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Hkra paalloellg dillde lneddele5s, at 

.-.e dsorenede stater og Japan hat 
Ilunel en Quereniitolnst angaaende 
de to Landes- Foryold i Stillel)avet, 
joln oil yaoe uidstrætkende Betydi 
ning. 

Grundlaget for Overengkolnsten 
er den Lanke at oplnuntre og for- 
jlsare en frc og fredelig kolnlners 
ciel Udvikling paa Stillehavet 
Loerenstomsten indeljolder itte ate- 
nl en genfidig Garanti for, at man 

llii respektere l)inanden-:- territo- 
liale Vesiddelser del-, nlen bestelnlner 
lsgsaa de to Landes- zorlJold over- 

xor siina, idet yner af dem formu- 
der sig til ved alle fredelige Mid- 
lel at forsnare Kinn-:- llaflnrngigs 
lzed da Jntegritet oa at give alle 
Lande lige kolnlnerciel Vlnledning 
i der tinefiske Rige. 

festen af endda starre Vetdning 
er det, at Oderenstolnslen i Tilfæl- 
de ai Folsojklingelz der Iruer den 
heflaaende Tilstaiid, forlnnder De 
Farenede Stater og Japan til at 
raadføre sig lned ljillanden i den» 
Hensigt at handle i FlecleOstal1. 

Loerellskolnsten bestaar af tre; 
Afjnit, hvis Hodedindljold er som 
folger: s første Llfflnt ndtale5· de to 

Regeringergi leste oln at oplnuntre 
den frie og fredelige Udoikling af 
derei- Handel paa Stilleljavet An- 
det Afsnit er en gensidig Fralæggel- 
je af Ønsker eller— Henjigter i Ret- 
Jiing afAngrev og indelnslder tilli—- 

ge en Udredning af hvert af de to 

Landes Politik baade med Henfyn 
til Bevareljen af den vestaaendel 
Tilstand paa Stilleyavet og For-i 
srsaret for Prilicipet oln Lige Anleit- 
ning for Handel og Judnstri i sii-" 
na. Tredie Artikel indeholder For- 
sitringer oln de to Lande-J faste Be- 

stutning oln at respetterc liinandenis 
territoriale Besiddelser i Etillel)a- 
Vet. 

J den fjerde Artikel ndtaler De 

Zorenede Ztater og Japan deres 

Beslutning oni ,,i alle ZViagters fiel- 
lesZ Interesse i Kinn ved alle de fre- 
delige Midler, sont staar til deresi 

Raadighed,« at støtte Ninus Unf- 
llangighed og Jntearetet og Prin- 
cipet for lige konunerciel og indu- 
striel Anlednina for alle Nationer 
i det kinesifke Mai-. 

J den fetnte Artikel iorpligter 
de to Regeringer sia til, ,,i Tilfcel- 
de af, at der skulde indtrceffe noaen 
Beaivenbed, der knnde trne de be- 
staneude Forbold, faaledes som unen- 

for bestrevet eller Principvet for 
liqe Anledning, fom ovenfor ncevnt, 
da at raadføre fia med binanden i 
den Senfigt at komme til en nen- 
fidia Forftaaelse med Henfyn til 
de Skridt de maatte finde det nnd- 
vendigt at tage.« 

Lamphere-Sagen endt. 
Sagen ilnod Ray Lalnphere end- 

tcs Torgidag Aften i sidste Uge med, 
at han blev kendt skyldig i Jldspaa-. 
sasttelse, og .videre afgav Juryen 
den Kendelse,» at det var Mes. Gun- 
ness Lig, der var fundet i Rainer- 
nc. Lamphere kendtes saaledes egent- 
lig skyldig i Mordbrand. Dolnmer 
Richter dømte ham, efter at han 
bovde modtaget Juryens Kendelse, 
til Fcengselsstraf fra 2 til 21 Aar 
i Michigans Statsfængsel. Luna-be- 
tes Sagfører truede med at føre 
Sagen for en højere Ret, men da 
Lampbere inaen Midler klar, men 

bans Slceatninqe bar maattet be- 
tale for bam 03500 bidtil’), faa 
Venter man ikke, at der bliver no- 

net af Truflen 

Postdepartementets 
Aarsrapport. 

16 Millionet Dollars Underskud. 

Pakkcpost og Post-Sparcbankcr 
atcbefalcs. 

Washington, D. E» ZU. Nov. —- 

FGcsneralposImcher Meyer-I Bluts-rap- 
»port for det Fiskalaar, der cndte den 

;30. Juni 1908, vijer en samlet 
Aarsindtægt af 8191,478,663 og en 

ditto lldgift af 8208251.882 For- 
stcucn bliver en Underbalance af 
816,87:--1,222, den slørstc i Departe- 
mentetss Historie-. Its-Juden Var De- 

partcmcntet Vcd sndvrndstyveri og 

Vrandskudo unstet MLUML Tot an- 

sl1m—:» at næstc Aar-:- llndcrskud dg- 

saa oil overfkige PHWMWML 
measrksomhcdcn lwnlcdcsz smrlig 

Pna Tepnrtmnentctg mannc Fortse- 
drinqor nicd Odem-Un til Forwmhn 
mi.stod(-r, inmer Fordclss m- Dun- 

den on tin-not er sparen 
J Forbindclse tut-d Lnttalm af 

Udvidclscn nf .,Rurul Free Delincrn« 

pour-Es der paa Neldvendithden uf nt 

faa qodc Visie. Der gen-es umwerf- 
sotn pau, at dcrsom Konmessen skul- 
de qives Departmncntet Rot til vi-" 
dcre Brnq of Poftomscndelfe paa» 
Landrt og etablere Pakkepofth 
anvendelig paa Landrnterne, saaT 
vildc det dcrved blive muliqt at 

ffuffc Departementet on forøgct Jud- 
tæat af flere Millioncr Dollars om 

Anker Pan samme Tid vilde en 

faadan erning gavnc Farmeren, 
tdet bnn vilde blive i Stand til at 
ordrc ymngc ancr pr. Telefon 
ekle-r Postkort, af hvilke der da dil- 
de blive folgt flerc end ellers. »En 
Pakkepost-Lov«, fiaer General-Post- 
1nesteren, »vil give Formen-n An-l ledninq til at fcm smcm Pakkerx 
lcvcsrodc ncd lmns Led, til at leneI 
bcdrc da lcsttcris fkasfe sia LivetsY 
Fornødenbcdcr«. Der bedcs om Fri-» 
bed til at oprette Pakkepoftforbin- 
delse i rinqe Udftrækninq for et 
Eksperiment. 

General-Posttncsteren tilfknnder 
rqsna Lovqivning, fom tillader Op- 
tcttelfr af Post-Sparebanker i For- 
bindelfe med Posthusene. 

SkilSmiSse 
for Bryans Dotter. 

Forliwcndc oit oide, at William J. 
cruau lJur jendt en Repræscntant 
1i1 Frankrige for ot opjøge Bryans 
Euigoriøn Willium H. Lcavitt og 
jyge ut faa i Stand en Orduing 
ti! Skilsniiszsse for Datteren Ruth. 

Ruty Bryan olco paa sin atten- 
d. Fødselszdag mod sine Forældress 
Luste gift Inn-d Lcavitt. Han er 

mmstnmler, oq det out-. niedcns 
lJmi male-de et Nortmst af hendes 
Faden at Forlooelsen begyndte. 
Ægtcparrct reiste til Colomdo og 
ooscitte sig der. To Børn blev født, 
Bryan og Ruth. Eiter en Tid for- 
lod Leaoitt fin Husmi. og det figes, 
Bryan fandt sin Dotter og hendes 
to Born i Denoer nasften blottet 
for det allernødvendigste og tog dem 
incd sig til sit Hieni. 

Nonner i Folkefkolew 
Madisou, Eis-» 28. Nov. — 

Lsøjefteret bar afgivct den Kendelfe, 
at et Skoledistrikt bar Ret til at leje 
en romerfk-katohlsk Skolebvgning til 
Vrug for offentlige Skoler og an- 

tagc katolske Nonncr til at holde 
Skolm Mcn Undervisningen maa 

ikke berøre Religion, og Nonnerne 
nma følqe den Undervisninasmam 
de, som bruqcs i de offentlige Sko- 
ler. 

Jakob Dorne-r m. fl. anlagde 

i 
i 
i 

Qincolih Rohr» 28. Nov. — Et 

Isoqoinaal Inod Stolediftrikt Nr. 
F - i Mission Connly og oilde hin- 
Fdre Stoleoourden i at leje en ka- 

Ftndlfk Stolevygning til den effekti- 
"lige Stole. Te oilde, at de Pen- 
sue, foni our detalt for Leje fkulde 
thtougebethe Tini-irrer Men Dom- 

Ftnen gik dein iinod Log fik de 

ifLFfIflLiLiet, Lit llndLrviiz ning i Reli- 
Liidn lmIili)fL-»:-. 

Frygtelig Ulineulykke 

pjcvtikkcng Da 
« 

« 

Verdcns meft modcrnc siulmine.7«z 

» PittovurkY ZU Nov. —- Alle-F 
Mand, join Var paa urvejde i Pittseo 

Vurg Buffalu diulfoinpagnis Minei 
LsLsd Isyen kliiariunnLh dIædteLs vessk 
en ckxiplofion hil.11,«JU i Formid»F 
i)Lig».LoerflL1get ooer de døde va»F 
rierer fra 125 til ZW, og før LigesF 
nL findeL-, kan man ikke nøjagtith 
faa at vide your mange der er.;F 
For en Tid haadede man, at nogke 
Lif de indefluttede var i «ive, IMH 
i Vlften, da nogle Redningomænd 
nuaede gennetn den nedftyrtede Was-f 

,fLindt de Donger af «ig, og det 
vier fig, Lit de alle var døde vedF 
Kommian Bøgerne der indeholdtl 
Fortegnelfe over Arlsejderne,s kundeF TIan ifke ftrakg finde. F 

kllsurianna betragtedeis sont Ver-Pf 
den-J Møniter-:V2iILe-B1). Eierne hav- 
de ikfe sparet lwerken Studium ellee 
lldlasg for nt skaffe deres Arbejdere 
med Familier Sikkerhed og Hyg-« 
ge. Minen og Byen var blandtde 
fornemste Ting, foin ssulde for 

« 

for den amerikunske 'Mneko·nth- 
iotn fmmnentræder her ncefte Uge 
for at difkntere Mineproblemer i 
Illmindeliqlied og Mineulykker og 
deres Afvcergelfe i Særdeleshed 

Man vilde ved Metoderne som 
benyttedes i Mariantm, vise, hvor- 
ledeg N Muendenes Bevnrelse under 
Aibejdet tnnde fifLeL, oa lworledes 
hiemlig Dogge kunde beiedes Ar- 
leiderfoniilierne. 

J den Tel af Minem hoor Ulyk- 
ten i Tag bændte, havde Statsim 

F 

i 
F 125—3W Mcnncfkcr nieder 

i 

) 
F 
F 
F 

TF 

-ipet·tL-Ir Henrn Lonttit fnldendt en 

to Tage-:- Jnfpeftion faa Minutter, 
før Efisplofionen stete, og intet op- 
duget fonL Grund til Frygt. Han 
og General-Befturer Kerr var kom- 
men up til Toppen, og Formond 
Ti)Lnnpr-:. Jg to Arbejdere fteg i 
säumen Ln lJejseS til Bunden i 
den ZUO Fod dybe Skakt Da knar- 
te: der en underlig Runilen, og Jor- 
den oinkring Skakteno Munding 
ruftede sont i Jordfkæln Et Øje- 
blik jenere hørtess et vældigt Drøn, 
og sent-den Ined de tre Mænd i kaste- 
dLsLs ooennd af Skakten og igennem 
Taget paa Hufet over Skakten og 
langt hort. Thompfon famledes op 
ded. De andre to, der var die-de- 
lig farede, bragtes til Hofpitalet. 

Jnfpektøren, foin haode gaaet 
igennein Minen, forsikier, at hanF 
ingen Tanke kan qøre fig oin, hvadF 
der tun have været Aarsag tilF 
Cksplosionen Formodentlig Vli; 
det da forblive en Gnade. F 

Marianna er en ny Mineby i« 
Washington Co» Pa» 40 Mil Sud 
for Pittsburg. 

Tyven opdaget. 
New York, den 29. Nov. — Ef- 

tex 9 Mauneders Efterføgelfe for 
et forvovent Tyveri i Sen Francis- 
ce blev G. B. Stancliffe i Dag an- 

holdt her af Politiet Foren tilstod 
sin Forbrydelse for Politiet og er 

villig til at drage til S. F» hvot 
haft i Marts Macmed d A da han 
rar Portner i St. Rose Hotelled 
trrengte ind til Eierinden af Intel- 
let, overfoldt bende oq stial PL- 
800 i rede Penae oq Inveler til et 
Veløb of 81200 

fSkandalesag i Frankrigs 
l 

i Højstaacudc Prrsoucr uccncs s 
s iudblandcdc. l 
I l 

Fra Paris ucelch de sidstc Tages 
Hain en Standalcsag, sont sigeei at 

lliue stille vaadc Humbert og TreyH 
fu: Affastcrne i Skyggen 

j Lin Lllcorgencn den 31 Mai fand- 
leis minsttnalercn Steiuhcil og 
tjlkde. Jam, Mdcn SteinheilS Stif- 
modcr, kvaldte i Steinheilgs Hieni. 
Mda Steinyeil har tilsyneladendc1 

smmncn med Politict gjort sig Inc- 

-gcn llmaqc for at finde henchs 
«Mand5 oq thfniuders Mordcr euer 
Elliordcre 

Under Forljnrenc Torsdag i fid- 
stc Uge Vendth Mistankcn imdd 

jMdin Ztcinhcil selv, saa hnn blcv 

I»(-.rresterot Torsdag Aften lLmn paa- 
slod, at en ung Mand, Alexander 

’Wolf, en Søn af en af bendvs til- 

ligercs Zinnen-, var Ojerningszsmans 
.c«.n. Ta Wolf under Forhøret i 

Tor-Idan hasvdude sin llskyldighcd 
»Ja panstod, at han knndc lsenise, 
IS'-Von var nfknldia, qav Mrå Stein- 

rclnsiI cftcr oq fande, at var det ikkc 

EWolL saa var dct en Mand, der 
di høj Grad ligncdc lJanI. Dct endte 

ed, at Wolf blcu løsladt, og Pde 

Wteinheil blen, sont sagt, arrcstereL 

z Bag ved selve kllkordsagen lig- 
er en merc eller mindre tilslørct 
Äntydning om, at Frankrig befin- 
"t sig Ansigt til Ansigt med en 

andalesag, hvori højtstaaende 
rsdner er indblandet. Og den 

Uldsgernina at Politiet ikke hat 
LMngvligaxe fat for at bringe 
Mk : Mysiktieh hat redet til Mis- 
tanke og aaben Paastand onl, at 

Politiets Mangel paa Energi har 
dolitiske Grunde-, sont datcrer til- 

bage til Præsidcnt Felix FauresJ 
Død i Paris i 1899. 

Tet anti-semitifke Blad »Libre 
Parole« befkylder Mde. Steinheil 
for at have inyrdet Præsident Fanre 
ved gift, oa at han blov taget af 
Tage, fordi han var itnod Revi- 

sion af Dreyfnssaacn 
Det erklæres dog senlsre fra an- 

den Side, at Il"kde. Steinlscil er en 

asrlig og ærværdig Kvinde, da at 
det kan bcvises, at hnn chd den Tid, 
Faure døde, var i sit Hiem oq Var 

ikke rask. 

Diamautcr i Ganfcu. 

Beloit, Wiss» Zö. Nov. — »Der- 
cr Gaajen, jom lagde det gyldne 
Æg«, sagde Mr5. D. Corneliuszs 

spøgende til sin lille Datum da hun 
flagtede en Gaais, til Taksigelses- 
dagm 

,,Aa, Mann lud mig lage Krau- 

sen og sc cftcr Diamautcsr«, sagdc 
kikän lille Pigc. Til Mors og Dat- 
tch Fnrundring fmldt hnn to Dia- 
manter til 12 Tollars Værd bver 
og desuden et Stnkke Guld, sont 
var en Del af Jndfatuingen. 

Kcnosha, Wis. 

En Ordning er nylig istandbragt, 
lsvorved det bekendte Handelsbus 
Hr. Johnsou-Hansen Co. 256 Park 

»St. Kenofha, Wis» bar paataget 
ssig at repræfentere os scmvcl med 
TUdsalg af Bøger som med Tegning 
af Subskription paa vore Blade og 

IAfbetaling paa saadanne. 
En Forsendelfe af noc- Bøger er 

netop afganct og Folk i Kenosba 
«o,c- Omegn, der maatte ønfke gode 
Vøger eller Kort til Julen vil kun- 
ne faa dem hurtigt og bckvemt Ved 
at benvende fig til Tbc Jobnfon- 
Hausen Co. 

Tanifb Luth. Publ. Haufe. 
Blair, Nebr. 

Jorden rundt. 

Te fpunssc Tyrefægtcrc uil stride, 
Wiss de ifkc faur Honoraret for de- 
rcszs Lptrkrden fordoblet. 

c 

Englands nye Zlagfkib, »Bestle 
rophouc« af Dx » -;iuougl1t-K1asfen 
opnaaedc paa sin første Prøvefakt 
L! Kund-J Marinmlfart. 

f 

Kriqzministcren i Rusland bar 
i Tumacu fremsat Forsl uq om Mic- 
te Lønningcr for Officeter, forelø- 
liiq for de lnvcre Gmde 

steifer Franz Joseph bar tildelt 
den hidtilværcndp danske Gesandt, 
lldenrigsminiftcr Grcve Ahlefeldt- 
Lmtrvigetn Briltanterne til Leo- 
poldås-L«rdnnsns Stork-:-r3. 

En Nonne i Ichstz bar awet Iwa- 
lc Mill. Free-A efter en Mand, der 

fornylig døde i Luxjemburg Udcn 
at offer-lade fig bpkendte Art-inner- 
da Nonnen ika maa have Formue, 
tklfaldor Arven Kloftret 

f 

123 umkom. Valetta, Malta, 27. 
Nov. — 123 Mennefker omkom, 
da den britifkc Pagfagerbaad »Jur- 
dina«, fom sidft omtalt, blcv øde- 
laqt ved en Brand udenfot Hunnen 
Et Hundredc af de omkomne var 

Pitegrimnw fra Middelhavsbher 
paa Vej til Mekka Reften var Med- 
lesmmer af Skibets Besoetning Saa 
aodt fom alle disse djde paa d 
soft. FørptåMxxumW Wätsiåih a 

tre Jngeniørerng og 18 andre Mænd — 

of Befætningen savnc1«5«’.A 

Tunskc Gesandter og Konsuler. 
Baron Carl Løvesnsfkiold, hidtil 
chationssekretær i London, er for- 
flyttet til smmne Etilling i Rom- 
J Forts. derknod forlyder, at Ge- 
sundtpostcn i Rom skal inddmges 
on (X·)osa1cdtft"abct undeerng dest 
i Wien. 

Gesande i Ebristiania KmlL 
ervcnkoW-Cnstenskiold menes at 
sknlle Ver Gesandt i Wien oq ef- 
tisrfølacs af O C. Scavcniits, nu 

Loqntionssckretær i Paris. 
Som nlønnet Konful i Madrid 

or Hör. Cb1·. Franzen konstitneret. 

En stor protestantisk Konvention, 
i woder Eis si"i1«kesatnf1md deltagcr, 
Ieprwjenterende 18,WU,U()U Med- 
lenInIc1-, møder i Morgen i Philo- 
delphia Mødcrne varer fra den 2. 
til den 8. Dec. J seks Aar hat 
man gjort Forberedclfe til dctte be- 
mmrkelsesværdige, store Møde, sotn 
er en Frugt af Konferencen, der af- 
ljoldtes i Enrnegie Hall, New York 
City i 1905. 

De nationale Forfamlinger af 
de 32 Kirkesamfund hat« vedtagct 
Føderationsplanen, som bkev anbe- 
falet paa Mødet i 1905. 

Bettler-Konventionen. Konferen- 
ceu angaaende LEndringer i Ber- 
uer-Konventiouen blev forteden stut- 
tct i Berlin. Konferencens Delta- 

kxcre bar undertcguet en Konven- 
tion, indeholdende 35 Paragrafer, 
desr i det Vcesentlige gaar ud paa 
følgende: Oversættelsesretten lige- 
stillet med Retten til Originalvæt- 
ket, politiske Bladartiklcr inddrages 
under Beskyttelsen, der indføres Be- 
skyttelfe mod, at Kompositioner gen- 
gives ved Hjcelp af mekanifke Musik- 
instrumenten Beskyttclfe for Sitte- 
mtur og Kunst mod Genqivelse ved 

Sfælp nf Kinematoamfer, Konsta- 
terinq of bvilkc Værker, der under 
Absolut Vefkvttelse m. m. 

IUU oinkomne. Manila, 28. Nov. 
mnlduncperen Ponting, sont skulde 
bringe et stort Antal Arvejdere fra 
Llinrvaeon til kliistnarkerne i Pun- 
gnjinnn Priminsen, nik til Bunds 
i Wank- Vlftesis under en Ztorm nd- 
sor Vyen Sau Fernundo i Union 
Provinjen Der niitune5, nt Hun- 
drede nf Pnsfngerer og Vesætning 
unkom. Damplnmden Viscaya red- 
dede 55 Det vides ikke, hvowidt 
der Var Europceere eller Amerika- 
nere om Bord pna den forliste Baad- 

Ooerkørt af Toget. Stevens 
Point, Wis. ., den 29 Nov —- Mrs. 
John D. Langosky bleo i Dag 
drcebt nf Toget, da hun befandt 
fig paa Wisconsin Central Broen, 
foin fører over Wisconsin Floden. 
Lende-J klIsnnd on engste Søn blev 
lninrdt saurer lmorilnod det lyk- 
rede-:- tre andre of Bin-neue at und- 
slippe Te hørte Toqet komme og 
vilde skynde sig bort, nian i næste 
Nu viste Eksprestoget fiq Ved en 

Vøjning af Linien, og knn 10 Fod 
fm Enden af Brer naoede Loko- 
motivet dem. Mr3. Langioskn blev 
fnldstcendig knuft under Hjulene 
Manden og Sonnen blev fkubbet 
ned fm Brer pna Klipperne ne- 

denfor. 

Balkali-dirije11. Wien, 27. Nov. 
s— Guardagen var fuld af Uro. 
zorfkeuige Beretninger, der aue 
innre-H at samstemme, skabte den 
Tro, at Balkankriien har udviklet 
fis jaalM.. at Wen er nær face- 
smaende. Den almindelige Fortolks 
ning af den østrigske Ambassadør. 
Marki Pallavicinig Hjemkaldelse 
fra sionstantinopel er, at dette 
Stridt maa hetragtes som et hem- 
meligt Ultimatnm til Tyrkiet. 
Stillingen blev ikke bedre, da det 
c-plystes, at Regeringen havde be- 
slaglagt fire Aviser i Wien for at 
have knndgjort Troppebevægelser- 
ne, scerlig i Senelin. 

Tet forlyder i diploniatiske Kred- 
se, at de alvorligste Vanskeligheder 
ligkier i Retning af den østrigsksruszss 
fsske llolnsrensstennnelfe og Sandsyns 
liglieden af en Alliunce mellem Tyr- 
kiet og Serbien. 
Berlin, W. Nov. —-— Situationen 
lsno Balken aner her for at have 
sentuget en Inere fornroligende Ka- 
rakter i de sidste Dage. De østrigssk- 
lingnrnfke Militcerforberedelser sy- 
nesJ at tyde pun, at Øitrig-Unqarn 
lmr beslnttet fig til at haandhæve 
fine Krab, bvad det end maatte ko- 
ste, on at etbvert Forføg fra Ser- 
lsiensJ eller Uliontenealos Zide paa 
nt forftyrre Moden stme vil blive 
bekcemket. 

Belqrade 28 Nov. —— Det mel- 
des fm pnnlideliqe Kilde, at Mon- 
tenegro bar anbragt en enden Ræk- 
ke svære Batterier paa de Højder, 
sont beberfker den østrinfk-unqarske 
annebn Cattaro i Galmntien. 

»Den vilde Mund fra Skovenc.« 

Virginia, Minn., den 29. Nov. 
J en Hutte, sotn tilhørte »den vilde 
Mond frn Skovene,« fandtes Liget 
af denne løjerlige Mand i Gouv 
J Hytten sandte-Z bl. a. en Lommes 
bog med Navnet »Willimn J. Häl- 
Massy, Ontario.« Jngen kendte 
hom, da han altid holdt sig i en 

vis- Afftand. Han Jus-, som var 

bygget af Greue, Jord og Sten, var 
kun 6 Fod i Kvadrat og indeholdt 
et Fyrfted, bygget ligeledes af Sten, 
med en Skorsten ladet af gnmle 
Blikknnder. J disse usle Ontsiæns 
diabeder bavde ban lebet iEnsoms 
hed for mange Aar. 

4 


