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kødstriken gribei om sig. 
Pkkicknc begyndek at saldc 

Eos 
Pittsbukg, Pa» 25. Jst-is 

S zis- 
000 Arbeit-etc bar V« » Zinn- 
undekskkift sokptigk xig tic ikkc at 

spise Kød i 30 Dogc. Siden Stkiken 
brød ud, er Kødpriserne gcmet betys 
delig net-, og det opnnmtrede de nøs 
lende til at ilutte sig til Ver-kegel- 
sen. Om nogle Dage agter Arbei- 
derlederne ogsaa at lyfe Æqs Smørs 
og Mælkel)atidleriie i Ban. Af Frygt 
herior lmr Sumrlmndlerne ilaaet 
betydeligt af poa Priserue. Det bed- 

fte Fslødesniør kunde i Goar lsbes 
6 Cents billigere for Pnndet end 

Daaen ii Forvejen. Og Ægprisierne 
er faldet 2 a 3 Cents Duiinet. 

«Spi·5 ch kun een Gssihz om Ta- 
gen, on De vil pao famme Tid hjæls 
pe til at løse Problemet og ftyrke 
Deres Helbred«, siger Dr. E. R. 
Malta-T Formand i Byens Sand-» 
shedsskommisiion. 

Peoria, Jll» 25. Jan. Paasi 
et Møde, sont Var fammenlaldt af- 
herværende Arbejdsiorlnmd, der re- 

prwienterek 5000 Arbejdere, medio- 

ges en Resolution om at boycotte 
Kød i 80 Dage enftemmig, Lister vil 
i Dem blive sendt rundt til de for- 
fkelliqe Foreninger til Underikrift. 

New York, 25. Jan. — Male 
Æa oa Smarpriierne faldt iDag 
betydelig»Den store Vevcegelfe, iom 
hat fowlontet iig over bele Landet, 
med de hsie Priier paa Fadevaren 
er Aariag her-til. Efterfvsrgfelen ef- 
ter Find er aftaqet betydeliq paa 
Grund of den state Nedgang i For- 
brtmet Statens Love mod Mundw- 
ler er her bragt i Anvendelse mod 
Trusterue, der forbøjede Priieme 
Juryen. der sknl anders-eine Virknini 
gen of de hmidlendes Zummenivcrri 
gelie for Qpretiioldelien ai de ublue 

Priier, er fuldtullig oa fkal beqyns 
de fit Arbejde i Dag. Mcvlketruftens 
Fortetningsmetoder ital iørft fes ef- 
ter i Sømmene 

Mcelkeu faldt i Daa 1 Cent pr· 
Quart, og medens Smsr sælaes 5 

Tents billigere pr. Pund, gii Ægs 
gene ned 5 Cents Dufinet Mrs. 
Cetty Greem iom ejer flere Millio- 
ner Dollksrs, eer de flei:·." bar Fein- 
center, hat sluttet iia til Bevægels 
sen og udtalt, at Priserne er urimes 
liar. 

si 

Kvindelige Røvere. 

New York, 25. Jan. ——- War-usi- 
M. Von Norden, Søn af Vankprws 
sidentcn i Von Norden Trustkoms 

paqni. Warner VanNord1-n, blcsv 

forriac Qusdag Atti-m da han var 

paa Vin hjem fm WaldorfiAftoria- 
plyndrot for 5528900 i Kontanusn 

J Gcmr blcv Vessie NobertssDJllinTts 
Kitty Dowrll fra Ciriak-m oq Annits 
Windung-» der gaar under Tilnavs 
net »Chiccmo Margio«, nrwstrrct on 

asser i Reiten. 
Mr. Van Norden forlod Onkel-let 

on var i Færd med at taqe fin Au- 
tomobil og køre hieni. da hnn op- 

daacde to Kvindor komme spat-sev- 
rende ned ad 5. Amsan En of 
disfe lod jin Portemonnce solch on 
den unge Von Norden Log den op 

og meget høflig leveredc den tilbage 
til Ejerindm Med et chierteligt 
Haandslap paa hans Nya udttykte 
den ene as Kvindeme sin Tat for 
hans Velvilliqbed Under UdvekLL 

lina af Komplimente-r oa Hannds 
twk besvinstmede pludfelig den enc- 

af Winderne oq faldt i Armene pan 
Pan Norden. Omsider kom lmn til 

sta selv, oq han kørie djem i fin 
Untomobil 

Messe Morgen, da han stulde se 
eftcsr i fin Lottnmäog, var «28 Tu- 

finddosmsoscdlcr. en Jus-hundred- 
dvllarleddel og 4fire Hundreddollars- 

Tsedlek harte Hetdigvis havde Vau 
Norden owret sao forsigtig at note- 
re Nutnrene paa Sedlerne, saa det 

dil blive nieset vanikeliqt at af- 
hwnde dem. De to Kniuder blev 
sluppet nd af Fasngslet Inod PLU- 
000 Kaution. 

Taft tager ogfaa fat. 

lHan gsr chstilling til Konnt-essen 
om de høie Priicr. 

Minister Wilion ndtnler sin Mening 

Washington, T. C» Zö. Jan. 
Præsidetit Taft agter i en nær 

Fremtid at sende Kongresieu et Eis-« 
strabudskab angaaende de nrimeliq 
bøje Priier pna Nødvendighedsars 
tiller. Gan er for Tiden i Fcerd 
ined at indianile Kendsgerniimer, 
og snarest niulig Uil l)an begynde 
af affatte sit Buditab. Sannmn ined 
niange beiøgende har lian droftetZis 
tnationen og as dein faciet vejledens 
de Only-minnen Oniaa med Instit-J- 
Ininifteren, Agerbrngsininiiteren og 
Ledere i Koimressen lmr han kon- 
fereret. Præsidenten føler iig over- 

bevift oni, at de liøie Priier liar nn- 

dre Aarsager end den aliuindeline 
Lov for Tiliørfel og Efterspørgiel 

Laudbrugsminifier Wilson var i 
Gaar indkaldt ioin Vidne for den 
Komite, iom Reprxeientantlmset bar 
nediat for at gøre llnderspgelie an- 

gaaendh Priserne paa Fodevarer i 

District oi Eilumbia. Ministerens 
Udtalelser vakte ilke liden Opiigt. 
Han paaitod, at Fodevarer, som 
udiores fra de »Nein-de Stater scel 
ges billiger-ei lldlandet end paa 
Martedet her lijemnie, og at Detail-I 
handlerne toaer en enorm Profit« 

»Im er i Frei-d med at indsainlez 
Oplyksningen ioin vil viie, at Jede-J 
var-er, som producereszs nna den ame- 

rikanske Farin, icelges billigere i. 

frennnede Lande «end i De Forenede 
Stater«, sagde Minister-en »Dettex 
hat« ille, sont nogle paaitaar, sin 
Grund i, at Produktionen overstiger 
Forbruget saa det bliver nødvendigt 
at iende Overikuddet til lidlandet 
for at lonnne af med det. Det ilyls 
des Troste-ne de store Truits og de. 

lmaa Trusts. Jeg vil ienere blive iI 
Stand til at fremlceqae Beviier for. 
Mgttgheden of min Pnastnnd.« 

Mr. leson iagde videre, at deu? 

Undersegelse, han hat under seen-( der, hat visi, at 2 Aars gatnle Stu- 
» 

de kan lob-s paa Formen i Dag« 
aktnmt lige iaa billig iom for 12 
Aar fiden J ncesten alle Landbrugss I 
egne, hvok der fedes Kreaturer, ind I 

bringet Kalve nn 1 Cent mindre! 
pr. Pnnd end i tidligere Aar, me- 

· 

dens Kaloekød paa det lokale Mari- 
ked er steget fyi 20 til 30 Procentl 
i kaiQ ; 

,,Departemeutet har«, sortsatteL 
Mr. Wilion indlpentet Milde-ger-· 
ninger medföeniyn til Kod paaFarsT 
men, Foriendelien til Markedet,k 
WholefalesPriierne og Detailpriieris 
ne. Vi ved ikke, lniorsor Folk i Dis- 

itrict of Columbia ital betale en« 
Profit af 10 Procent til den Mund 
iom seelaer ilagiet sinnen i Stum- 
partier. Oa doa er dette Tilfældet. z 
Heer Gang du tager din an paaI 
Armen on kober et Stykke Kod, gaar. 
40 Procent of den Pris, du beta i 
ler, i Lommen paa Detailhandleren « 

HondWasliington angamz da styldes 
de høje Priiek paa Levnetsmidler 
aanile vist den Kendsgerning, at 

Detailhandjerne ilaar sig samtnen i. 
smaa Trusts eller Kombinationen 
Disfe smaa Tr—nsts- findes for Re- 
iten overalt. Det er Detaillmndleren 
lom iaor stenö Part ai Profitten 
Vor Underspaelse er endnu ikle 

fuldfsrt: men saa meget lmr vi« 

bragt paa det rene, at Detailhand- ! 
lernes Profit varieier fm 17 til, 
60 Procent. « 

Hijandsnøden 
i Frankrig. 

Oder 100,000 Mennefker for-ladet 
detes Hieni. 

Vandet stiger og sprcder Ødelæggclfe 
i stedfe stigcnde Omfang. 

Paris, 25. Jan. » Højvändet 
bar brcmt lllykfe til en stor Del af 
Fraiikria. Den ellers saa Bisse-»He 
Seineflod rnser nn som en Vierg- 

iftrøni oq stiger en hnlv Tom-ne i 
Timen Pan fin Vej imod Haltet 
iynger den om Nød on Ødelæggelse. 
Den olmindeliqe Fortieiitning, at 

Finden skulde naa sit Hefdetnrerke i 

Aftem blev ikke virkeliggjort Ve- 

ftetninger iEfternIiddag, at Seines 
Vifloder lnwde beqyndt nt synke, bar 

Ivist sig uriqtige. De stiqek heim-km 

sftadiq, on den -almindelige Antonelfe 
J i ersten ek,atFIodk-uvi1 biive mindst» 
; 15 Tommer høfere i Morgen Ener- 

1niddna· De nødlidte langs FlodenF 
er over 100,(n)0, oq Tabet i Pen-l 
ges Brei-di er 11beregnelig. Tusinsi 
der af Faitiafolk er baabløft rinne-( 
rede og flner til Paris. Reaeringenl 
rekoirerer Materinle frn Herren ogk 
Flaaden for at skaffe Husly til de· 
hierin-im oa Bau-de for at redde 

dem, Her er onmivet af Vnnd paa; 
alle Sidek af Paris. l 

De oversvøtnmede Ztrcekningerl 
irdvides stedfe, Landsbner og Stederi 
i Snefevis er iat under Van« okxi 
Folk flner fm altig for at reddel 
Livet. J nmnae Tilfcelde sliar Sol-l 
dater været nødt til at tvinge Be- 
boerne til at forlade deres Hjem.- 
Hundreher af dem klyn.««i-r slq til 
Reden on rauher kun on! Felde og 
Dritten md. 

J Paris fornasrres Situationen 
liestciiidiq, idet Finden ikke innrer- 
hverken rig eller fattia· 

27. Jan. — Fil. 1 i Don Mor- 

ges fteg Vandet endnn hurtiat, og 
var naaet til dct gumle navnknns 

dige Kunstflot Louvre paa faa Toni- 
mer nær. Vandet truer med hvert 
Øfeblik at trwnae ind i Skulpturi 

«"gallekie«t, hvor Venus af Msilo og 
andre Jmnskatte bedares. 

Faren for Louvre tges ved, at 
der i dens Nærbed findes en Kloaks 
ledtiina, fom man frngter lkal 
sprwnae5. En Del Murere blev 
fmnmenkaldt i en Fort, on de ak- 

befder under Højtryk ved Lyfet fra 
Gnsloinper paa at opspre en Kon- 
kretvceiL der sknl holde Vandet inde. 

UnderneiIsZtationen ved Berey 
faldt samtnen tidlig i Dag Morqes 
med et frygteligt Braq oa havde nær 

taget med sig en Politisstation i Nekr- 
lpeden, hvor en hel Del Flyqtninge 
hnvde spat Tilflimt. 40 Huse i Om- 
egnen er forladt, on Ksbmændene 
efterlod alle deres Vater. Da Gas- 
vasrket stiran idet Stotionen faldt, 
øuede Merket Rcedfelen blandt Be- 
folkningen 

Jene Efterretninaer fra Provin- 
ferne give-r dog en Straale af 
Saal-, idet se« lader forstcm, at Si- 
tuationen der bedres, og Floderne 
endelin er lioldt op at siige. Seines 
Visloder begynder endoa at vije 
Tenn til at ville svnke Nlhone oq 
Adone stiger dog freiiideles. 

Beretninqer om Landsbyer, sont 
er sat under Band, oa lwis Jndbygs 
get-e er absolut uden Levnetsinidler, 
indløber ftadig til Paris-. St. Lau- 
rent er oversvømniet, ogFolk mang- 
ler Drifkevand J ConflansssSnrs 
Marne er en Enes Hase falden 
stimmen, og nmnqe NIenneiter ei· 

hiemløscx J Sevres er Regerinaens 
berøtnte Porcelænsfabrik fnldstcens 
dig oinaiven af Band Kl. 3 i Mor- 
ness imv Vasimene i DOrfny Jem- 
banestation eiter fondet ivære Trth 
Vandniassen gik under Vom-in lief- 
tede "den boqstcwelig og bortførte 

Tstore Trcrblokke, som de var Stran. 
Hele swarteret er nnder to Fod 
Band. 

Overtroen tilstriver Halle-us Ko- 
met Ulykken. —- Skaden anflaas 
allerede til 8200000,00(). Jndfams 
ling til nødlidende er i Gäng. Røde 
Kors gør nobel Tjeneste. 

WWBWX 

Blaudede Meddelelsek. 
WWW 

Guvernør Hadley i Missouri nie- 

ner, at Løsninqen af de høje Pri- 
ser er meget fimpel Hver Mund 
skal bare holde en Ko og nogle 
Denk-. Der er for nimme i Byer- 
ne, fom producerer Ting, der ifke 
tun spier. Selo holder Guoernøs 
ren tre Kør og nogle Haus« 

I 

Det kundgjordes i Onsdags, at 
den forfealede Kulqrube ved Gher- 
ry, Jlls3., atter vil blive aabnet paa 
Mandaq, og der vil blioe gjort For-l 
føg paa at finde de 210 Lig og; 
bringe dem op. Man bar undersøgH 
Tilftanden i Gruben og mener, at: 
det er muliat for sagkyndige nt acm4 
ned i den, nagtet Jlden endnu ikke 
er helt udslukt. 

. 

Gewernør Patterion raader FolkJ 
til at qaa til Syden eller Sydvesten. 
Der trykkes de itke san baardt as de 

høje Prifer. Sovedaarsagen dertill 
er deres rige og produktive Jord-l 
bund. Han haaber snart at faa or- 

ganiseket en Bevægelse, som vil føre 
Folk tilbage til Landet. Enhver, derj 
viI komme til Syden euer SydveJ 
ften og er villig til at gøre en 

Monds Arbejde kan finde fordelagi 
tiq Bessasftiaelfe 

Fra Cbicago bereites under 26. 

ds»c1t Ven oa Levnsinger af 84 

Kinefere i disfe Daae famles og af- 
fendes derfra til Vancouver for at- 

ter derfra at sendes til det ,,l1im- 
melscke Rige«, hvor de skal begra- 
ves i hellig Jord. Dette tror de or- 

todokfe Kinesere er en Nødvendigs 
bed for at blive lykkelige herefter. 
Omkring to Uner, før man beqynd- 
te at taae de døde op, brændtes der 
Rogelse paa Rose Hill Kirkegaard 
for at beskytte Aanderne imod Kul- 
den. 

En Mrs. Annetta T. Mills, der 

sør bar været Lærerinde ved Døty 
ftnmmeanftituttet i Nur-bester er nu 

ifl. »L. Ev· News« Leder af den 
enestc Døvftummeanstalt i Kina. 
Mrs. Mills or en uasihasngig Mis- 
sioncvr, der inaen Kirke tilhørw-. 
men underftøttcs væsentlig af døvs 
stumme i dette Land. Hun leerer 
døvstnmmc kinesiskc Børn at læfe 
oa tale Kinesisk oq at læfe det fra 
andre-s Las-bot Mrs Mills hat« op- 

fundet fin egen Mctode. 
s 

Mr. John E. anlain i Seattle 
bar fkriftliq Iilbndt Regel-innen i 
Washington fom Leieafqift of dot 

Fisullnnd i Alaska, bvorom Vallini 
qerPincbotsStridcn dreer siq, 50 

Ecnts fnr bvert Ton Kul, der nd- 

minch Arvalet er 5000 Acri-T on 
Mr. Ballaine paaftaar, at Martin- 
ucn vilde paa den Maadc renliscrr 
82,()00,000 af hvcsrt Hundredcs 
Acri-s. Man mener, at dette Mr. 

Ballaines Tilbud vil faa Jndflydels 
se paa Behandlinqcn af Ballinacrs 
Pincbotfagen. 

. 

Kongresscns Fælleskomite for 
Undcrsøgelfe af BallinamssPinckhot- 
Stridcn oa shvad dcmted basuch 
samtnen hat beayndt sit Arbeichi 
Man mcuer, at Sagen egcntlia 
dreier sig om Forboldct mellem Lo- 
vcsnss Aand og Vogftav. 

John R. Wellbe Vcnmsr arbei-; 
der flittigt paa at samle Underskrisfs 

ter paa et Bønfkrkft til Præsident 
Taft for at bevcege ham til at be- 
naade den tidligere Bankpræfident 
Bønfkrsiftet gør gceldende, at Walfh 
kun blev overbevist om tekniske Overs 
trædelser of Loven, og ier en ene- 

fte, som havde Penge i Banken, tub- 
te faa meget som en Cent. 

Jorden rundt. 
J Wilhelmshaven armngekede to 

Fyrbødere forleden en Brydekatnp. 
under hvilken den ene broekkede Rygi 
raden, faa han kort efter døde. 

Clemenceau, den tidligere frnnske 
Premierminister, agter sig til Syd- 
amerika, hvor han i et Par Byer 
vil holde Foredrag om Socialismen. 

30 Mond af Mulayen af Somai 
lilands Tropper hat angrebet en 

fredelig Stamme, drasbt 20 Mænd, 
Kvinder og Børn og røoet 500 Ka- 
meler. 

I 

»Den alade Enke« opførtes for- 
leden i Saloniki uf en wiean Eine- 
spillertrup, og de tifftedevcerende 
Serbere bombarderede da diet øvrige 
Publikum med sØlkrufse, raadne Æg 
etc., saa Militæret maatte tilkaldes. 

. 

Fra Skopolo i Proviner Parma 
i Italien meldes, at en underjori 
disk Flod hat fremkaldt et Jord- 
skred, og at hele Byen er tmet med 
Undemmmj 

O 

»Kejseren of Sabara«, den galc 
fmnske Millionoår Lebnsudy, Visl nu 

forføae fig squ Dranmtiker. Han 
bar ftrevet et Styka ,,Sal)c1ras 
Konge« og vil nu leje et Teater i 
Paris for at faa det opført 

J Mordforføqet paa Paster Jun- 
nelius i Finland bar Karlen Jo- 
hansson tilftaaet sig skyldig og hævs 
der, at han var forført dertil af 
Prwstens Huftru, der vilde have sin 
Mond ryddet af Beim Hun har 
været gift 3 Gange, er 48 Aar og 
er nu arresteret· 

. 

JIIdetIrigsntitiister Delbriick nd- 
talte den 12.. ds. i den tyske Rigss 
dag, at Regeringen havde forflyts 
tet visfe Entbedsmcend som havde 
stemt paa Polakkcsr cllcr aqiteret 
for saadanne, hcn til Stcder, hvor 
de ikkc kom i Konflikt med here-Z 

Einbedsnmndspligl. 

Luftslibseksspisditioncn til de urk- 

tiske Egncx Berlin, 12. Januar. 
Jst-Ich »Verl. Tom-bl« vil der i 

Foraaret begive sig en forderedcndc 
Konnnission til Spitsbergcn for 
nøjetc at studerc de Eqnch der ftnl 
time til Udgntmspunkt for den tyftc 
Luftskibsckspedition til de msktiikc 
Natime 

. 

Portnqisist Sni111ne11s17ærmslsv. 
Fm Lissiilmn mscsldess over London, 
at dct lwmmcsliqe Politi ba( np 

dnget on smsdin Plan, iom Amici- 
sternc bandc nndfanmst for at kom- 
me sinnst Mmmol til Lins. Der er 

foretaaet 10 Anlboldelscn on blandt 
de aulioldto er flem sont naiaa var 

med i Smnmensvæmelsen mod 
Kann Carlos. 

I 

Russisk K-orrup·tion. Berlin, 11. 

Januar-. Til »Lokalanz« meldes fra 
Kalen: Undcr en Proces, der for 
Tidcsn verirrt-r mod 12 under Jn- 
tcndanturen ansatte Embedsmænd, 
er dct opdagct, at 47 pCt af di- 

Tøicr, der er lebet-et, on 90 pCt. of 
detlevercde Pelsvccrk er ubruaieligt 
Der er foretasget 67 nyc Anljoldclser 
i Sauen 

31 Personer omkorn. Toronto, 
Ont., 2-1. Jan. — Det samlede An- 
tal omkomne ved Jernbaneulykken 
ved Spanish River er 31. 16 Per- 
soner blev skvceftet 

Religionskrig i Bokhara. St. Pe- 
tersburg, 25. Jan. —- Over 100 
Mennester er dræbt og mange saaret 
under en religiøs Strid i Bokhara, 
Turteftan, mellem Snnniter og 
Shiaher. Russiske Tropper er sensdt 
dertil. 

Til Polen i Undervandsbaad —- 

Berlin, 25. Jan. —-—— Dr. Anschatz 
Fiemv vil forsøge at nna Nord- 
polen vesd Hjælp af en Underoandss 
baad· Han har haft Planen under 
Overvejelse i over ti Aar. 

Flyvesporten. Paris, 11. Januar. 
Den franske New-Klub indviede i 
Gaar under Forsæde af Prins Ro- 
land Bonaparte sin nye Fdlubbygi 
kling. Forfkellige udenlandfke Aeros 
klubber var reprcefenterede, og det 
vedtoges at afholde en Flyvenge i 
Berlin fra den 10.-;»—1(;. Maj, ved 
hvilken Lejlighed der vil blive Uds 
sat Prcemier til et samlet Beløb af 
200,000 Fres. 

Den svenske Mikrofon. Stockholm, 
11. Januar-. Et nyt vellykket For- 
søg msed den Egner——Hol-mstrø1nske 
Stæxskstrøms-Mikrofon fandt Sted 
i Gaar, idet Stockholms Slot over 

Helsingborg——Køben«havn-—Hamburg 
blev sat i Forbindelfe mod Slottet 
Karlsruhe Samtalen førtes mellem 
det svenske Kongepar og den ba- 
densifke Storhertugfamilie De to 

Opfindere overvaerede Forsøget, den 
ene i Stockholm og den anden i 
Karlsruhe Kongen on Dronningen 
udtalte deres store Tilfredshed need 
den Mande, hvorpaa Apparatet fun- 
gerede. 

Over Atlanteren i Ballon. Ber- 
lin, 25. Jan. Den af Joseph Bru- 
cker, en fovhenværende Ghicagos 
nmnd, planlagte Tur over Atlanters 
havet med en ftyrbar Vallon, vil 
ftarte her den 15. Maj. Ballonen, 
fom bygges i Hamburg, skal have et 

Omfang af 5,000 Kubikfod og 2 

Motorer paa 50 Hestekrcefter hver, 
Den vil taae 6 Personer om Bord, 
alle Jnaewiører To Dampfkksse oil 
ledsaae Ballonen, men de vil afgaa 
to Daaei Forvejen 

London, 26· Jan. —- De poli- 
tiske Partiers Stillinq op «til Kl. 
1,30 i Dag var sanledes: Lsiberale 
BLA: irske« Nationalifter 74: Ar- 

liejderpartiet 37, tilfanmusn 337. 
Oppositioncn 253. 

antet dct liberale Partis Majo- 
ritet fault-des er skmnwrt ika lidt 
ind, opfordrcs Premier Asmkitlj til 
after at ovcrtnao Reaeriimens Ledeli 
fe. Te ftærkcsstc For1«etiiiimsiiitcrs 
esfer i England krwvms dot. 

I 

Dr. Cook Ofer for ANDle Ver- 

lin, LI. Inn. -— Jfølae Forlydonde 
skal Dr. Fredcrick A. Cook ovslwlde 
siq i et af de talriqe Smmtorier 
omkrina Lieideslheraq 

Dr. Cooks Syadom fiqcss at skulle 
fkrive sia fra overdrcvcn Nydelse af 
Alkolwl i de artkfke Egnc Følaeme 
af Alkoholnydelscn ytrcr sia i Dr. 
Cooks Tilfælde i Form of en »fix 
Jde«, som, efter bvad Lwavrne fi- 
aer, isomme Tilfælde er san sand- 
synlig, at det kan vccre vanikelig at 

opdaae, at vcdkommende virkelig er 

fyg. Det or højst Vanfkeliat ielv for 
Specialisftciy at beftmnme Syqdoms 
mens Udftrceknitm 

Mi·s. Coosk opbolder fig 'i Heidel- 
berg. —- 

·« 


