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Rulmine-Ek5plosion. 
Omktiug 100 Menscefkcr 

umkommen. 

Mitten var uylig undersøgt og cr- 

kltrrct i god Stand. 

Blncfield Lv Va» 12, Jan. — 

En («s5s.15e1—:splosion i chk Branch- 
Fiularnoen i Tag udilufte ooer 1()() 
Mennesfelio For tun to Uaer siden 
onifom ZU Llscenneiker i de sannne 
Mine Ued en lignende Efskplofion 

lllufrensjs Aarsa,1 kender man if- 
ke. Fammend lnwde liae m)lig forsc- 
taaet en Jnsneftion af Gruben ok;« 
erklcrret den for at vcere tr1)n. —- 

Tenne Gang er umsten alle de for-« 
nlokfede amerikanere. ! 

Tet var om M oraenen Kl. s, -0, « 

Ekss o! ofionen fandt Sted Oele saqs- i 
skiftei Var i Grtil1e11.E11 rumlende 
Lnd squ af Torden høItez, oq en 

knuaende Rystelfe markedes i lang 
Afsta11d, og fra Gruben-Z Mundinaf 
ffød et Hav af Røg oa Fsaknmer op, 
oa saa voldfom var Kraften, at tun- 

ge Materialier oa tnngt Maskineri 
kastedes op igennem Skakten. 

En Afdeling af Mænd, som for- 
søgte at trcenae uedi Gruben for 
at komme de indespærrede til Himle 
saa ti L«ig, men de blev hurtig-« 
trængt tilbage af Heden Der var! 
over 100 Mand i Gruben, og der 
er ingen Tvivl am, at de alle er 

omkonrmen Den kvælende Gas og 
Branden tilligemed Eksplosionens 
voldsomme Kraft lader intet Haab 

.-»QWPMMÆ gj MIs-, Mrei M· 

Alle Ligene Vil nceppe nogen Sin- 
de blivs fanden. Nogle af dem er 

blceft til Atome-r, andre er uden 

Tvivl bleven fortceret af Flammers 
ne. 

Grubeformand Bemerks. fom be- 

fandt sig i Ncerlieden af Gruben, 
da Eksplosionen skete, bIev kastet 
over Ende, men det kakedes bam 
at krobe bort og komme i Ziffer- 

hed. Ligesaa en Arbejder. 
Eksplosionen var en af de meiste, 

der bar fnndet Sted paa denne Egn. 
J 1881 skete en Eksplosion i Sontb 
Virginia Jmprovements Grube- 
hvorved 300 Mennesker blev drcebt. 

Oa Eksplofionen i Gaar er den 
tunaeste, der er sket siden. 

Eiter Ulykkesbcendelsen for to 

Uger siden bar Gruben været inspi- 
ceret af Regeringens Aaenter og de 
mest gmbekyndige Mænd paa Ste- 

det, og det paastaas, at de alle har 
erklmrssf den for fuldsirvndi» Hei-on 

Jndtil den forrige Eksplosion fand« 
Sted den 28. Dec» ansaas denne 
Grube for en Mønstergrube. Aar- 

sagen til Ulykfen dengang blev ikke 
cpklaret. Først forrige Fredag blev 
sidste Lig fra denne Eksploiion bragt 
op, og derefter erklcerede Statens 

Jnspektør Gruben for sikker, og Ar- 

lsejdet genoptoges. 
1:3. Jan. — Jalt 85 Lia er bragt 

op fra Minew Tre Rednings-Af- 
delinger, hver paa 40 Mand, er i 

Arbejde under Statsinspektørerne 
Grady, Nicholson og Warners Le- 

delse· 
Disse Redningsmcend beretter om 

gyselige Scener i de oprevne og af 
Branden hergede Korridorer og Ar- 

bejdspladser Lig fandtes lemlæ-l 
stede og mishandlede, saa de ikke hin-F 
.de genkendes Det var vanskeligt at 

skelne mellem hvide og forte, saa 
forbrændte var de. Flere Lig lig- 
nede mere forbrændte Kødmasser 
end menneskelige Væfener. 

J Bedømmelsen af, hvor mange- 

der er drcebte, er«der inqen Foran- 

dring Den varierer mellem 85 og 

Z.100 
En Vognladning af JOHN-IMMEN- 

artikler er sendt til Umkkesstedet. 
James W. Paul af Plttsbukg, en 

Repræsentant for De Forenede Sta- 

ter geologisfe Landnmaling, ven- 

tisszs heislil tiiligemed flere VII-isten- 
tei III fra Statt-II mit-mittler der 
Mineins Pektøter med hneit Tog 

Uhyggelth Mord og 
Delvmord 

Im Admir, Mich. berettedes i 
Eintuingen IIf Iidfie llzIe uIII en 

musin lldaud. J en assides lis- 
Ixende Zliketndistkirfe i Colunmuci 
Tomtileip, St. Clair CountI), fand-! 
xciz Leuniimerue af et sonderlenunet 
dlkkeuueskelegeme i diakkelovnen 
Emiitidig oIidiIIIedes, at Prie-» 
sie-II ved IHirten, Julm H. 
OIIIIIIiclIaeL var forsvunden. Man 
Inn-Tu- du stinkt-, at der var baut 
du« IIaI dueit ng senderhquer foI 

optiiasnde LiIIet i Mittel-Iowa ? 
Mut Lied Ligstnei eller Ruder-, 

sozIelsen af Lenuiiigcrne, sum fand-; 
nis i Imfkeluvueik Vier dct fig, at; 
Ein drasvte var Timiisercsn Gideon- 
Bronxiiiug Det var en .TuIIdlI1-ge, 
sum flog det fast. 

Meu dermed nur det tillige san 
godt som bevift, at Priesten var 

Morderen; hvorfor skulde han el- 
lcrs vcere rømt. Der blev da ogsaa 
set Pris paa hans Arrestation. Men 
Tage gik, før man fandt Spor af 
hanc. 

Saa i Tirsdags meldtes fra Car- 
thage, Als-, at Rev. John H. Car- 
michael havde endt sit Liv der Da- 
gen i Forvejeii og efterladt en meer- 

kelig Bekendelse. Han havde op- 
holdt sig der siden Fredag som Kost- 
zsxsssj DH XVI-lv -·,«, .-» 

» WW 

yughes under Navnet Itsobn Elder, 
udgivende sig for at vcere Møbel- 
7nedker. J Chicago havde Cami- 
iIIIel ladet sig rage: "ban bar før 
Fuldskæg. 

Tilsnneladende Var ban ber un- 

der det falske N avn oxI Udseende i 

Zikkeibed, men det thumelige Poli- 
ti, Zamvittiaheden, var efter bam. 
Sau opførte siq underlig bele Tiden, 
VII i Mandaqs Morges Vnkkede ban 
fins SaIIer stimmen i en HaandknF 
fu«t oII formuli, at han vilde reise. 
Jan sna Mist Hngheiss ikke Inere til 
inmi, før huu op paa Fermiddagen 
ttsnt nd oII skulde fodre sine Sein-T 
Ta fandt hun thm lichende i sit 
Blod i et 11dhus. Han havde til- 
føjet siII et Snit i Hals-In med en 

Lommekniv Dog havde Sauret if-1 
ke været dødeligt, om han ikke havdeE 
liIIIIet saa lænIIe i Kulden og lidt 
san stor Blodtab. 

Folge Carmichaels Vekendelse, 
sum han bavde sendt til Eber-ifer ii 
nævnte Cnunty, var baII lIypnotise-Z 
ret uf G. BrowIiinII Denne, der for« 
nogeu Tid siden var ftildt fra sin: 
Instru, bude bedet Carmichael om« 
at give Møde i Kirken oII vie ham. 

« 

.«.en1ødtes i Kirken, men der koInE 
inmin Brud. Endelig lud Browninaj 
Carmimael Dich ot der kom ingeni 
Brud, oII det viste fig, at Browninqi 
liavde to Knive oq en .,-Sntcbet« links-« 
siII. Carmichnel chi« aldeles i VrowJL 
nians Mast, indtil bun blev rasen- 
de, oII det Slaasmanl beayndte fom 
cndte med, at Carmichael fik Magt" 
over sin Angriber oq fmldede beimi 

Jfølge fremtomne Vidnesbyrdj 
var Browning en lav og slet Per-«’I 
son: hvorimod Carmichael omtaless 
som en fredelig Mand, der levede 
i god Forftanelfe med fin Familie. 
oq Nahm-L l 

l 

l Uro i Maven 

ISlct Fordøjclfc ophørcr pga 5 Mi- 
» 

unstet-, og De vil føle Dem vel i 

i 

I Hvorfor ikke begynde nu — i 

iTag og for bestandig fri Dem selv 
fra Maveonde og slet Fordøjelse. En 

fcsrsømt Mave bliver tung og gør 
Um. Giv den god Spise og tag saa 
Pape’s Diapepsin for at fætte For- 

»- 

3dojelseOVædskerne i Arbejde. Der vi! 
inge« Her Forddjelse, inge« Opsligs 
man af Nas, ingeu Rasben fra user- 
døjet Jede Uare met-ex ingen Følelse, 
sum unt der var en Blyklump i Ma 
Den euer Hjertebrynde Hovedpine 
euer Eviunnelhed, og Jeden Vil 
jne gasre euer forpesre Dei-es Aande 
med sing Lugt. 

Pay-est Diapepsin foster kun 50l 
Leutc- for en stor Æste paa Amte- 
te1-, den Vil lindre det mest haa1«d- 
t:at«t·ede Tilfaslde af stet Fordøjelse 
og ordne klicaven i 5 Minutter. 

Der er intet bedre til at fri Ma- 
rsen fra Gas- og rense denke og Jud- 
voldene En Tofics oil desinden for- 
duie og tilberede Føden for Opta- 
vix-He i, Vlodet, ligesaa gddt som en 

sxmd Mode vilde gore det» 
Naar Diapepsin arbejder, saa l)vi- 

ler Ilikaoen — kommer iOrdeu 
o-: Udrenseis — ug da føler De Ap- 
isetit til at spise, naar De kommer 
til Vordet, og bvad De spiser, gør 
Dem godt. 

Vefrielse fra al Maveuro venter 
Dem, saa snart De beftemmer Dem 
til at tage Diapepsin. Sig til Deres 
Drnggist at De ønsker Pape’s Dia- 
pepfin. fordi De ønsker at blive 
grundig kureret for slet Fordøjelfe 

Fischer-Haufen Sagen. 
New York den 13. Jan. — Car! 

Fischer-Hausen og hans Kompagnion 
Aleksander Michaelsen blev arresteret 
i Gaar Aftes uude Anklage for at» 
have bestukket et B 1»1e.A1:-:ejtm;61 
»d- E- ies-e- » 

Krotel efter been erldexsmg m-· 
givet af Løjtnant Russo af Distrikt- 
advokatens Stab, der sagde, at de 

enklagede den 15. Jan. 1008 ·havde 
Hioet Tony Maealuso Stikpenge for 
at paavirke ban: Vidnevbmd i Sa- 
gen mod Fischer-Hausen for Udpres- 
ning af 815,000 fra F!)iladelphia, 
Joseph F. O Brien. 

Fischer-Sausen blev stillet under 
315,000 og Michaelsen- under Blo- 
000 Bunds, der blev givet af Fis- 
cl«-er-.Sanse118 Svigerfader Jfaac B. 
Vrokam 

J den tidligere Sag blev Fischer- 
Hanfen frifundet; men det siges, at 

Macaluso, paa hvis Vidnesbnrd An- 
klageren havde bvgaet sin Sag, for 
Retten i væsentlig Grad formdrede 
fin Historie 

RoskildeRovet 
vækker Svcnskerne til 

Eftcsprtanke 

J Stockholm er der i Anledning 
us (X51«um1lyndrinx1en i Rossfilde traf- 
fct swrlige Foranstaltniwcr for at 

tmfkntte Ruftdarlchcrnc i Riddar- 
lwltnskirkcn 

Pan Kong Osmr den Andens 
Miste nedlaades i sin Tid syv store 
SølnkIWst bl. a. en fra Kejseri 
Wilhelm oq en fra Prassidcnt Fal- 
licrcs. Die-se sfiostbarhcstr er tm ble- 
Ven lukkrdc indci Zukriftiet, og en 

Holitibetjent Datruljercr rnndt Hm 
Kirken helc Natten. 

Kostbarbcdcrne i Natio1mlmuseet’ 
mencs at vccre bcskuttede paa fuldts 
tirfkedsstirkende Mode H 

Stdt Skattcforsømmclfc. 

J Mandags dømte Donnner Win- 
des i Chicago ,,Jnternatio:ml Sarde- 
ster Company« til at betnle 87,000- 
000 for Skattcforsøinmelse. Det er 

fasrlia de bekendte ,,Mc Cormick« 
og »Wm. Deering«, der rammcs af 
denne Dom. 

Traktat mcllcm England og U. S. 

J Mandags underskrenslldenrias- 
minifter Root oa den enaelfke Am- 

szsadør James Bryce i Washing- 

z« 

ton en Traka, sum endet de lang 
Uarcge Forbaudlingcr um Grænsei 
"n:e!lem de cnaolsfc Brfiddelscr 
NFIrdvcst:Can1mda og Alaska· 

Thotelbrand i Kansas-. 
v« Inpchy 14. san. —- Te sortc ux 
tax-de Vcrgge, der trncr mcd a 

fass-e naar sont holst, ag et Jud-re a 

KZTZIIPIet Ruin er alt, huad der 
Ast-In er tilbage af Copelaud Hotcl 
deFi mauge Aar Var der rcpudli 
kanske Parti i Kansas HovcdSam 
Iizipksplads » 

Liget as u. S. Ex-Distkikts-Aduoku 
fors, Kansas, J. E. Lambert, fandtes 
isRuinerne F- Aftes med Havpdet 
Adtxzie og Ben afbrændt. Han band-. 
Väelse i fjerde Etcge, og direkt« 
nedemder fandtes hans Lig. Hat 
vaj dog heldigvigs den cnestc, der om 

kszfxz men 14 Gæster kom more cllex 
misspre alvorlig til Skad.e. 

»Spiellet, hvis Vcerdi anflaas til 
PIWDOO er komplet tobt Der var 

III-France paa det for 841,000. cslle dem, der var kommen alvo1-- 

likkitil Skade, blcu der sørget for 
i leokale Hospitaler i Dag. »Young 

MHB Christian Association«s Pyg- 
tvers over Gaden for Hotellet 

,»edes ftraks som midlertidigt 
for Flngtninaeme fra Bran- 
s-.«Mange. af dissc vadede spar- 
sklædt og med bare Fødder gen- 

tciksz».g«fuke Tommer Sue. 
« 

VI 
en startede kort efterA Kl. 4 

.ÆMørgenen i eller nærved Kak- H» 

com Æ"«-fmæ1adende fra undslnp-· 
« 

O Mag » csdedt om-sig, at F 
var "u"den for Kontrol. Natvagten 
var den første, der opdagede Jlden, 
og han fik snart alle Gæsterne vakt 
op. Men flere Trappeaanae Var al- 
lerede spærrede af Røa oa Flam- 
men men da Byaninaen aller-Z var 

aadt foriynet med ,,fire efcapes«, 
lykkedes det alle, med Undtagelse af 
den ene, at blive reddet. 

Beder oS om at trykke det 

Simpcl Rcccpt for Hjcmmckur af 
Gigt og thrcsvaghcd. 

For at Iindre den Meiste Form af 
Gigt tag en Teskefuld af fzzlgende 
Mixtur efter hvert Maaltid og ved 

Zengetid: 
Fluid Extract Tandelion, one 

half Dunke; Eompound Kargon, 
one onnce; Compound Syrup Sar- 

saparilla tbree o11nces. 

Dis-sc uskadelige Bestandele kan 

faan paa Hjemknenpoteker, og blan- 
des let ved at koste dem samtnen 
i en FlmTe Der Interkes gerne Lin- 
dring, efter at man bar taget nogle 
fcia Dosen 

Denne Blanding tvinger de op- 
stoppede og uvirksnmme Nyrer til 
at filtrere og üdrense af Blodet dei 

giftige Spild og llrinfyre, som for- 
cmrsager Gigt· 

Da Gigten ikke alene scr den.mes1 
smertefulde Sygdom men tillige et 

furlig for Livet, vil mange lidende 
nden Tvivl sætte Pris paa dettk 

simple Middel. De burde straks 
ffaffe Dem Mixturen og faa Lin- 
dring. 

Man siger, at et Menneske, fort 
Vilde benytte denne Forskrjft regel- 
mæfig, een eller to Doser um Dagen 
eller endog kun nogle faa Gang( 
cirn Ugen, vilde aldrig faa Nyrefygs 
dom, Urinbesvær eller Gigt. 

j Klip dettc ud og opbevak det. Go 
de Gigtrecevter er sjældne, og nach 

Te bebe-ver en saa ønsker De der 

straks. 

»Danskeren« ud·gaar. To Gang- 
naentlig as kostek 81.50. Z. Aar 

gang. —- PrøvesNumre fendes.«f:ci 
paa Forlangendr. 

x Jorden rundt. 

antiei gnnc ind pna at Inodtnge 
en Ztudeszerskutning IHeonsnnitine 
pel den 1:. sein« —- sfølge et Tele- 
gmni lnsrsra i Gnur nieddelteszs du, 
in der tyrtisie Tllknnsterimn hade 
us dsmct det Tilbud onI Stadt-Der- 
s:ntning, sont YOU-Ungarn var vit- 
lig til nt hetale Tyrkiet for Jlnnek- 
nringen af Bosnien og Herzegonina 

Jnlidlertid ielegraferes i Dag, at 
ankict er ganet jnd paa at Inodtage 
WUZOUUUU som en Stadt-:- erstat- 
ning for de onunlte te Lande« Ved 
denne Handling er enhver lldsigt til 
Kiricx mellern Tyrkiet og Ostrig-Un- 

» ;..: n fjeunt Lm de merntere Om- 
snendinheder Ineddeles følgende: 
Eturveziren Kiamil Pasba modtog 
i Tun i Andiens den østrigske Ge- 
sandt, Mamniiä Pauavicini. og med- 
delte l1a1n, at Tyrkiet var gaaet ind 
paa Forslaget. Zog prønede Stor- 
oeziren forinden, oIn det ikke var 

muligt at presse yderligere 2 Mil- 
lioner ud as Østrig; men Palladi- 
eini Ineddelte, at sua Vilde Forhand- 
lingerne blive nfbrudt øieblikkelig. 

Fornden Pengespørgsmnalet maat- 
te Østrig gaa ind paa Afstaaelsen af 
af visseRettigheder i DistriktetNova- 
zar, indrønnne en Forhøjelje af Tol- 
dcn pan 15 Procent samt tillade Op- 

zhævelscn af østrigske Posthuse, 
hvor der ikke fandtes andre uden- 

ilnndske Posthuse, endvidere opgive 
Trisse Privilegier for de nlbanesiskeAkt 
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Forstaaelsen med Ostrig vil gøre 
det let for en 

Bulgarien ; Velgrad, Serbien, den 12 Janl 
Illkeddelelsem at ankiet bcn modta-: 
net Lstrigs Tilbud, kom som ens 

Isior Skusfelse for det ferbiske Ka-: 
Sbinet Efter at Udenrigsministeriet 

lmvde modtaget Nyheden, sammen- 
knldtes Kabinettet øjeblikkeligt og 
dreftede Situationen i et lcengere 
Møde 

Krigsministeriet har ginet Befa- 
iing til at købe 1,200 lstre, Blade- 
ne erklærer ophidset, at Østrig-Un- 

,gm«n først skal udslette det serbiske 
Folk, førend Østrig-Ungarn uhin- 
dret tskal tage Bosnieni Besiddelse 

Wien den 12. J.an Man venter 

-l;er, at Overenskomsten med Tyr- 
kjet Vil benirke en Følelse af Freita- 
tion hokii de Magter, som ogsaa paa 
en Munde er interesseret i Spørgs- 
1naalet. Jfølge Meddelelser, som 
linr nunet til Wien, forlnder det, at 
bciude Indien oq Montenegro pro- 
testerer mod Overenskomsten, fordi 
deres Krav slet ikke omtales i den. 

»der hersker der den største Til- 

sredgded Ined den sredelige Udgcmg 
af Forliandlingerne, dn nmn anta- 

ger, nt en Krig er nndgaciet. Det 

nasste Skridt, sum Renerinnen i Øst- 
rig-Ungarn skal foretage, vil blive 

Hjcelpen til den østrigske Handel» 
sent bar lidt et frogteligt Knin ved 
den Boycott, sont Tyrkerne erklcere- 

Edc over for østrigske Baker-. Reger- 
fingen her fastholder det Synspunkt, 
int Serbien innen Grund hat til 

Intirfkedshed, men vil dog holde 
sen tilstrcekkelig stor Styrke i Bered- 

Zskab paa Grænsertie as de annekte- 
rede Provinser og saaledes sikre sig 
Inod et eventuelt Angreb. 

«x Konflikt mellem Kirke og Stat. 

"k:dfiom den 12. Jan. Regeringen ved- 

Titon i Tag en Plan, som er lig den, 

iSan Francich i sin Tid f11lgte, oq 

Essun finde ;- omtalt i ,,Tl«)e London 

»Ehe-« af Borqmester Taylor frn 
Jan Hmncisco 

if Pavens Stilling angaaende nden- 

glandsk Hjælp er modsat Regerin- 

(- 

»- 

sgens, idet lzcm ønsker Udslandets 
.Hjælp, hvoriniod Regerinaen unser 

det smn et Tcgn Pan Zvaghed hvis 
Ltandc tikkc knn sørge for sig selv. 

! 

Jupunsk Tiploinut til Russland To- 
kio, 14. Jan. —- Buron Txchiro Mo- 
tksno, dc ic føistc japanskc Ambasfas 
dxzir til dct rus: sijke Hof, modtoges i 
Tag af Keiseren i en Farnchudiens 
Antlqu sadørcn vil nfrejse til fin 
:in Post den 22. di 

s 

F Termristcr holder Frugten Ded- 
ligc i Nueland St. Petersborg den 
13. Jan. St. Peterskiorg ligner i 

F Tag more en belejret By paa Grund 
Taf Rygter um Teirorist- Uroligheder 
send en By i Fest. J Tag er det 
Iticmliq russsifk N!)tuar:-dag. Jkke 
Esidcn, ,rødc Søndag« lim Vyen haft 
ei saadant truende Udseendcs. 

f 
l 

Z Nyt JmsdskEcIv. Rom den 13. 

HJan Hele Provinsen Tofcana og 
Inmnge Byer i det nordlige Italien 
imærkede i Dag et Jordskælv. J 
iVyen Genua Var Rystelsen ftærkeft, 
Zog Folk Hygtede fra deres Huse i 
den ftørste Angest og turde ikke ven- 
de tilbage for flere Timer. 

De sidste Meddelelser fra Jtalien 
melder om store Tab paa Ejendom 
i Byernet Der meddeles intet om 

Tab af Menneskeliv. 
II 

C- owo ne b t XX IV g kcenndj afä Ladeleth 

«neiro 12 Sporvogne, sdtn » 

American- Canadian Kompagni» 
Grunden var den, at Selskabet hav- 
de iværksat et nyt Befalings- og 
O111siiftningssystem. Politiet var ik- 
te i Stand til at standse Pøbelen. 
Eaa tilbød Kompagniet at gaa ind 
paa en hvilken som helft Fordring, 
som Borgmestren trenkte Vilde være 

11ødvendig. J Dag er Byen atter 

rcilig. 

Kubanerne begynder Lovgivnin- 
gen. Havana den 13. Jan. Kubas 
Nationalforsatnling traadte samtnen 
i Dag, skønt Jndsaettelsen af den 
nue Præsident først findet Sted d. 
28. Jan. 

Lovforslag omhandlende Haue- 
kamp, og et nationalt Lotteri vil 
blive nogle af de førfte, sotn vil 
komme frem til Forhandling. Det 
liberale Parti favoriserer disse For- 
slaa, oa da det bar Majoriteten, vil 

disk-se Forslag antagelig blive Love 
inden ret lcenae Partiet ønsker ag- 

saa Reformer indført paa Skoleom- 
raadet og i Sager angaaende Kapi- 
tal oa Arbejde samt Udinevnelse as 
en Tarifkommissinn 

II 

Banditter boktfører en sig Mand. 

iBakxn Rusland, den 12. Jan. Der- 

lsmn ikke en Million Rubler bliver 
betalt inden for et vist Tidsrum 
Vil den riae Tartar-Fabrikant Mur- 

sa Taqejiff, hvilken en Bande per- 
siske Røvere bortsnappede, blive 
drcebt Vrevet, i kvilket Meddelelsen 
rar sendt til Politiet, meddeler end- 

vidre, at dersomder gøres Forsøg 
pna at sorfølqe Nøverne, vil Tage- 
jjff blive drcebt 

J Dag blev der sendt Kavaleri 

nd, og der meddeles, at Røvernes 
Spor er fundet. Der er udstedt 
strenge Ordrer til de stedlige Mon- 
digbeder for at forhindre en Mas- 

sacre paa de berværende Armeniere, 
bvilke Tatarerne antaaer bar en 

Finaer med i Svillet angaaende 
Vortførelsen as Fabrikanten 


