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Frcdstraktaten under- 

skrives. 
Ruizlands og Japans Re- 

prasentanter rccttet hin- 
antsen Haano til Fred og 

Venslab. 

Uncle Satn faluterer. 

Tit-Sonn Estetmkddag Kl. 3.50 blev 
saa Frcoitrattaten mellem Russland 
og Japan understreven. Simpel tncn 

yderst dramatisl var denne Ceremoni, 
slkiver Florresspondenter versta. J 
Konserxniocetelset hortes ikle en Lyd 
uden en sagte Rai-ten as Papiret og 
Lyden as deres Fodtrin, der del-ce- 

gede läg sor at bytte Dsotumenterne 
mellem ztontntisstoncrretne. Der blev 
Stilneo, sont tun bksdes as en Gaase- 
fjekkpsenszs Stkog hen over Papiret. 
Et List-sitt fenere tastede M. Wiitte 
Penan til Side, reiste sig cg grev 
Bari-n .tto:nuras Hat-ind. Hans Med- 
sothandlikre sulgte bang Etsetnpel, og 
der ftcd de to sør sjendtlige Magters 
Reprwsentanter oa tryltede hinandens 
Hand-sc ever det Bord, hvorover For- 
bandlinaerne ltar rastet forte. Denne 
Stean Escrcanede Enden paa den blo- 
digith Jst-Ia i Historien 

ZU t.::te Baron Rosen tned dybt 
bedankt kltcsL Hatt ndtalte sin Glces 
de over llnderlyandlinaernes Udsalo 
og nao Tribut til de japanste For- 
hanoie:e. Mom- udtalte han set 

Haalx at det nu cprettcde venlige 
Forli-so mellekn re to Lande tnaatte 
vedoake, Ig at Baron Floinura sum 
Japans lebende Statsmand Vildse 
anoende de store Evnet, han havde 
lagt srsr Tagen under Fredssorhand- 
Angsan til at styrte Venstabgbaam 
det. 

Bart-i dtoniura sparebe paa ligs 
nende .«.!-:- ca uotrntte sin Anerken- 
delse If Den Behandling, de havve 
vor-et Anstand sor sra de russisle 
Jordans-Exzes, og ektlærede, at han vit- 
de note ..i.:, der stod i lsanQJ Mant, til 
at ksexx Traktat, bei just var under-· 

sites-exi, nun blive, hvab den aiver sia 
nd ist -— en erbcs ca Venstabs 
Trattst 

Roms-un og Witte, Forstesorhands 
lexne set de to Lande, lodes nu ene 

i faa Utjnuter eftet Wittes Foklatk 
sende. Hoad der soregil intellem dem 
er en bnb Hetnmeligbed, da ingen as 
dem List-e ndtale sig bekom, itte en- 

giana til bete-J Bekennen 
Ter var en almindelig Haandtrnt- 

ten thanvshating), da de tom tilbage. 
Saa traes der Luncheom og de ton- 

seretenoe drat genschg hinandens 
Statt. Eaa begav Russekne sig til 
,,6fkist church« og holdt en Tatsigel- 
scstjeneste, medens Japanerne vendte 
tilbage til del-es HoteL 

Enkelin assykedes der en national 
Salut som Slutnkng paa Unber- 
handlingekne sor at tundgste for Fokk 
t Platte-month Kittery og Newcastle. 
at Krigen var endt, og Kirletlotteki 
ne i de tre Byer ringede Glæven over 

eroen ind. 

Fornden be tidligere ncevnte over- 

tscetede en Del Korrespondentet paa 
Wittks Anmobning Undetsttivntngs- 
scenen. 

Lyueto Oste. 

Fka Richsield, Utah meldes under 
6. os.: Atlas Bean blev dtcebt ag 
en Zneg andre Personer saaret, idet 
Lynet flog ned i en Flut paa 1,200 
Mennesler, sont iagttog heftet-adde- 
lsbene her i Gaat. Over 200 Men- 
nestek bleo sinaet til Jotden, og Stor- 
steparten as dem var beoidstlsse i fle- 
ke Selunder. Flere af de saarede 
Personer blev tevet ovetende as hefte, 
sont spring as Steh, da Lynet flog 
neb. 

Pat Crowe paa Spil ich. 

Styder og faarer Politi- 
betjent AlJactson. 

Den i flere Aar mest søgte Mand 
i Besten, Pat Ctowe, unge Cudahys 
»tidnapper«, er paa Spil i Omaha 
.T:gen. Dei er Vel en 8 a 4 Maaneder, 
siden han pludselig dutkede op i O- 
maha og vikde have Autoriterne der 
til at benaade hom, saa han kunde 

begynsde Fortetning der. Men da 

dette itte kunde lade sig gete, for- 
svandt han lige saa mystist og hur- 
tig igen, scrn kan var duklet op. 

Nu synes det, som han atter hat 
opholdt sig i Omaha i nogen Tib. J 
sets Uger, siges der, har Trefjekdedel 
af Vyens Politistyrte civiltlædte spgt 
eftet ham Nat og Dag. Saa i Qui-»s- 
dags Aftes Kl. 11 sit Betjent Al 

tJactfon Øje paa Pat. Jactson tendte 
dam, men Pat tendte itte Jackson. 

’Jactfon og Latey ftod paa Hiernet af 
HA. da Leavenwvrtlh Streets. Saa 
faa de to Mcend komme flenttende ud 
of en Hjørnesaloon Jactfon samt-Ind- 

Jte strats den ene af dem sont Crotve 

Zog fagde t-?l Lahet), at han stulde stjnle 
Jsig, da Crowe tendte band 
; Crowe og hans Kammerat stod da 

Pan en Sporvogn, sent ait syd Paa. 

zJactson stod paa famme Voan Da 
satte sig ved Eiden af dem. Mens de 

sandte to snmtalede i en llndertone, 
zwa Jactson en Cigar. Lahen var ble- 

Yren tilbage for at texefonere eftsrr 
Inkftærknina Da de tom til M. 

ca Willsam Strä, reiste Crowe og 
Rank- Kammemt fig, fteg af og ait 
sind i Ploomers Salve-n. Jactson 
Efnlgte dem. Crowe ordtede en Fla- 
efte Lol, oa Jactson Lebte en Sigm-, 
Etwa og saa efter Billedet i Saloonen, 
streng han iaattog Mandene De aik 
ffnakt ud, og Jnctson fulgte dem i en 

batv Bluts Afstand. Jmidlettid tom 
«f!ere Evotvcane forbk, og ud af en af 
sdisfe traadte Labey med tre andre 

;B««tjente. Strats aabnede Pat Crowe 

led Pan Jactsen oa ramte bam i 
Ekejre Hofte. Han btev doa pack Be- 
Ynene oa tømte sin Revolver mod tse 
andre to, der begge tømte deres Re- 

kvolvete mod Jactson. Alt stete faa 
buttng at de antomneFotftcertnings- 

"ntænd næppe anede, hvad der foreaik. 
EMen Bat og bans Folgespend for- 
lspaudt i »Warte-»Hm til Jst fok 
FGadem og mens Jackfon ligger paa 
IHospitnl og lider of si Saur, er 

EPat Crowe fremdeles Paa fri Fed. 

Tilstandcn paa Culm. 

»Ehe Discussion«, Regeringens 
Organ, bringet et Jnterview med 

Vrwsident Palma fra Havana under 
s-. VI. hvori han udførlig udtaler sig 
km den unge Republiks Affekter. 

Prcrsidenten erklcrrer, at de vund- 
ne Resultater er en Garanti for-Frem- 
tiven. Da han overtog Stnret efter 
Amerikanetne var der 8500,000i 
Reactinaeng Kasse: nu er der over 

820,000,000. Fjorien Millioner af 
disfe Penge sial fordekes mellem Sei- 
dater fta Frihedskampen og en an- 

’den Tel sial benyttes til at betale i 
Forstud Renter og Afdrag paa States- 
gælden, fom er 825,000,000. 

Republitens Administration er 

bcrderiig, siger Ptcesident Palma. 
Ter er ikke en enefie Dagdriver i Re- 
publikens hele Adminiftration — alle 
bar deres Arbejde og udføker det. 

Jngen Funktionen tilvendek sig use- 

tselig en eneste Cent. 

Ptæsidenten forfvaret sig mod de 

mange voldsomme Angreb paa hom. 
Men han hat-»die ikke ventet at und- 
gaa Angrebz selv den state Præsident 
Washington var Genitand for mange 
bitte personlige Anfald. 

»Dansteren" udgaat 2 Gange om 

Ugen. 81.50 aaklig. Probe-Nu krit. 

»sp- 

Opstand i Tokio. I 
Folket er misfornøjet med 

Fredsflutniingetn 
l 

Den konservative Presse 
stottetRegeringem I 

Omend de gamle Statsmcend il 
Totio var indsigtsfulde og hsjmodige 
not til hellere at give Aftald· paa- 
Stadeserftatning end fortsætte Kri- 

gen, saa er det itte saa let for Fol- 
ket at tilegne sig Ledernes Synsmaa- 
de. Sejersdrukkent og sejrsstolt over- 

Udfaldet paa de forsiellige Staatsm- 
ker var Folket rede til at flaa til 

igen, langt hellere end eftergive Fer- 
dringen om Stadeserstatning. 

Der meldes fka Totio om en awar- 

lig Ospftand der den S. ds. En Hcsb 
Bargere stimlede sammen for at pro-l 
testere imod deres Repræfentanteksj 
Handling .paa Fredskonfetencen. Der 
holdtes Taler, og undertiden blco 

Talerne meget ophidsede og rev streckt 
ned paa dekes Befuldmcrgtigede i 

Portsmouttk Efter at Mødet oploi 
sies, bestormedes Reaeringsorganct 
Koumkins Office af Pøblem for-I gjorde stor Stabe paa Ejendommen.. 

Der stete andre Voldshandlinaeai 
Da sicte Mennefter faaredes. Opsfanss 
den havde flere Arrestationer til» 

Folge. 
J flere Byer modtoges Fredsbetim 

aelferne mer- Migfoknøjelse, og der. 

arbejdetz paa at aøre ,,trouble«. Js 
Osaka oa Nagcna hat der Været holdti 
Møder for at protesieke imod Mens- 
tnnferenceng Udfald, og Regerkngs- 
emxsedsmasnd opfordredes til at re-! 
sianere. Man mener doa, at Flet-; 
tallet af Folcet i Japan vil lade sigH 
stille tilfreds og staa red Afgørelsen il 
Werts-month uagtet den er en Stuf-« 
felfe i slere Punkten · 

Udfaltet af Opstanden i Tokio is 
Onsdaae siaes at vcrre to Person« 
Name og Im faarcde. 

Men naar en Tid er aaaet, saas 
den forfte Ophidselse hat laat sixH 
Da Reaeringen faar Tid at fortlarcj 
sit Raisonnement oa Standpunkt, saaL 
vil Fallet indse, at Japan itte tun-T 
de fortsætte den blodige Kria ajenel 
for at Enddrive Stadeserstatning» 

Saadan raisonnerer den konservatich 
Presse Der er ogfaa Penae not i’ 
Japan til at made Lande-is Ilbaiftekl 

med. 

I En Korrespondance fra Tokio stut-; 
»ter med at sige, at — kendende Fahl 
»keftemningen og Folkets Invent- 
;ninger hat Regerinaen ved at ftandses 
Meigen tagt et underligt Mod forL 
»Dagen. —- 

Flete Ulykket paa Lachnpcrior. 

! Antaltet as vsve ski- 

J Vi meldte i Tirsdags om Mutter! 
.pa-. Lcs te Superior. Der er fran 
indløbet Efterretninger om stere. Fra 
Pequaming, Mich. molk-es om en! 

Damper Josco fka Cleveland med en! 
Befætning af 19 Mand ombord, at! 

iden meneö tabt med »Mand og Mus« 
under Stormen i Sondags Detsom 
lrette er Tilfældet, saa øges AntalleH 
1paa omtomne i denne Sturm til 89. ! 

Josco forlod Duluth sidste Tots-» 
Lag meb Olive Jeanette paa Slæb.’ 
De var begqe ladede med Jemertis og 
paa Vej til Lake Grie. Olive Jeanette 
scms af Vagtmanden ved Furt-car- 
net paa HuromØen at synke omkrina 
Kl. 4 Sondag Eftermiddag. Josco, 
scm «tke er set siden, mcnes at ver-re 

ftmfet tidligere. 
Der er fundct Vragftumper og 

Redningsbelter fra Josch faa vel 
fom ogsaa Liget af en af dcns Ve- 
scetsttng er funteh saa alt tyder paa, 
at den et gaaet til Bunds. 

Tattarerne i Kaukasus-Eguen. 

Frygtelige Tilftande. 

Fra St. Petersborg bereites under 
si. Sept.: Tartaterne terroriserer 
bete den fydøstlige Del of Kaukasus- 
Diftrxitei. Bander gennemstrejfer 
Landet, myrder og plyndrer. Hele Be- 

foltningen er slagen me«d Rost-seh og 
man forlaber Hus og Grund. Hun- 
persnød gør i mange Landsdele Si- 
tuationen endnu skrcrkkeligere. 

Blodige Kampe hat staaet mellem 
Reverbanderne og Armeniere. J By- 
erne patruljerer Tropper i Gaderne 
Tag og Nat. Tusinder af hjemløfe 
Flygtninge strømmer ind til Tiflis. 

De Tropper, som er sendt mkd 
Tartarerne i aaben Mark, hat kun 
haft ringe Fremgang. 

Meddelelser fra Byen Shuth si- 
ger, at en Række Sammensiød blcv 

urskcempet mellem Tartarer og Ar- 

meniere, hver af Parterne dæiket bag 
cpkaste«de Vefæstninger. Tartaretnes 
Maul Var at plyndre cig bkænde Byen 
cq myrde de kristne Jndbyggere. 
Linkring to Hundrede Huse blev et 
Nov for Luerne. 

Gubernøsren sendte Embedsmænd 
for at sage at stille de stridende Par- 
terg Blodtørst; men de blev hilf-It 
med Gevcrrsalver. Dereftcr tæmpcde 
Tartarer og Armeniere rasende dive- 
re. Eftemt omkrinq 200 Personer var 

rræbt og langt flere saurem-, blev en- 

delig Tartarerne drevne tilbage fra 
Zl)11fhu. 

Tab paa Ejenbonn 

Uroligbederne i Kaukasus Cam- 
ne bar medført et umaadeligt Tab 
as Ejendci-:s.. J Balu og Oinegn blev 
saaledes en Mcrnade Petkoleums-Ra- 
sinaderier fat i Flaminer oa Handw- 
tser af Llie- oa Eliaftabeboldere blco 

liaeledeås sat le paa. 

LlieantereSssentierne scetier Tal-set 
til Millioner af Tollars alene i Ba- 
tu. Lillene Mogcow Kaukasus-Konk- 
paniet fkal have faaet tre Hundreke 
Olietanls opbrcendt: den fiørfie ccf 
Beliolderne kndehoth 5 Millioner 
Punk- Olir. 

Llie Fabrikanterne hat sendt 
Czaren indtrænaende Anniodning om 

Veslntielfe iil Forebygaelse af falls- 
ftcrndig Lbclæaaelfe af deres chr- 
dom i Balu Distriltet, »fcm yder 
Etaien 100,«m·),0()0 Rublet i Af- 
aift Da fotsuner Russland nie-d Var- 
me Vg Lys.« 

J Bnen Balu raser Lampen mellein 
Tariaret oa Armeniere i alle Hoden- 
aader. Hele Bak11-Diftrittet er hieni- 
saldent til Risveri. Brand og Mord. 
Hund«-der af drwbie Mennesler lia- 
ger fpredt nmlring. Overalt i Omeg- 
nen hat Tartarerne Overmagten; kun 
i selve Byen læmper Armenierne 
fremdeles en fortvivlet og blodig 
Kamp. 

Juristerne og Roosevelt. 

Fra Kriftiania, Norge meldes 
Undet S. ins-: »Ihr International 
Law Association«, fom i Aar for 
førfie Gang hat sit Aarsmøde i 
Slandinavien, er i disfe Dage sam- 
let her i Byen, hvor Deliagere er 

fremmødt fra de fleste Lande, ogsaa 
fra De Forenede Siater. Associatio- 
nen vedtog i Dag enstesnmig at sen- 
de Præsident Roosevelt sin Tat for 
hans Fortjenestet af Frieden mellern 
Rusland og Japan og hans ich-Ette- 

lige Besttcebelser for at faa de to 

Partetö Kommissærer til at ems. 

Telegrammet til Roosevelt flutter 
saaledes: 

»J Taknemmelighed lykønfker vi 
Dem og bei ainerilansle Folk, sosn 
ined Svmpaihi hat deltaget i Deus 

.Bestrcebelser.« 

Den gule Feder. 

Tufinder af Handels-rei- 
fende gaar ledige. 

Fra New Orleans meddeles: —- 

Det absolute Forbud mo"d Passe-ger- 
trafik uden Karantæne gennem Louis- 

«iana, Misissippi og Alabama samt 
iden Kendsgerning, at mange Byer 
endog ncegter at -godtende Kann- 
tcene-Certifikater, har «fuldstæn«dig 
ruineret de handelsrejfende Form- 
ninger. Handelen foregaar nu hoved- 

Lfagelig pr. Post. 
I Fra Victsburg meldes den 6. ds.: 

IGaardsdagen var den værste Dag, si- 
Iden Gulefeberen ubbrød her i Byen, 
idet der blev indberettet seks nye Til- 

fspkwe i Lobet af Tagen. Fem as Ps- 
Itienterne er hvide Folk. 
I J Tallulah, La., er Tilftanden al- 

Voklig. J Leber af nogle faa Dage er 

»tt)ve Personer angrebet af Feherm 
En af dem døde i Gaar. 

Besten i Jndianer- 
terriforieL 

R. R English i Maysvklle, J. T» 
dø de of Gul efeberen den o. ds. Cbickg- 

sa og Paulg Ballen oprethokder en 

streng Karantcene mod Maysville. 

En død i Atlanta. 

Den eneer Gulefeber - Patient i 
Atl anta, Ga. afgik ved Toben Tit-s- 

kdag Middag. 
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Ovcr l,0()0,000 Navnepaa 
Uncle Sams Pensionslistr. 

i 

» 

Fra Washington meldes under t. 

Zept.: Pensionsliften naaede det høj-:- 
fte Tal i sin Historie sidste 21. Jan. 

zTa var Antallet af Navne paa Pen- 
sionslisten 1,UU4,196. Listen pag- 
serede Millionmærtet i September 

lsidste Aar, en i de næfte 4 Ajkaaneder 

Mir-Wes den stadigt Nedgangen be- 

»«cnmdte i Februar, og i Maj var den 

satter tommen ned til 1,(ns)("),0l)l). 
Dis-se Tal ossentliggøreg i Pen- 

sionsleistungka Warners Umstan- 
port, der dcetler det Aar, der endte 

sidstc Its) Jun. Ved Enden elf Aa- 
ret Var Pensidnifternes Tal fvnndet 
ind til 998,441. en netto Forøgelfe 

«af s:,4::t) for LlareL 
I Rapporten viser folgende andre in- 
iteregiante Tatar 

! Pensionsbureauet bar i Aaretg 

HLøb udstedt 185,242 Pensionsatte- 
lfter, af hvtlke over 5F1.000 var origi- 
nale. Den Ble Juni 1905 Var Pin- 

ksionslifteng aarline Værdi 8126.745,- 
thlä Ved »aarlig Vasrdi« forstaas 
Iden Pengesmn, det vil tage at be- 

stale Pensionisterne paa Listen nennem 
«et Aar. 

J Aarets Lob blev 43,823 slettet 
af Listen paa Grund af Dei-. As dksse 

ivar 30,254 Beteraner fra Vorges- 
steigen. 

Den RO. Juni var der endnu 
684,6·08 Navne Paa Soldater fra 
Borgertriaen paa Listen, en Formind- 
ftelfe af 6000 fra forrige Aar. 

Den fulde Sum, der et udbetalt i 

Pensioner i fidste Fiftalaar, er 8141,- 
682,841. Teraf git ST4,197,1.67 til 
Marine Pensionister, 83,409,980 til 
Pensionifter fra den spansk - ameri- 
kanfte Krig og 8133,022,170 til 
Soldat-er fra Borgerlrigen, der-es En- 
ker og nforføtgede Bern. Den hele 
Sum, der er betalt til Pensionifter 
fra den sidite Kris, er 811,996,198. 

Ten Sum, der er udbetalt i Pen- 
sionen siden Regeringens Grundlæg- 
gelse er P31,82("),860,022, og af denne 
Sum » s:s;,144,395,405 udbetalf paa 
Grund ai Borgerlrigen 

»Danfteren« er det eneste danste 
Blad i Amerika, sont udgaar 2 Gange 
om Ugen, kostet kun 81.50 aarlig. 
Jndsend Bestilling. PrsveiNr. sen- 
des frit pas Forlangende. 

Koleraen i Tyfkland. 

Fra Berlin meldes under 6. ds.: 
Tre Dødsfald og elleve nye Tilfælde 
af Kolera er Rapporien for i Gaar. 
Jalt er hidtil anmeldi 77 Tilfcelde 
og 26 Dødsfald. 

Te nye Tilfælde og et af Dieb«-Z- 
faldene et alle indtruffet i List-Preus- 
sen i Landsbyer i Vistula - Distriktet. 
Lgsaa i Bromberg - Distriktei og i 
Posen holder Farfotten sig. 

Langs hele Groensen mod Rusland 
holdes den strengeste Opfigt. J alle 
Udvandringsbavne øves ligeledes den 
skarpeste Konttol for at hindre Smit- 
tens Jnd- og UdsprseL 

J Hamburg, hvor hidtil io Til- 
fælde af Kolera er opdaget, anser man 

sig sikret mod yderligere Udbrud. 
Befolkningen er fuldstændig rolig, 
og al Rørelse foregaar fom fædvan- 
lig. 

Ubehagelige Mennefker. 

Trifte, sære, pessimistifke Mennek 
ster er ofte faadanne, fordi der-es 
Blod og Leder er i Uorden. Hvis 
De bar en Ven, som ftudig er gnaven 
—- kanske De selv er faadan -—, da 

anbefal og brug Tr. Peter’s Kuriko 
cig fe, hvor hurtigt, alt vil lysne. 

Denne Medic-n bar destaaet i over 

et Hundrede Aar, og i al den Tid 
har den aldrig svigtet. Jngens Blod 
var saa forgiftei, at den ikke kund-e 

rense dei, ingens Leder saa trceg, at 
den ikke kunde styrke den. Den seel- 
ges ikke af Apotekere, -men udeluk- 
Lende af lokale Rasender Eller siriv 
til Tr. Peter Fahrney Fc Zons Co» 
112——118 So. Hoyne Ave» Chicago. 

Et Menneske ædcö nf Larve-« 

For Stort Tid siden bemærkeke en 

Tag en Mand, der bot fydfor Sæby, 
at en Mund søgte at stjule sig paa 
en Mark bag nogle Kornneg. Man- 
den gik derfor hen til den fremmede, 
og det vifte fig, at Ojaslp Var højst 
fornøden, thi det var en hjcelpelos 
Etatkeh fom Drit Dg forsømmetig 
Behandling havde svcrktit saalcdses, 
at shan itte engang kunde gaa til 
nærmeste BopceL men maatte lies- 

ses Pan en Vogn paa Stedet, hvvr 
han lau. Han blev derefter kørt tkl 
Sale Sygehus og blev der afklækst 
for at rcnsesx Dertil trcengte han i 
hejeste Grad. Der Viste sig, da han 
var afklcedt, et mærteligt Syn, idet 

helc tans Underkrop var bedæbtet 
med et tykt Lag Larver, som havde 
asdt Hut-en af Krcsppen Paa ham, saa 
at han var i en ynkelig Forfatning. 
Tisfe Larver var næften itte til at 

fjerne. Omsider puttedes han i Sencz 
uden at vcere helt ren, da han itke 
kunde udholde den fuldstændige Ren- 
selse, der i øvrigt udtrcevede et Bade- 
tar, i hvilket man tunde drukne 
Stsaktelens Plageaander. Personen, 

Tier er 50 Aar gammel, hat i mange 
Dage levet udelusttende i fri Mark ng 
,,crnæret sig af Breendenin«, saa vet 
maa jo ligefrem antages, at Insek- 
terneäs Icfg er udvitlede paa hans 
Krop, da det ellers er ubegribeligt, 
hvorfra de er komne. Ved at vasie 
hans Ding opdagede Sygeplejersten, 
at der ogsaa i dem fandtes Larvet 
of samme Slags som dem, der havde 
sværet Paa Kroppen. Him fjernede 
dem, uden at det antun-IT at Synet 
har taget nogen Stude. Det er klart, 
at twis Monden ikke i rette Tid var 

bragt paa Sygehuset, faa vilde hanz 
Livslys snart have voeret abstuft 
Han angiver at vcere sbjemmehsrendc 
i et Sogn i Frederikshavnsegnen. 

sEn sagkyndig mener, at det er 

Fluelatven, Monden er befængt med. 
Han havde tndtil nogle Dage før, 

man fandt ham, haft Arbejdefpaa 
en Gaard i wayegnem men var 

gaaet sin Bei for udelutkende at kun- 
de dyrke Brcendevtnsflastem 


