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Skæbnesvanger Brand i 

GlaSgow. 
—- 

J9 Mennefier omkommet 

og flere saares. 

De logetendes Ttængsel 
hindtet Brandwund- 

skabeL 

Den frygieligfie Jldebrand, sont 
hat hjemspgt Storbritanien i mange 
Aar, brød ud i Sondags Morges 
Kl. 6 iet bllligt Logishus i Glasgom 
Jlden saas først i fjerde Stokværi, 
We der logerede 330 Mcend. Brand- 
tnandskabet svarede hurtigt paa Alar- 
tnen, men Røg og Flammer ssød da 

allerede ud fta Vinduerne i nannte 
Siokvcerb En eistraordinæk Scene 
visit sig, fom nsgne og halvnøgne 
Mænd strømmede ud as Bygningen, 
og i detes rasende For-sog paa at und- 

fln hindkede de Brandmanbsiabet i at 
komme ind i ngningen. Da disfe 
naaede at faa Abgang, fandi de de 

smale Gange besagte med Mand, som 
var faldne i den kvcelende Røg. Man- 

ge kom sig snari, da de kom ud i den 

stiske Lust, andre maatie bringes paa 
HospitaL Jlden blev fnatt lagi »in- 

der Kontrol, men ved Underfsøgelse of 
Bygningen vkstr bei sig, ai 39 Mænd 
var omkomne og 32 saurede. De 
drehte var mesi kraftige unge Men- 

mstet. Menge maatte sit) nsgne til 

Politistationen, da de hasvde for Skii 
at ssve afklckdte, og de sii iiie Tid at 

san Klæderne pna ellet med sin. 

40 Tons Staat i en Begravelsr. 

En Begrnvelse uden Mage fandt i 
Sondags Sted i Midvale SteelWorkH, 
Pa. 40 Tons Etanl, gennemtmngt nf 
to Arbejdens Kob, Blod og Ben 
blev højtidel"g beqraveL Sagen hern- 
ger saaledes samtnen. 

Tso Arbejdere, John Forkin og 
Josef anda. arbejdede for en Uge 
siden i chrheden of en Smclteovn, 
der indeholdt mange Tons smeltet Me- 
tal. En ,,plug« gao efter, saa 80,- 
000 Pund smeltet Staal flød ud over 

de to Arbejserr. De to Mænd blev 

san fuldstændig fortckkede, at der ilte 

fandtes Spor hvetken af dem eller de- 
tes Würden Staalkompagniet syn- 
tes ikke om hverken at sælge eller bruge 
Staaten. Dei var en oval Blot 28 

Iod lang, 6 Fod breb og 5 Flod M. 
Den fjernedes i Ugen, og i Sondags 
sankedes den i en 10 Fod dyb Grav. 

Begravekfen fortettedes af Prceften Md 
den tatofste Kitte, hvortil de to sorge- 
ligt omkomne horte. 

84,000,000 Værd nf Whisky 
Idelngt. 

Fra Connellsville, Pa. bereite-'s ern 

en Jldlss i Sondags i A. Oveeholts 
Manderi i Broadfokd, hvor 810,000 
Gasons as 8 Aar Sammet Wshksiy blev 
sLuetnes Nov. Takbet anslaas t.l 

84,000,000. Batehuset nedbrwndte 
til Gram-en En hekdig Vind dkev 

Flammrny der stød 100 Fod i Vei- 
tet, ljen imod Flehen, saa støtre Ode- 
læggelse a«fværgedeö. — Det r næsten 
gyfeligt at tænte paa, at Wthfsty for 
84,000,000 Estukde vceket spielget of 
vort Lands Whisiy Dritten. 

—.-—..—-. 

10,000,000 Pund Sukkec 

stehst 
s ». 

Ikken Rocky Fort-, Colo. bekettes i 
Lstdags, at 10,000,000 Pund Sust- 
cee i American Beet Sugat Kompag- 
ms Qplagöhus der er bleven Idelagt 
atf Jld ngs Band i Fredagt MorgeQ 
Tal-et anstan til 8400,000, men e: 

breitet ved Adfukancr. 

Situationen i Russland. 

Detom hat der siden sidst staaet en 

hel Del at lasse i Dagbladenr. Men 
i de scdfte Pat Dage er Bereiningserne 
dersra omtrent forstummede. —- Der 
tkuedes jo med en ny voldsom Opsland,. 
cn ny Standsning af Jernbanetrasili 
ten m. m. Men det blev wesentng 
ved Truslen. De liberale Reformer, 
der er garanterei — sidst den stsore 
Landgave af Krongods til Bønderne 
—- paa den ene Side og Wsittes be- 

ilemte Osptræden paa den anden har 
ille forfejlet sit Maul. Den mere be- 

sindige Del as Ardejderne er vunden. 
De vil ikke mere viere med paa Strile, 
saa man kan vist begynde at se frem- 
ad imsod roligere Forhvld i Rusland. 

Nyt Hovedkvartet for 
,,Union chific«. 

Da General Manager for Unionl 
Pacisic Jernsbane, A. L. Mohler, il Løkdags kom tilbage fra New YorH 
lundgjorde han officielt, ai Banen vils 
opføre en ny »General Office« Byg-I 
ning i Omaha og foretage endre For- 
sbedr nget og Udvidelser, som vil upd- 
vendiggore Udlægget af enorme Pen- 
gesutnmet. 

Foruden nævnte Bygning, der siges 
at slulle være dobbelt faa høj fotn U. 

P.s gamle 5 etages Bygning, stal der 

bygges ny »car shops« og »locomotive 
shops« og andre almindelige Lin-kl- 

fieder. 
Banen vil ogsaa lægge Bad-beli- 

Spvr mellem Omtha og Ballen 
Angaaende de ny »car fhops« sag- 

de Mr. Mo-hler, at de vil blive meget 
udstkalte og helt igennem moderne, vg 
de vil give Beflæfiigelse iil en langt 
sit-m Akdejdsfiytle end den nuværetsp 

de, der dog tæller 1,680 Man-d. 

Sir Georgc Williqms doti. 

J London, England døde den G. 
Nov. Stifter-en af Kristelig Forening 
fcir nnge Manns, Sir George Wil- 
liams 84 Aar anmmeL Han jordedes 
i St. Pauls Kathedral den 14. Nov. 
i en stor Masse Mennefiers Nervos- 
relse. Omlring 1000 Delegerede fra 
Ynglingeforeninger i England og 
Udlandet og mange Prcester af forslel- 
lige Rittesamfund osvervaerede Begra- 
relsen. Londons Byfoged og andre 

Embedsmænd deltog i Gala. Den 
store Rirle var fyldt til Trængsel. 

Sir George begyndte den forste Kr. 
If. for U. M. i 1844. Han var den- 

gang Betjent i det Handelshus, af 
hvillet han fenere blev en af de Ineft 
freinragende Eiere. Fra Begyndelfen 
sctnfattede Ynglingeforeningen tun 

Vetjentene i dette HandelssphuT hvor 
de havde deres Moder i et deer ind- 
rcttet Lokale. Eiter-wandten tog an-- 

dre omliggende Handelshuse Tanlen 
op orn at holde religiøse Moder for 
der-es Betjente. Saaledes udvidedei 
Tanken sig naturligt, og Sir George 
illstyndede med Ungdommens Jver, 
saa meget han lande, lidet anende 
hvillen makgiig Bevægelse til unge 
Mænds Bedste, han havde begyndt. 

Det Varelse i Hitchcoch Willkams 
ekc Co’s Forretningshug t London, 
hvor Kr. F. for U. M. begyndteö i 
1844 er af ham vedligeholdt i sin ori- 
ainale Form- Det er udltyrret sosn 
det var i 1844, med Bord og Stole til 
12 unge Mand, som var det originale 
MedlemstaL Der ligger en forsiidt 
Bibel paa Bordet, den, sont blev brugi 
ted de unge Maends forste Msde. 

J 1894 ved Kr. F. for U. M’s 50 
Aarö Jubilæum, Ihdor Sir Georae 
Williarns prædikede, blev han af 
Dronntng Viktoria staaet til Ridder. 

(Fra Engelsst ved O. R.) 

StanSdinavian - American Lsiniens 
Damper ,,United States ankam til 
Gheiftiansand den 18. Nov. Alt vel. 

Kong Karls Jndtog. 
Sat til Lordag den 25. 

November. 

Storattede Forberedelser. 

Fra Kristiania, Norge meldes den 
18. d5.: 

Forberedelserne for Follets Moo- 

tagelse as den nye Konge og Dtonning 
as Norge, Prins Karl og Prinsesfe 
Mand, er nu i fuld Gang. Kotige- 
Valget i Stortshinget var bestemt til 
i Dag; men efter Folkeafstemningens 
Uejald er Utifaldet asf Kongelaariw 
gen i Storthinget en given Sag. 
Kongeparets officielle Jndtog i Ho- 
Vedftaden sinder Sted Løkdag den 
25. November. 

Tilftrømningen til Kristiania bli- 
ver i Dagene om Kongeindtoget mau- 

sle starre end nogen Sinde tidligere, 
ille blot fra alle Landsdele i Morge, 
men ogsaa fra Udlandetz en Mængde 
ndenbys sog udenland·fle insfoll hat 
olletede bebudet sit Komme, og Hotszli 
lerne er omtrent fuldt beflaglagt af 
Fall, som hat forudsbeftilt sig Vettel- 

ser. J de Gabe-r, bvotigennem Ind- 
toget lommer til at gaa, er praktifk talt 
alle Udsigtsvinbuer besatz de Pindus- 
pladsse, som lyar været til Salgs, er 

betalt med Kr. 50 og mere pr. Vindn. 

Kotnmunestykelsen traffer omfat- 
tende Atbejder til Byens Udsmylning 
og fra hver Flagstang i Byen vil det 

trefarvede norst Flag vaje, undtagen 
fra Slsottet, hvor det nye Kongeflag 
for første Gang vil blive heilt ——- 

Magnus Barfods gyldne Løve i flat- 
lagenrødt Felt. 

En Deputation af Stortshing3- 
mcend og muligvis Regeringsmed- 
lemmer er aftejft til Kobenhavn for 
ufficielt paa det norsle Falls Vegne at 

tilbyde Prink Karl den not-sie Krone. 

Den endeligeOptælling 
Dei endelige oficielt meddelte Resul- 

tat af Folleafftemningen vifer for al- 
le Valgltedse 259,963 Stemmet for 
Kongedømmet og Prins Karl Balg, 
medens 69,264 hat fternt mod og alt- 

saa for Republilen. Altfaa fom tild- 
ligere meddelt omlring 21 c; for 
Repusblit 

Et norst Ktigssstiib Vil i Kasbenthavn 
tage Kotigen og Dronningen ombotdz 
Kongeslibet bliver ledsaget af en not-X, 
en dunst, en britist og en tysl Krigs- 
esladre. Ved Jndsejlingen til Kri- 
iiiania Jus-des Kongetsoget af en væl- 
dig Flaade af Dampslisbe fra alle Not- 
ges Kystsbyen J Folge damper sag 
Krigs- og Fredsslibene ind Fjorden 
og anlrer op paa Krisstiania Hann. 
Kotigen og Dronningen med Folge 
begiver sig saa til en ved Akeröhus 
zFæltning for Lejligheden opført Land- 
gangs«brygge, hvor det førfte ossicielle 
og follelige Vellommen vil blive givet 
det nye Hetstetpar. 

Derfra gaak Festtoget til Kristiai 
nia Sle 

II I I 

Det bereites senere, at Prins Karl 
baade er enstemmig valgt af Stor- 
lhinget som Norgeö Konge, og lige- 
sau, at Kong Christian paa Sonnespm 
nens Begne i Gaat Morges hat mod- 

taget den not-sie Deputatbom der var 

sendt til Kobenhavn for at tklbyde 
Prins Karl Norges Trom. 

eremonien var lort, men beril- 
liant. Alle Prinser og Prinssesfer til- 
lige msed fremmede Diplomater, deri- 
blandt den amerikanssie Minister 
OWtyan var til Siede. J faa Ord 
indlbsd Storthingspwæsisdent Bermet 
Pfins Karl til at blive erges Kon- 
ge, og Kong Cihristion svakede lige- 
ledes ganssie l«ort. Han var Wbt tørt 
og omfavnebe sine Bottich-km Kvng 
Saakon den Syvende og Dronning 
Maul-. 

PanamasKanalem 
Den Komite af fremragende inden- 

og udenlandfte Jngeniører, sorn fini- 
de give Raad med Hensyn til Kana-- 
lens Konstruktion, afgav sit Skøn i« 

Lordags. Med 8 Stemmer mod5 

beslutiede den ai anbefale Kanalen 
aennemført jævn med Søfladen (sea 
level canal). 

Men det er altsaa ikke et enstemrnigt 
Raad Af de 8, der stemte i Majori- 
ieten, er de ) udenlandsste og 3 ame- 

rikantsie Men Minoriteten vil fik- 
tert ogsaa give sin Jndstilling og 
antbefale Slusekanai. Prcesident 
Rsooseveli er i Favør nf Minoritetens 
Sinn. 

Et notfk Skib gaar under. 

Det meldes i Dag til Morgen fra 
Elaris Havbor, N. S., at den norsie 
Damper Tut-bin er forlift i en Dold- 

fom Storm, som git over Nova Sco- 
iia i Fredags. Kaptajnen og Bestei- 
ningen, ialt 17 eller 19 Mond ialle 
nsorsie), menes samtlige at vcere din- 

iornne i Bølgerne. Saa lyder Betei- 
ningen om Forlissen 

En sorgelig Hændelse. 

Her inden for Bixns Grænse paa 
F. E. E M. V. Banen blev i Lørdags 
ben imod Aften en gammel døv Mand 
paatørt og øjeblikkeiig dræbt af et 
Lokomotiv. Dei var en gammel enlig 
Tysiek, Buckermann, tcrt ved 74 Aar. 
Han iom frei Byen og gik efier sit 
Hieni, der loa tun faa Skridt fra, 
hvor han fandt sin Død. Loskvmotisvet 
med en »ca«bo«ose« kom imod ham i en 

Vceldig Fari. Ca·boosen- løsgjordes 
for at sættes forud ind paa et Side- 
spor, og den hat formodentkig hin- 
dret den gsatnie i at iagtage Lokomo- 
tivet, der tom baglcends imod hani. 
Han blev kamt i Hovedet «og sik Pan- 
den knust foruden andre since-steifen 
J Dag sendes han paa Toget for nt 

begraves hos fin Hiisfttu ved en By 
·iængere Vest Paa i Siaten. Bucke- 
mann var Fcetter til gamle Hovendick. 

Nu er dct Tiden for Bogfalg. 
En Prcest striver: »Guds Fred oq 

Tat for deres venlige Brev. Saa 
snart den store Forfendelse af Bøger 
antonnner sial arbejdet blive fat i 

Gang G«ud lade det nu lylles 
baade her og andre Siedet for vor 

Bogsalg og for alt vort Arbejde Gud 
til Ære i vort ganske Samfund.« 

En anden Præst sendte for et Parti 
af Madseng Husandagtsbøger og vil 
prov-: at faa dem alle folgte snart. 
tfn tredie sit en lille Forsendelse per 
Fragt deriblandt 12 ,,Frelseog Trsoes- 
Laste« for Lagfoll af Past. Lynge, 
l·vel!en han vil feelge. 

Der lan sikkert udrettes meget naar 

der tages rigtig fat. Det bedste er at 

arsbejde for Ubredelsen af een Bog ad 
Gang-en og tage et lille Parti, scette 
sig den Opgave at faa dem folgt, det 
fkal not gaa. Der er sikkert mange 
Bøqer der er værd at udbrede blandt 
dort Fell. Hvem vil være med? 

Det stal være os kært snart at høre 
fra mange a·f vore Prasstrr og Sam- 
fundslvenney med Bseftillinaer paa en 

Del af alle de gsode Boger vi har. Dei 
» meget billigt og bebst at sende 
fannne en større Biestilling sont kan 
frndeö per Fragt. Dekmed kan sendcs 
Skoldbøger, Salmebøger, Vibler og 
Sangeren, faadanne Bøsger som der 
altider fælges en Del af. Paa den 
Maade bliber Forsendelses Omslost- 
ningserne ganste smaa og Fortjenesten 
Elle faa ltlle. 

Das-Isl- Publlshink soc-. 
: : Blatt-. Neben : : 

Paul Petersem 
Witwen 

M og her nlnnnl Landsmann 

Tigger til »Den dansle Kirte«. 
J disse Dage, fra 21.—24. Novem- 

sber, holdes der ,,M"issions-uge« i Kis- 
benhavn til Fordel for »Den danske 
Kitke i Atner«ita«, og gennem »Kors 
og Stjeme« for Okt. Maaned ind- 

bydes ,,·Medlristne i den dansfke Me- 
nighed til at sende G a ve r af enlyver 
Att, der egner sig til at sælges ved 

Missionsugsens Udlsalg Opraasbet 
om Hjælp indeholder følgende sym- 
patsivættende Oplysning: 

»Den danske Kirte i Amerika be- 

staar udelukkende af .Frimenigsheder, 
og bis-se man verfor uden nogen of- 
fentlig lInderstøttelse undetlholde de- 
tes Priester og Lærere, bygge og bed- 

ligeholde deres Kirter og i det hete 
taget materielt selv lzære Kitte- og 
Stolevcesenei. Dei danste Kirkesansp 
fund i Amerika shar i de sidfte Aar 
med stor Opo’frelse oprettet og ndva- 
det en Læreanstalt i Des M.oines, 
Iowa, hvsor der blandt andet uddan- 
nes vorbende Pm’st·er. Dette viser, 
at der er Væksft i Arbejdet, men det er 

i de danske Menigheder i Amerika som 
kse fleste andre Steder, at største Par- 
ten er u’formu-ende Smaafolk, og der 
indløber dersor jcøvnlig Anmsodninger 
der ovte fra som Hjcelp as forflellig 
Art, f. Eis. til trcengende og syge 
Prwster, til Kirkebygninger ogs Jn- 
«Ventar til disse, til vordende Præster, 
Bøger o. s. v. 

Opraasbet er nndertegnet af F.Jun- 
gersen, J. Jørgensen, J Mndsem 
Joh. Sehr-der foruden gsodt en Snes 
Fruer og Ftsøtener. 

Prof N. C. Frederiksen 
dod. Forhenvcrrende Professor i 
NatEonalølonotni ved Køsbenhavns 
Universitet, Niels Christian Frederik- 
sen, er den 4. November død i sit Hjems 
« Kølberthavn af Thsus. Da samme! 
Frederiksen ogssaa har gjort sig beJ 
kendt her i Amerika ved flere større 
Foretngenden vil en kort Udsigt over 

hsans Liv lceses msed Interesse Vi 
nieddeler folgende i Uddrag ester 
..Dghl.« 

N. E. Frederilsens Skæhne var i 
visse Maader tragisk; født i en anset- 
rclhavende Familie (den betend-te 
Landmand Kammerraad Frederit- 
sen var hans Fader), et lyst og hur- 
tigt Haber-, baaret oppe as Studenter- 
tammeraternes Yndest o.s.v., gist med 

sho. Konsejlspreestdent og Bistop Mon- 
rads Datter, allieret med Finanzba- 
lenen, var han inden sit RO. Aar 

Professor ved Universitetet og Med-« 
lem af Folletthingei. Livet laa sorl 
lham rigt og forjeettende, paa en Tib, 
livor Danmarks Genrejsning ester 
1864 stillede sine Mænd store Maul. 

Men højt, som han sto«d, faldst han 
tsbet; da i 1875 den økvnomiske Krise 
tom over Dsanmark, rev den N. C- 
Frederilsen, der var engageret baade 
i industrielle og Ban«ksoretagend-er, 
med sig, og som en rukneret Mond 
forlod han Landen 

Esler i nagen Tid at have sørt en 

nmtumlet Tilvcerelse i Amerika kom 
lan ind i Land«sspekulationen og slog 
sig snnrt op ved at lobe store Jorder 
nsp i Michigan og Jowa, for deref- 
ter at udsthtte dem til sknndinavisle 
Jndsvandrere og atter syntes Lykken 
at tilsmile hom. 

Frederilsen var den samme i Ame- 
rika som i Danrnark; rig paa Jdeer, 
saa han rsgtig i meget, men heller ilie 
her tænkte han Sagen igennem; oasaa 
her indlod han sig paa større Foreta- 
ge.nder, end han havde Kapital til. 
Mange as de Jorder, hvori han speku- 
lerede, har gsort de senere Bestddere til 
Millioncerer; men Fredertksen havde 
forudset en Sttsgning til et tidltgere 
Tidsspunkt, som forst kotn senere —- 

for sent for hom. For at holde Lan- 
det pack sin Haand til det Tidspunkt, 
som han mente rnsaatte komme, laante 

han Penge til Aagerrenter, 50 og 
100 «,-i., red paa Bexler og siasseve 
sig Penge ved alle Mivler nied Spit- 
lerens Tro paa, at naar Tidspunttet 
blot kom, tun-de han tslsbagdbetnle en 
Dutat for en Daler. 

Skkyndsointst maatte han forlade A- 
Imerita paa samme Maade som han 

jforlod Danmark. Nu basatte han 
fg i Paris-. Snart begyndte han per 

i 

paa nye Spekulationer, men denne 
Gang uden vcessentlig Held: han mod- 
tes med fremmede Adelsmaend og 
tvivlsomme Bsankierer sog udkastede 
vristige Planet, der intet miansglede 
uben Penge. Mange Gange krydlseve 
han Kanalen for at for-handle med 
engelsie Finansmcend aif mere solid 
,.,st"anding«. Blandt hans sidfte Pla- 
ner var Startningen af en engem-. 
fransk Bank med 100 Mill. Francs 
Attietapital, —- ja selv Inekd Baron 
Reuter ftod han en Tid i Brevveksel 
om — Overtagelsen af hele den thr- 
tiste Statsgsæld, men overalt briftede 
Planen, naar Prof. Frederiksen stulde 

’rpfylde sin Del as Kontrsakten og staf- « 

fe nogle Benge. Ncermsere kom han 
Birkelighedem da 'han fit nogle fran- 
sie Kapitalister engagerede i Amager- 
banen, hvor han endog sik et Betro- 
siturn paa jeg tror 50,000 Franks 
fialblet paa Benene, rncn lcengere 
tom han ikke. 

J sine sidfte Aar blesvs han mere og 
mere vanvittig i sine Milliondrsøinmr. 

Frederitsen berømrnes som ypper- 
Zig Laerer og aansdfuld Foredragsthok 
der, nien baade i hans Forelæsninger 
og Lærebøsger mangler det egentlig 
lundflabsgivende, det klare og kry- 
staliserede. «- 

Som Personlighed Var han baade 
interessant og tsjælpsom Han kund-e 
meddele frit asf baade aansdeligt og 
verdsligt Efe, saa han vansdt sig !et 
Venner, atf hvilk msangse med Sorg 
modtager Budstabet om, at Frederiksen 
bar holdt olp at drømme sine Million- 
drømme. 

Emil Opfjer i Omaha. 
Den fsr her i Bladet omtalie verdencss 
berejfte Korrespondent for BlaM 
»V«ore Landsmcenkd i U«dlandet« 
Emil O«"psser biespger i bis-se Dage 
Omaha. »Oma't.a Daily News« fra 
i Aftes fortceller lidt om hans Bei-g. 
Vl. a. har Opsser udtalt den Forme- 
ning, at hvis Cziaren i Rusland stal 
blive nødt til at forlade sit Rige, faa 
vil han ty til Bedstefa’r Kong Chri- 
stian i Danmari og tage Bsolig paa 
Frevenslborg Slot. 

Ligesaa har Hr. Ospffer, sont fceds 
vanlig hvor hsan optrckder, fort-alt onl- 

iin Landflygtigbed paa Grund af 
baartdie Udtalelser om Ezardømmet 
vg Undertrnkkelsen i Rusland. 

Her i de Forenede Stater er det 
Hr. Opffers Opgave at besøge de 

traner Settlementer i By og paa 
Land, under-sage Forlholdene og strire 
derom til ncevnte Blad, som han rejs 
ser for. Paa sin Runde i Omaha 
ldssagedes than af City Electrkciair 
Michaelsen 

Ruth. 
Paulu’s Softerdatter. 
Ny Udgsave paa Damit red N. P. 

iMadfem Denn-e bekendte og meget 
sinterestsante Bog fortjener en stor Ub- 
Jbredelsse iblandt vort dansste Kirtefolt. 
thogen er interesant og let lcetsselig 

naa 220 store Sider indbunden i 
fint Cornponeret Bind til 81.20. 

DANISH PUBL. i-s’-(-’UT:LE. 
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Skibsfammenstsd. 

; Fka Kiei meivtes i its-wage ais-i 
jTorpedoibaad S 126i Nat-beten ais 
Buell havde stødt farnmen meld Kupp- 
seren Undine. Torpedotbaaben haft 
suntet, og en Meere og 32 Mentqqs Hava 


