- 
Veeen William Randall Cecmen 

Man er scrrlig stvlt af derhjetnme, 
It de tre standinaviste Lande i Aar 
dandt hvet een af Præmieknr. Fol- 
gende angaaende Prof. Zinsen og 

Zestdagen paa Lysinstituttet medde- 
M vi eftee »Dagbladet«. 

Paa Grund of Sygdem var Prof. 
Finer des Meere fothindret i per- 
spnlig at give Mgde i Stockholm for 
at modtage Anvisningenpaa Prisbes 
lsbet og den dermed følgende Guld- 

tsednille og Diplom. 
Professoren der om et Pae Dage 

ed. 15. ds.) tan fejte sin 43-aak·:ge 
Welsdag, er for Tiden sengelizp 
genre under en atut Foeværkelsenf 
sen Vierte: sog Levekfygdom, som han 
sur baaret paa i en længete Aatkcette 

sg for et Par Dage siden maatte han 
Indettafte sig en mindre Operation, 
ted hvilken der udtsmtes en Vadstes 
Institutian der havde dann-et skg i 

den ene Lungescek. 
Professorens Befindende givek do; 

ingenlunde Anledning til alvorligere 
Bett-meistg, og han dil forhaabentlkn 
seiden spie Tid være i iStand til at 

opfylde den Forpligtelse, der paa- 

«Iviler Nobetftiftelfens Peistageter 
soc fnart fte tan, men senest inden 

seks Manneder fra Uddelingsdagen 
(d. M. Decbr., Nebets Dødsdag) at 

holde et ossenttigt Foner i Stock- 

kolm, tefereeende sig til det prisbei 
lsnnede Atbejde· 

Nobelptckmien for Medicin, der et 

ältendt Profesfor Finfen, andrager 
TGWXM Kr. Professoren hat pfe- 
siktelig ydeeligere vist sin Kætlighed 
M det efter ham optatdte Institut i 

Dosenvcenget ved at siænie dette 50. 
000 Ke. af den ham tildelte PrcemiA 
Camtidig hat de to Mand, der fra 
EIN-helfen hat stottet Jnftitutet, 
sabkikeieh Etatstaad J s r g e n- 

fen og Fabtttejee Hagemann 
let Professorens smukte Etscmpel 
It at stænke Jnstttuttet 50,000 Kr. 

Use-. 

Pan Lysinftituttet fejredes Dagm 
s« Gam- ved en ftemnsigsfuld HøjtibeH 
itghed. Eftek afsiuttet Daqsværk sacnj 
ledes Instituttets Bestytelfe og Per-! 
komi- i den kummetigk Syst-han 
Hing-Psal· Vestytslsens .Fotmand,- 
Direktor for polyteknist Lærennstatt 
G. A. Haqemann, qav den offi- 
zielle Meddelelse om, at Nobeltnsti- 
tuttets Præmie for Medicin og FU- 
Holvgi af det kakolinste Instituts 
Lcetektollegium var tildelt Finsen, og 

Jan forestog derpna Bestvtelsen og en 

Deputation inf Person-am at over- 

bringe dereö Lytønstntng ttl Ftnfen, 
der af Sygsdom var banden til sin 
Stur. Her blev Deputationen mod- 

tqgen af Prof. Finer og bang Fa- 
mitte. 

mu- os los-st- rann 
Uhr-f- Grolls-listedtrr0-t.««AIIs·-ssl«ssn 

8 Inn «asm,".mms tht m- m hat« 
syssussuhstrmmksst heil-u Its-tu- 
Uslssøksttssk sbllII Midas PM- 

» Ists os nett c- l«-Issns. VI sit-arise 
tin-us Uhr-, itzt-I- os Ost-m pokus- 
iktt. W von-os- Dom minnt-a s Io- 
ss Cim- os inst- Ppsmtsk » inva 
i cis- pnisss Mcs «Ik Ilstso If-. Ast-, 
Im M — W taub-, Im 

Direltst H a ge m a n n tog føtji 
Ordei paa Overbeftyrelsens Begne og 
Udtalte: 

Reste Professor Zinsen! Ombe- 
iiyrelsen for Finsens medicinsie Ly·3- 
institut bringet Dem gennem mig sin 
hierieligste Lykønsining til den Ære, 
der er vist Dem detved, at Nobelpki-! 
sen et bleven iildelt Dem. 

Jlle, at vi herhjemine behøver yder 
ligere Bevis for Værdien af den Tan- 
te, der gennem Detes Institut rgt 
mange and-re Jnstituitet i Udland:t,! 
der betet Deus Nava, hat udvillsij 
sig til Velsignelse for den lidcnvsl 
Mennestehed. Nei, et saadaut Bevist 
hat dette smukke Jnsiiiui, som vi hat 
opfsrt til Fristed for Tieres Tankeri 

! 
kg geniale Syn, for lcrnqe sit-en le 

verei. Men det, ai alle Landes Lar- 
de hist indsiillet Dem til Ncbelpris 
sen, og det, at denne Præzmes Ud 
delete hat fundet Dein den vcrrdigste,1 
bei fyldek os mer Gchde cq Ztclp W( bed. Dersot bringet vi Dem v: r 

og Lykønstning. 
De fmaa Land« «·« s ------ mer 

Seite at vinde ens- De c-. » .,-,;, ;.:L 

et itke ogsaa disse de her-sie cg ver-s- 

difuldefie? Noar vE da nah-. i Mic- 
Øjeblit glceder c- Ved at iiliye re ml 

l 

saadan lille Ilatium ca er til-» slexi 
Danmarl i Trag lzar usnstei m sen 
dan aandelig Eejr Us: vgl quillt 
Dem. 

De hat villet gern der-me Fefzdazx 
Feftdag for lzele L-11·.s·»-.t- :il -:- 

Mætlebag for Luginstiluttet verdec» 
at De hat slcknlet Slwm Mk- af 
Nobelprisen til bette. Ogsua for 
denne flore Gave bringet vi Dem vor 

og Jnftitultets Tat. Og er tet mu- 

ligt end yderligere at fokhøje denne 

Festdag, da et del mig en Glcrdc her- 
ved at smeddele Dem og den ækeve O- 
verbestytelse, at Hr. Etatsraav Jst-» 
gensen og jeg, i Anletning esfH 
den Professor Finsen tildelle Hæs; 
derspris, hver slcenler Jnslitutlcl 
50,0()0 Kr. 

Gib Finsens medicinsle Lysinsslii 
tut maa udville sig til Æte for del 

vam det beten og del Fædtelakrv, 
del tilhskerl 

M Instek Dem, læte Professor 
Finsem hjertelig lil Lnlle med denn- 

Detes og Justilutlets Hædersd-ag. 
Overlcege Forchhammer 

bragte derncvssl en Hiler fta Perso- 
nalet.1 

Professor ved Universitetel, Dr. 
med. K n u d F a b e t udtalte dcrspsa 
f-lgende: Kette Prof. Finsml Ta 

Hjegs som Medlem af Overbeslyrellen 
thr den Glæde at lockre til Siebe i 

lDag, vil jeg som Formand for den 

Imedicinsie Selstab og Tom Medlem 
af del lagevldenllasbelige Falultet als 

lerede nu bringe Dem en hjekxellg 
Lyksnstnslng og en Tal for den Ærr. 
De ved Deus Bitt-svm'hed. og ved den 

l das moving-te smalle Beltnnlng 
MW zwe- den hauste Lag-stand 

Prof. Finsen taktede i fslgeudei Ord: Jeg takker den famlede Oper-« 
beftykelse samt Jnstituttets Lager ogs 
Zygeplejekstet, fordi de hat vist mig; 
den Ære perfonlig at bringe migl 
Deres Lykønstning 

Jeg tatter Dem, Direktor Hage- 
mann, for Dei-es smuike, elstværdige 
iloialelser, som itte kan anvet end 
alten-e mig dybt, og Dig, Fotchham- 
nex, taktek jeg for, hoc-d Du hat sit-I 
let fige mig, jeg ialier for Dstt Lsfsq 
te og fotdi Du hat betørt Kamme-» 
ratstabsfvrholdei og Kammetatskast 
spielsen indenfor Lysinftituttet, no« 

gei, lyrorpaa jeg lægger den starstr 
Ver-ab ng fom hat vceret mig til stka 
Gürte. —- Qg Dem, Prof. Faber,; 
Latier icg for Deus hjertelige Orv,? 

sixxxi iaar for-get Betydning ved den. 
Iksemfkitdte Millian fom De indtager 
i den dankte Læqestond. ; 

Hvis ieg betragtede Nobelprisesp 
ir :: en 9(7re, der væfeniligsi er vist 
"i.1 cerfonlig, saa vilde jeg ilke uden 

Hji«-are kunne modiaqe disse Syst-usi- 
.«.i:sz«er. lei fet Arbeide, som her 

faeet fin Vekønning siyldes tun 
i riisze llkskkrmninq mig, det et wert-, 
ji«-»Es ei ,y—.1lle5«(sl«ejde, udført af Jn- 
«-«ii:-T:feiis Be preise, deis Læger og 

»H»":n.llc, mes- Udle Zfßtke Of Stat, 
-!:ki«:, :«-,iis·gituiionek og Privat-: 

Hex Irr Dies Wa den Ijiaade, at No- 
belpriscn for støcfie Delen er tildeli 
mig som Den niebicinste Repræsentani 
fu« Lyiiusiiiuttet, ng fom saadan er 

Dei mig en Glæde og Stolthed at 

modtage Deres Lykønstnijigen 
For Lykinftituitet er den tildelxe 

Kopie- ipris af uourdcrlig Betyoning 
Den givek en Institution, som endnu 
er ganske ung, og svm er bygget paa 
une Jcseeh en Verdensanerkendelse, 
Tom itke kan Instes fisrrr. 

Dei er nu mit højeste Ønste, at 

Lysinftiiutiet vil fokstaa at benytte 
denne lytkelige Begivenhed. Insti- 
iutiei er end-un i sin Bat-idem og der 
et endnu mange vigtige Opgaver. 
fom venter paa deres Løsning, sitt- 
iig tænker jeg paa Anvendelsen af Ly- 
fets Almenvirkning Paa Organ-is- 
men. Jnsiiiutiet hat tilmed i de fid- 
fie Par Aar ikte vcetei upaavirket of 
Nætingssprger — og dervcd vcerei 
noget bcvmmet i sin Fremgang. Gib 
Nobelprisen maa give Stødet iil, 
at Jniiitutiet vil udvikle sig og blivc 
iiort og inæxitigt, saa at det med Bast- 
diFhed og Kraft kcm site-be at udfyls 
re sin sinke Opgave: Underssgelsen 
pg Au«)e71belscn af den mægiige Na- 
tur-kraft, de livbringende Lyssiraaler. 

Niobelprisen bringet LEre og Pen- 
ge. 

Gid Lnsinsiiiuiiet man forsiaa at 

kenyiie den modtaqne Ære paa 
rette Maadiy gib det maa forstaa, at- 
Wien forvligtet, at den fokpligter 
sikl det. som jeg regnet for bei højeste 
i ki! VLdenstab nsmlig Sanddtuhed 
Pialidelighed og bestride fung Kki 
ists 

W 
Tros. Zinsen-. 

Gid sogsaa Pengene maa blive 
Lysinstituttet til Gavn og tjene til 
Fremme af dets Opgcwer. Jeg tager 
det som et godt Bat-sel, at den førfte 
Virtning af Nobelprtsen og mit fou- 
løbtge Bidrag er den, at Jnstituttet 
ved Hjcelp af Direktor Hagemanns 
oq Etatsraad Jørgensens stsore cg 
betydningsfulde Gave er bleven be- 
friet for sin Gæld. Jeg bringet her- 
reo paa Lysinstituttets Vegne de to 

Herrer min bedfte Tal for dette nye 
Bevis paa detes stoke Kerklighed til 
og Interesse ssok Lysinstituttet. 

Jeg tan itte flutte mine Udtalelser 
med noget, som vi alle bedre lan væke 

med til, end Ønsket om Held og Lyt- 
te for Lysinsstituttet, vor Kæriighed, 
vor Stolthed. 

Eiter denne korte Højtidelighed 
santlcdes man atter i Lysfalm O-. 
verlæqe F so r ch h a m m e r overbrag- 
te Personalet Finfens Hiler og Tal, 
hvorpaa Fortetningsusdvsalgets For- 
mand, Etatsraad J ø r g e n se n, 
ndtalte folgende: Niobelpræmiem 
som i Aften bliver tildelt Prof. Fin- 
sen, kaster Glans over Jnstituttet. 
Men ,,noblesse obl«ige«: vi maa der- 

for fremtidig ligessom hidtil søge at 
oøre Jnstitnttet beerdigt til den He- 
bel-, som er vederfaredes det. J Ek- 

kendelfen of, at Jnstituttets Perso- 
lnule bar sin Pakt i den Ver-Immele 
;7«--m Jnftituttet nydetz hat Professor 
IFinseu fokefnmet og Vestykersen be- 

svilgset en Maaneds Gage til hele Per- 
Honalet ——— Taler-en slutede med et 

JLeve for Finsen og Jnftituttet 
l 

«--—- --.-—- 

l 
t 

En ftygtelig Jerubaneulykke 

63 dkæbte og 75 saarede. 
Lille Juleaften stete der en sing- 

telig Jernbaneulykke i Ncerhedsen af 
Csonnellsville Pa. Jkke mindre end 
63 Person« drcebtes, 25 faaredes 
clvorligt og 50 andre fik leite Saat-. 

Beketningerne lyder neiget forfkeli 
Tige. Men ifølge dem alle var det 

Tømmer paa Sporet, der rendte Ty- 
get af Stinnerne. Nogle siger saa, 
at det var Tom-mer et Godstog, der 
var passeret kott i Forvejen, havde 
tabt, andre, at det dar gamle Svels 
ler. Dct forste synes rimekägst 

Der bekettes ogssaa forsielligt om 

Tagen Men alle Bereininger gam- 
ud paa, at Aar-sagen til, at faa man- 

ne dodc, var den, at Regsvognen kosn 
til at hænge paa Entom-stinkt book- 
fra Dampen strømmede ind i Vognen 
og dræbte Passagererne, saa siet in- 
gen kom ledende derfvm Fleke Pas- 
sagerer i de andre Vogne samtede5, 
msen flap derfra med Lsivet, og Pas- 
sageketne i Gewehr-aneller Vogne) 
flap med« leitete Saarl Stvdet var 

imsidlertid saa vol«dsomt, at de flesie 
for en Tid tabte Bevidstheden. 
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Kong.Chtiftian syg. 

Det meldeg fm Verlisn den Es. 

Dec» at Ziong Christian of Damnark 
liqger syq Ved Vadseftedet Gnnmbcn i 

Listerrig, homer hnn reiste for en 

de fiden for at ovewære Heringen 
oq .5»)ertuk1indcn as lsnmberlands 
E.ølvhn)llItp. Hertnginlsen er Zion 

zxcng yante Dattcr III-Um 
Dei niedkkleg officiclt sra Blum-I- 

rsrn, at Hian Christiang Tilssand itke 
aiirier Grund til Bekyn1ring, men txt 
bang bøje Alber naturligsvis maa ta- 

ges med i Betraxtnsing Han er 85 
Aar CznnkncL I 

..n:sns,ie«».« Lusmkixe er rein jamme« 
sncki en .?,:s-ecis.lik«t fra Købmhavn til 
Runmdem 

Dr. MU- Antispsin Pisis- 
It ssrilqh Its-n es mittelin Mut M M Il- 

oesm hope-may Uns-immer, sammt-, Unrat-is 
serv-Met, Inn-Muth ssdulsshes, IM- sehn-d 
word-Ida nettes Cum-s clcet Unsi- si site-lass 
wo anna- Eieervtcknlasen s Vis- Ir. Is- 
stvmtek eser ieum II II. I ins Ins es 
Z s.. Ostia-. Inst-« 

Situationen i Østen. 
Japan ruftek sig ftadig. 

Rusland sfer Englands 
Haand med i Spillei. 

Spændingen mellem Rusland :-g 
Japan ftiger bestandig og ncermer sig 
sittert en Afgørelse. 

Rusland har i de senere Aar fprt 
en meget aggressiv Politik i Osten, 
og det vil naturligvis gerne beholde 
Fred, blot det faar Liov at tislfresds- 
stille sin Graadiglyed 

Men Japan er nu eng-ang vaagnet 
og blevet fuldt opmaerksom paa Rus- 
lands Nærgaaenhed, og det vil ikke 

røjes dermed langem 
J lang Tid syntes det, sont Rus- 

lands lloge Diplomater helft vilde 
ignorere Japans F»ordring«er. Vee 
Heerdcminnsstrationer derinsde i Man- 
churiet syntes Russlantd som at ville 
siae til Japan: Du ·er vel itle san 
a«ffir:dig, at du tænler paa Fjenidtlig- 

"l)eder imod en saadsan Magi. 
Men Japan lod sig itke kyse. Dei 

liavrse en hel Del Selvtillid og Nati- 
’onen—Z Lisinteresser ftod paa Spic. 
iDet er breiten bleven banae for, ej 
heller trat af at fremsætte fine For- 
dringer igen oa iaen. 

Dei fynes virtelig at tnibe for 
Ruslansd nu. 

Virtelig saglyndiae paastaar, at 

Japans Flaade er den russiste over- 

!egen, og lige saa tales der oin, at 
Japan langt snarere kan stasse Land- 
trsospper til Veje end Rusland, der stal 
føre dem over den sibiriske Jem- 
bene. 

Oa England, foin Bperlrigen hav- 
de lammet, snnes Vasasa at vcere vaag- 
net oa trente paa muligvis at gewin- 
de sin tabte Anseelse i —Østen. Mens- 
Rugland liager oa immer fine Kraf- 
ter til at passe paa Japan, rytter 
tinaland ind i TbilseL 

Hisad man bar frnatet inesst for 
Japans Vedtoknmende var, at det 
itte liavde Raad til at føre Kria. 
Men oafaa den Vaniteliabed inncg 
at flulle overvindes. Japans største 
Finansmand bar lovet Reaekinaen 
Støtte, og alle Klasser synes enige 
onl, at tyvis Rusland itte aodvillia 
vil trakke iia till aae fra sin S Usteten-- 

de Stillina, sial dlt tvins »ertil, 
lad l-osie, hsvasd det vil. Mikaooesz 
Regering og Reaerinasraad»l)ar den 
W. Dec. fattet Besiemmelser til Gen- 

nemsprselsen af FussawSeonlbanem 
som vil vcere af alletstørfte Betydniiu 
i Tilfælde af Krig paa Gransen met- 
lem Japan og Korea. 

Stønt Kina Vakler, fynes dei, at 

hver Gang det truer med en Malerei-» 
se, mener det at maatte stille sig paal 
Japans Side. 

Hvad Ruslanid vil, er itke let at 
blive klog paa. Dei rufter sig, bvad 
bl. a. store Bestillinger af Kød her 
fra Amerika viser. Armour Fc Co. i 
Kansas City hat faaet en Bettilling 
spaa 1,500,000 Pan-d, som stal sendes 
til San Franeisco sen-est den 22. 

Jan., og Cudahy Pacling Co. i Syd 
Omaha har faaet erkunden Bestilling 
pasa 1,000,000 Bund, fom ital vcere 

affendt til Scm Franciscso for 26. 

Jan. Paa den Dag vil to russiste 
Stille afgaa derfra til Port Arthut 
med Kindforsendelserne 

Russland-s aeldste Statssmænsd raus- 

der Czaren fra at gaa til Krig med 

Japan, og Czaren flal ogsaa være 

inde for at give noaet efter for Frei-B 
Skyld, men mener paa samsme TikH 
at Forberedelser til Krig er det bei-fu« 
Middel til at undgaa den. 

—.—-—. —--«·.- —-... 

Lampen-i Sen-riet 

tWialter Wellmsan, Chicago Rand-H Heraldö Korrespondent i Waan J- 

ton, stger, at Preefident Rooseve s 
Evne til at styre DER-aber univer- 

Dette fynes at stulle bsekrcefte sig i 
hans Maade at behandle Pan-anna- 
Affæten paa. 

Det gik itle saa let at tugte Ad- 
mintstrationen for dets Anerkendel- 
se af Panamas Uafhængighed, som 
en Del af Senatorerne, scerlig de de- 

msokratiske med Senator Gorman i 
Spät-sen, syntes at mene. 

For et Par Dage siden hasvde en af 
de vittige Kartonister tegnet et Bille- 
de, hvor Senat-or Gormsan saas at 

have forladt den demsokratitste Mas- 
stine og var sprunget op.i et Troe. 
Automobilet var rendt lebst for harn, 
og han saa sig forskrcekket om efter 
Det. 

I Striden vil maaske nol bryde ud 

Higen si Senatet efter Helligdagssfekien, 
kmen Panamatraktatens Skoebne cr 

:efte: alle Solemicerker bestemt. Der- 
til har iscet to Faktsorer bidkagki. 

Flere af de europceiske Magter an- 

erkenber Panamas Selvstændigtlyed Jg 
raader Kolombia til at hol-de Fred 
og fa·a Mellemsvcerendet med Panama 
afgjort paa fredelig Mande. Derfor 
taler naturligvis baade deres Inte- 
resse i Panamaksanalens Geweme 
relfe og deres Interesse i Kolombia, 
ssom staat iSkyld til dem. 

Den anden Faktor er vore Sydfta- 
ters Interesse i Kanalen. Strakä 
Modstanden mcd Traktaten viste ftg 
iSenatet, Vedtsog flere Sydstaters 
Legislaturer Beflutninger og opfer- 
drede deres Senatorer til at stemme 
for Traktatens R.:tifikatison. 

Med saa at sige hele den est-sitt- 
ferede Verden pasa sin Sitte kan Ad-« 
ministrationen staa imob en Storm 
fra en Del Seniatoren 

CHO-- 

Brev fra General Wand. 

Der hat i længere Tid vceret ført 
Forhandlinger, baade i Washington 
Da i Dagepressem angaaende de Ge- 
neral Wand, scrrlig foranchiaet Ded, 
at Prassidenten har forfremmct lsam 

Itil Oteneraliwlajon Han ldatsde jo 
Isine Illisnndere J den senere Tid 

Jlmr Doa alt tydet paa, at Eaaen vis- 

;de f1lde ud til-Wo-ods For-del Den 

iZI Dec. hat Färiasdepartcntentet i 

;Wasl)ington offentliaajort fnlgende 
sBrev fra Gen. Wood selv. 

Manila, R. Juli 1!’n).«-?. Jil Ge- 

neraladjudanten i De fortnede Sta- 
Ä « ctJ HEXE 

Jeg bar den Æte at heult-de Tieres 
meakrlsombed paa nogle l! talelset 
iNew York ,,3ung« Redaktions- 
spaltet af 2., 4. og 6. Juni oa senere, 
i lwiltie jea tndelia beslyldses for at 
bade opfpri mia paa den mesl Tit-del- 

vcerdige Ma«ade, —- fsoraatelig vilde 
maafle være et rigtigere Ord derfor. 
ngaa paa Kildem hvorfra Bladski 
paastaar at have sin Oplnsning, vil 
jea henlede Tores O-pmærlsomhed. 
Det er Udtaellser af Løjlnant Jasmes 
F. Runcie (ti·dligete Major i De f. 
S..s frivillige Kavaletd til forstellige 
paalidelige Personen Jeg begærer, 
at Sagen maa blive hensvist til Hee- 
rens General-Jnspektør, at han lcm 
lage saadanne Slri«dst, som -Omstcen- 
dighederne maatte lrceve, ellet til den 
Myndigbeds, ssom Departementet 
maatte anse for at være den rette. 
Jeg nedlcegaer en Fremstilling nf 
Sagcns Fakta saknsmen med betref- 
tede Afftrifter af Brcve etc. bebt-ren- 
de Sagen. 

Den Sag er nu sh Aar g«ammel, 
og i det mefte af den Tid hat jeg 
voeret let tilgængelig for den formu- 
mede Parst eller Partei-. Den ded- 

lagte Fremstilling giver Adresse-i paa 
de fleste af de Pers-ones, fom hat mer 

eller mindre Kewdstab til Affe-ken. 
Dei vll fes, at mange aef Brenene et 

Jpeivate, og Orginalerne til dein er i 
Krigsdepattementeti hemmelige Ar- 
Diver. 

nich-w 


