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«Reqckiugen ftygtek et Augkeb af 
Rebeller. 

Moder- og band Falk et utrygge 
i Junkez. 

Stillingen den«-de i vort Naboi 
land mod Zyo er naturligvis ikke 
til at bliue klug paa i Afstand, — 

vol nasppe heller for dem, der lever 
pau nært lLwld eller selv er med i 
Konflikten. Men vore Læsere ønfker 
jo nlligevel at børe eller :e noget 
der nede fra, og vi sknl da simpelts 
hcn meddele nogle af Meldingerne 
fra Mexico Cim, Er Pafo og Juarez. 

Ist-extra City, 13. Mai —- Med en 

stor Oel af Oovedftadens Garnison 
patkonillorendc i Byens Udskanterj 
for at afvcergc nmlige Anqreb afj 
Rcdcllrr og Nesten af Garnifonen; 
parat til at biftaa Politiet nced at. 
dasmpe en Opftand i den nedre Del 
af Born havdc Bevderne her i Tag 
en Følelsc af Revolutionens Mik- 
kcsriusd — Gaaende ud fra Rygtet 
om, at Revolutionisterne havde i 
Sindc at ungribe Fokftæderne, an- 

tagelig Tlalpom ellcr San Angel,« 
og at den længe omtalte Studente-r- 
Demonftmtion fknlde have fundet« 
Stet i Ostertniddag, bavde man tasl 
act de nødocndige Forl)oldsregler." 

Tot par illc det eneste, at Zol- 
datc:«::c mr fendt ud i Forstckdertw, 
mcn Isc: par udfledt Stdn-, at Sa· 
looncrms Milde lnkccs All. 2. —- 

tlkclsckauzxrebet fandt jmidlertid itke 
Sied. og Stndeutet-Umonstrationcn 
blck UTHAL 

J Bncn vokier Ideen om Belo- 
forfxsat En Komike, jom »Na-sen- 
terer Ins-: amerikanske Koloni bar 
taget Stridt i Reming of Organi- 
satio::. mcsn dcttc Zkridt ·har itke 
vundct anindelig Tilflutning. 

Ei Waso, Mex» Is. Maj. —- »Saa 
nie-get sum United States har pro- 
vet pcn at holde sig ude .af den 
Mexicathc Konflikt,« fagde en Os- 
ficer of U. S. Hast i Aften, »jaa 
blivcr Zifllingen Tængcr fo Umke, 
og Jntervention er tun est Tibe- 
spsrasmoai. soc-r Tag bringet Kri- 
sen- Iidt rcermere.« 

Amt-F Ansktielfe den-I as mau- 

ge, Tom kmdcsr til Situationen paa 
den enden Sidc of Rio Grunde Tet 
bar »Es Ein flatt, at Madero hart ikfv «15ss-«-c-;ut Unmumnda Nonnen-Z- 
ftennnejsc blandt Sau-Z and Uifer 
sig tristnxgt Andre er missundcliqe 
mod Imxn oa ønffcr at were i bans 
Sko. Mart spømen ««Lerfom Ne- 
bellcrikk Efke cr-i Stand til at styke 
iig sehn bvorledes venter de at kun- 
ne ster Mexico, dersom det salder 
i dercs assasnderW Der gives intet 
Svmc von dctte SpørgsmaaL 

sit .»...:1te Ikke er tummcs Jud- 
bildnirzgkzx vifte fig tndeligt i Dag, 
da Not-ital Pafcual kaco med et 
Fslqe as flere Dusidrede Mænd 
traadtcs m til »Ja-femm« oq med 
en nntormtifk Nevoloer i Haanden 
offemliq Iorlanate as Moder-U at 
Kabinemt som blw udnævnt i 

kar Thisbe tesiqnere on hangMænd 
have Frrvlejning. Han fande, at 
medens bchz Mamd led Manqel vaa 
Livsfon edenheder, faa levedeMwnd, 
som intet havde haft med Jndtagel- 
sen of Eindad Juarez, at aste, i 
Lukfus og vkstes enhver Opmærks 
fomhed. Tenne thræden endte 
imiblertid med, at Oberst B. J- 
Viljoen tmadte imellem de to, og 
disse nnsiasvnede hinanden til Fär- 
sonina. ——— Samttdig meddeles, at 
Generai Navarras Liv var efters 
strebt. on Madero ferne-de for, at 
han stund-barst blev sendt pr. Au- 

vtomohil over Gramer til De Ferr- 
nede Statist- 

Innre-z, Met, —- Rygtet om, at 
Geneial Robaga med 3s,000 Mund 

.oq flere Kanoner af tungt Kaliber 

Ir oed Villa Anwde tun 80 Mil 
vorte, yar vakt Beftyrtelse i Nebel-« 
lejken i JuakeZ. Der vises ualmin- 
delig Aktioitet i Afterr, og en Re- 
bel-Llfdeling, formodentlig underGe- 
ursral Orozco, vil afumcchere tidtig 
i Morgen for at møde :)iobaga. Man 

»forftaar, at Byen ikke kan modftaa 
et Angreb af en dygtig Artilleri- 
ftyrke. — Medens selve Lasten or 

overlæsset of Elektriritet, fortsastter 
Fredsmæglerne den-»r- Bcsnsæbelfer. 
En af disse udtalte i Aften, at der 
var Udsigter til Opaør. De fores 
flaaedc Betingelfer var ikke offent- 
liggiorte. Paa famnte Tid crklæres 
de en yøjtftaaende Jnsurgent--Offi- 
cer, at dersom der ikke sluttes Fred 
før to Ugers Udløb, vil Mexico 
Citu blive angrebet. 

Ministerikifte. 
Washington, D. ZE» M. Maj·—— 

siriqsminifter Jakob Dickinjon hat 
rosignerct, og Hean Lewis Stim- 
fun af Ner York vil blims hans Ef- 
termand. 

Mr. Dickinion indgav fin Reim- 
natiou allercde den ER. April, og 
dlllinisterfkiftet soff sandfynligniss 
sfinde Sted Mierdag. Ncmr Wiss-mi- 
nifter Dickinfon foklader sit Embcde 
paa denne Tid, er det udelukkende 
af private Hensysu »Don vil fotjøqe 
at reddc den Form-ex han solt-, hans 
Ssvoger og andre Medlmmner as 
Familien har anbragt i en Kulgrube 
i kenne-Dies EiendoiiMIü er mi l 
Hcrnderne paa en Receiver, og Mr. 
Dickinion frygterfor, at derjom han 
ikke opgivek alle sine Embedspligter 
og aiivender hele iin Tid til Ord- 
ninaen af fine private Affærer, vil 
de Penge, ban og Familien har au- 

braat, aaa tal1t. 

Der hat« raadet den Neste-Jor- 
fkaaelse mellem Prasiidenteu oq Mi- 
nister Dickiniom og selv efter at han 
havde indgivet sin Jlieiignatiom har 
Ministeren i Zamtaler med Prasiis 
deuten udtalt, at lmn var aillig til 
at ofre sine private Ilnliggendey 
derioni det var nøduendiq, at hau 
bleu itaaende iom Chef for Firigszsde 
partementet paa Grund af Eritis-i- 
aen i Mexico. 

J Gaar Var Prieiideiit Taft Mi-« 
nifier Diclinfons Gerit til Midaan 
og det blev da beiluttet, at da MLI 
Dickinfuns private Affen-er ilke has-. 
de forbedret sia, oq Stilllingen i 
Merico ilke syntes at nasre iaa tru- 
ende, ikulde Præsideiiteii udaive 
Brevvekslingen melletii dem i For- 
bindelie med :lieiigiiationen. DickinsJ 
lon namner i sin Afskedsbegwring de 
private Grunde-, iom tvinger liain’ 
til at fratrcede, meiden-S Priesidenten» 
I nt Brev ndtansr un Ach Vorm-» 
noli-s of at ffulle miitp Mr. Tit-kit:-’ 
fon oq sin varmeste Anerkcndolie af; 
hans udmærkede og trcfafte TjemssteI 
som Chef for Kriasdepartenwnteti Mr. Stimfons Udnasvnelse fandti 
Steh, esterat Prazsidenten havde kon- i 

fereret med Senats-r Boot, Col. Nov- 
sevelt og William Loeb. Man haa- 
ber, at Udnasvnelfen vil bique til 
at famle det republikanske Parti i 
New York Stat. 

Denry L. Stimjon er født i New 
York By i 1867 oa toq juridifk Ets- 
mnen ved Harvard i 1891. J 1893 
blev han optaget i dsgt Zugs-writt- 
ma, hvoraf Elihu Rost var Med- 
ian Under Nooievelts Administm- 
tion var han U. S. Aitorney for det 
fydliae New York Distrikt og vandt 
stor Anerkendelie for im dyqtige Le- 
delse of Retsforfølgninaen mod Sink- 
kertrusten, Charles WMorseog nn- 

drc. Ved sidsteValg varStimson repns 
",blikc·mik Kandidat for Gwcrnør i 
com Not-L men bit-n slaaet uf De- 
mokraten Dis-. 

Forfkellige Kongres- 
Undersøgelfer. 

Wafhingmu, T» OT» 13. Maj. —- 

Wimnssnmnd zotvlcr indbragte i 

rsktzprassentanthusct i Gcar en Refo- 
lutiou um Udnernnclsc af en fpeci.«! 
Komitc paa jun Medlcsmmer til at 

anstille llndersøgclfc of Forboldene 
ved den tnecicanjte Grænsc, hour 
fix-re Amcrismxere csr drasbt as Kug- 
ler fia Mexicaueress Rissen 

Reprccjentanthufcst vedtog en Re- 
solution om Underføaclsc af Strum- 
fikkcn i Alaska. lludkrsøgelfen skal 
sonstages of Hund«-J- og Arbejds- 
departemcntet. 

Ziongresmand Enlzer af New 
York foreslaar, at der foretagess en 

grundig llnderføgelse af Jcnmigra- 
tionsforholdene i New York og an- 

» dre Haune her i Lande-t. 

I »— 

Stor luthersk Møde 
i St. Louis. 

St got-is, Mo» H· Maj. — Huäd 
»der siucsz at have været den størfte 
Cum-erste Gudstjeuesie siden Luthers 
wang holdtesd her i Colifcum i Ef- 
stcrmiddasp hour »Nun Mpnnejker» 
var samlct for at fcjre Hundredsl 
aarszsdagen for Tr.-C. F. Walthers; 
FødseL ! 

-1,U»() Lutycranerc maatte finde. 
fig i at bliue udcnfor. Der var ikke 
more Num. Mindcfesteu holdtes i 
Fokbindelse med Missourisynodens 
-(9enera1forsamling, yvor WDW Ase-« 
niahedcr nccd et Medicnkssantal af 
SMWW var reptassentcrcde. Et 
nor af how Stemmety tyvoraf 
:3,()W Born og Studenter f1·a-Con- 
cordia Emtiuar, grundlagt af Tr. 
Walther i Et. Louis, jang, og et 

Oktoster af 73 Justruucenter fra lo- 
kalr luthcrjke Lsketciqheder, Mil- 
lede. Taler-us Pegede paa den lu- 

therfke Kikkes Vækft i Brasiljen m 

gjorde opmasrksom paa Saum-en- 
slutningcn af den tyske og den en- 

msljse Oel as 31)nodcn, hviiken vor 

belt Aunusmsørt I 
Som en Følge af Hundrsdaarsfis- 

seen blev der startet en Vevægelsp fksk 
at reife en Etutuc af Tr. Walthsr 
i Et. Lunis-. 

J 

Sidste Nyt. 
Am Sitaris-h Mut-» lasicxs til :!Ii’- :· 

qcii i Tug: »Im iiiuricunike Aiisgi 
rina iiii wri- alt liiiaii den tim, »Di- 

ut tiluci cbtitmi Frist-A i-1«fli1-i·is’i7· 
Komme-c miiiiiizicu CnrbuiuLPrir 
fide-it Zinss- Einsciellu dikcpmsicsiitmxi, 
i ist Jstteisnicm nie-d flure .Wriiisjwi.- 
denkt-r sil. l« i Aste-S- 

Betingelserne for Fred var Dich 
i Tag, end de bar været iiouun 
Sinde under Fredsundekhandljust-r- 
ne,« fortsatte han. »Im huvdc on 

personliq Sanitale nie-d Franck«-o 
Madero i hans Hjem, og altinq 
fort-b Inn-get gunftigt.« Videre sug- 
de Dommeren, at der i Løbet af 
de forste to Tøgn kunde ventes no- 

get bestemt. Flcre Punkter var der 

Enighed om, andre var dir-steh No- 

get beftemt vilde Dommeren ikke 
sige om, hvad der var behandlcst, 
kun at Udfiqterne til Fred var 

lysere end noan Sinde før, siden 
Fredsundevhandlingerne begyndte. 

Efter hvad der bereites fm Hean 
W. Taft i New York kommer Mrs. 
Præsident Taft fig rask efter det An- 
aiseb nf Newelidelse, fom hun var 

Genstand for i Lørdaas. Det Haar 
,rnfkm- frenmd med bende, end man 

havde ventet, det vilde.- 

; J Gaar faldt U. StHofefterets 
Dom imod ,,Standard Oil Campa- 

nn« af New Jersey og dets 19 Fi- 
iialcr. Dommen gaar ud paa, at 
Etandard Oil er et Monapol »in 
resimint of trade«. 

Tet kæmpestore Kompagni sfal 
opløfes indon 6 Maaneders Ub- 
wh, 

Korporationen hvisJ Kontraftcr 
ikkc er ,,urimelige og hindrer Kon- 
furmnce« bewrrs ikfe. 

Andre store .(«iompaqnier vil blive 
lsehondlct efter deres eqnc Meri- 
Mk. 

rdkottens Tom var enstcmmig i de 

:1a"·mtliqe Punkten Tonnncr Har- 
Ian stomte afuigende kun angaaende 
Tidszqrwnfrn for Ilnvendclsen af 
Etwrnmn Anti-T1«nft—Loncu. 

Plaudede Mkddclejsen 
.- 

Ti Arno-Funke arresteret eenDag. 
Tset var i Omaha i Sondags. Alle 
tidligcre Rekorder blcv slaaet. Tet 
Im- to Politibetjente paa Motor- 
cntter, der anholdt de ti Lovbrydere 

Fra Jndianola, Ind» meldess omI 
en ukendt Hestesyge Unge Føl onl-; 
krinq paa »Stock-Farme« omkrina 
Jndianolu dør af den. Te er syge 
nogle Tage, og faa dar de under 
nur-re Smorter. Etatsdyrlccge Gib- 
fon er kommen til Jndianola for at 

nndersøge nogle Fol, som nylig er 

død Paa Hopper Stock Farin. 

Fra Iliidgeum Va» meldes undeU 
H. ds.: Stovbtanden i Lycominch 
Butter, Cancerom Elk og Mc Kean 
Countyer rafcr endnn i Aste-n. Den 
Stude, der allerede er anrettet, an- 

slaas til over Pl,()00,000. Vejrfor- 
holdene i Aftes er trnende. 

Fra Wt)eeling, W. V. meldes 
samtidig, at Branden strætker sig 
over et Art-at af 200 Mit i Metam- 
nene 

. l Mrs. Taft sog igm New York, 
H. Maj. s-— Mrs. W. H. Taft blev 
isDag angcebet af en Nervelidclse 
lig den, shun led af for omtring to 
Aar siden. Hnn var· den Gang nted 
paa en Errurfion paa Prassidentens 
Nackt Evlpb fra Washington til 
Mt. Verstan, og hnn bleo saa nedi 

brudt, at bnn maatte holde sig bor- 
te fra chsfubikslivet i flere Manne- 
der. Denne Gang blev hun angre- 
ben est-er en Vanfct i Hotcl Astinm 
Inn er bog ifte »Im baut-jin fotn 
forriav (»30n.,1, on der cr intct fnr1n«v- 
Iincndc i non-Dess- Tilstmtd. 

Fla Ton-tu sic1117.i:-, Ins-. di:, atI 
um« lmi limnndt en sM fixiiid :-’l;ita I 
tion foi at faa Ewigznmalct ont 

Likørfalq ou til fonmet Afgørkslse ucd 

Balg. Der er dannet en Organisa- 
tion, huis Aar-stets fixier, at de, om 

nødvendiat, vil spendet-e 85,000,000 
for at seire ved Volng F B. Vil- 
lard, Vorgmefteren i Topeka, er Or- 
ganifationeniti Viceprcesident og har 
allerede anmeldt sig som demokra- 
tifk Kandidat for Guvernørposten. 
Man venter den bedfte Valakamp, 
som Kansas noqen Sinde bar fet. 

4 . 
--.l«sk,«.j.-q. 

»Omaha Veso-« beretter, at tre 
unge Banditter i Søndags Aftes 
standfede og plyndrede tre Mænd 
paa aaben Gabe. Førft holdt de 
Vyadvokat Niue og S. W. Smith 
Revolvere for Ncefen, kommandiere- 
de: »Hu-Iwane opl« og fratog dem 
hsver et Guldur og Smith tillige PG. 
Da de var færdige nied disse to, 
faa de en Fodgænger en .startal 
borteogordredeRine cui Smith til 
at gaa fomn i hurtig Mark-h, im- 

ti·l de naaede Mande.i. Hain lettede 
de for nogle Smaapenge oa —- 

forfvandt. 

W 

eYork-en rundt. 
W 
—- F- 

Ten internationale Jndnsrriud- 
stilling i Turin aabnedes den LI- 

.Apri1 i det italienfke Fioisgepars 
Nærvwrelfe. 

i 
! 
l 
l Den Iauanske Hin-gering dar hosz 

japauske private Firmen-r bskstilt to 

Pakjststsfitm paa imer 2(.j,800 Tons-. 

f 

18 Ilieuolutionære er arresteret i 
dironstadh Russland. J St. Peters- 
borg Mutes en Mængde Arrestatios 
uer af Revolutionære. 

Jernbanefclfkuberncs Ii Frankria 
nasgtcr alle at gaa ind Paa Regt-rin- 
gen-Z Fordrinqer om Genantagelfe 
af de adfkodigech Jernbanefunktioi 
unsrer-. 

Tot norfkc Konserjkib «C·idsvold« 
skal deltage i Flaaderevyen ved 
Spithead i Anledning af det engelske 
Kongepars Kroning. 

Tun tyrkifkesultan shar i Anledning 
af Aursdagcn for jin Tronbestigelfe 
benandet Um Personen der var 

dømt for Deltagolse i Albakieferurm 
ligbedernc i Fior. 

NoMtatslganc Ehriftianim 
28. April. J Statsraadet i Tag 
vedtoges det at fremfætte Forslag 
om at bemyndige Reqeringen til at 

optage et Statt-kann paa indtil 60. 
Mill. Kr. 

To nmfkerode Røvere trwngte for- 
leden ind paa Postkontoret i Brei- 
niq Ucd Nachen, Tyskland, toanq 
Poftmanden til at aabne Bengeka- 
bct oq røvcde de deri vwrende -l«00 

Mk, fom de dekscsfter forsvandt mod- 

Tireftør Hamon i dcst fr.msi«e U- 

dcsnrigszminismium hm aabcnt fil- 
staaet sisic Vedragerier, men han si- 
gcsr, at han »ifke bar qjort andet end 
for-Hat ammnel Elendrian.« 

To jransrc Jærnbayefunktionce- 
wr. Paris, Is. April. :’.Iki11ists.r— 
madet nil nun Tor-Ich luslmndlks 
de til den Tid indgaswch Paar paa 
Zornbaueseljkaberne vedrørunchbm- 
antagelsm af de afjfcdigede Jem- 
basiekni1ktiok1asI-o. Tereftcr nil Mini- 
sterprwsident Moris have en Konse- 
rence med Nepræfentanter for Sel- 
jkabernen 

Grænsermuleritm i Afrika. Lon- 
don, 28 April. Cftet l)1)add)icnttst·u 
Vureau erfare1, er der truffct Oxrsw 
enskomft nusllem den cnqclsm den 

bclgiske og den portugififke Rege- 
ring om en Grcenseregulering mel- 
lcm det nordlige Rhodesicy Konso- 
ftaten og det portugisifke Vesiafrika. 
Arbejdet vil antagelig krswe tre 
Aar. 

En soc-ask Flyveuge Stockholm- 
27. April. Det aeronautiske Selskabs 
Bostnrclsc har vedtaget under For- 
bcshold as vedkommende Autoriteters 
Tilladelse at arrangere en- Flyneuge 
i Stockholm i Tiden 21. til 81.Maj. 
Der vil blwe indbndt alle de til 
denTid uddannede svenskeAviatikere, 
sont alle benytter Monoplaner.«Sa11d- 
fynligvis vil der ogsaa blive ind- 
budt fremmede Asviatikere. 

Euangeliet i Kinn. Blandt Mi- 
doerne, en Folkeftamme i det fyds 
lige Rina, gør Missionearbejdet sto· 
re Fremskrith 

En Missionær hat i Lebet af ot- 
te Aar døht 3500 .Menigheden Url- 
ler 10,()0() Medlemmer, og desuden 
findest; et lige saa ftort Antal, fom 
smar i nær Forbindelfe med dllkiss 
5ionen. 

Te franske Jernbanefunktionæ-- 
ret. Paris-, 27. April. Jflg. »Er-hu 
de Paris« har ogsaa Jernbanefeb 
sfabet Paris Lyon —— Middelhavet 
osg Sydbanen meddelt Ministeren 
for offeutlige Arbejder, at de ikke 
fan qaa ind paa hans Opfordring 
til at gentage de afskedigede Jem- 
banefunftionærer. Naar alle Sel- 
sfabemes Svar foreligger, vil Mi- 
nisteriet drøfte den derved fremkald- 
te Situation. 

Rideopoisuing i Ehristiania. 
Christia:1ia, 30. April. Ved Rideops 
suisningen i Tag vakte de tre dan- 
ske Offieerer megen Beundting for 
den udnmsrkede Maade, paa huilken 
de havde Herredømme over deres 
»He-ste. Premierløjtnant Kraft fik paa 
«Nitouche« l. Præmie i Klasse 17 
A og Klasse 19. Premierløjtnant 
Pontoppidan vandt paa ,,Slavs« 
I. Pr. i .Søj-despring, L. Pr. i ukends 
te Hindringer og 3. Pr. i Spring. 

Overs«oø1111twlser i Argentina. Buse- 
nois Mit-es, 27· April. Overfvømmels 
sen vedvarer. Vandet hat i to stærkf 
befolfede Kva1«terer, Nueva Popiya 
og Avellaneda, naaet en Højde af 
L Meter-. Oqsaa en Del Londsbyer i 
Onteancn er oversvøntmede. En Del 
Hnse er styrtede samtnen, on mange 
Menncssfer er begravede under Ani- 
ne1·ne. Familier i Tusindvis er ble- 
nen lmsnilde 

(·3enes«e): Oversvønnnelfen er un 

astagcsndc. Jndtil nu er der fnndet 
A Lis. 

. 

zwindernes Stemmereh En por— 
ttmisisf Ovek·rajt·elfe. Lissabon, :-IO. 
April. Cwilrctten hat i Tag i Mod- 
strisd mcd ))i1-geri1mens3 Llfgørelse 

.anerkendt Berettigelsen af det af en 

kaindelig Læge, Carolina Angeln, 
preiste Qrcw paa politjsk Tit-eminent- 

Tomnwn, sum ifkc kan appelles 
res, motweres med, at den portugi- 

lsisfe Lov ifke ndtmlkelig ndeluffer 

«Kvindcr fra Valgret 
l Vcd de tin-sie Valq isil Carolina 
"Angelo imidlertid vasre den enefte 

siecindkh sont sank Stennncrct, da 
Fristen for Anmeldelpcn af Mai-et 

Ihm-um et ndlnbet. 

LIllkoholondJ Folget Pack dct bun- 
crsko Justitsxscinjsterinms Furanlcds 
ning or der optaget en Statistik 
over do Forlnsndclsmx sont i Bayern 

Nr mde under Alcoholens Jndfly· 
drlskc As donne fremqnar, at der i 
Aar-ene- lk«)0—-- 1909 er blevct for· 
handlet i alt 207 Tilfaslde af Fur- 
brndisxscr for den nedrebayerske Ed- 
snormsrct i Straubing Af die-se 
llqornian udførth kun 20 i asdru 
Tilftand; 187 Tilfælde blev imids 
lertid øoede paa Søus og cZelliachs 
ae og efter Nydcslsen af Øl. 262 
Personer er i donne Anledning blev- 
ne anklagede, 208 Personer miftede 

lLiveL s« En samlet Statistik for 
belc Kosmeriaot Bayern -giver et 
lignende Billede: J Aarene 1887 
—1908 er der øvet 3889 Mord og 
Drah, demf 3492 Tilfælde-90Pros 
rent som Følge of Alkoholnydelfe. 
J fammo Aarrække et der indtruf-- 
fet 2407 Dødsfald af Drankewans 
vid, 1573 er forulykkede paa Grund 

saf Drukkenskab, og 1038 Personer 
bar af Drikfældighed beaaaet Selvs 
mord. 


