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·- Tat
Spott-ej mellem Tehekan og en Mer
hoorpaa der attek fslger Ullodtagelfer,
med
Boeknes
II »so- Jmtoll s fsmt Osei klss III-Ilsmed
Ledere,
fpotidance
last
Im
slooaot stunk«
eller anden Dach ved det kaspiske Hat-.
med at synes Synb
mciuslssuoss
u-( ksmtuL Akt
Aue-yIftos elf-I U Ists
lieu Aodlens for Folket, hootttl alle hat
Spild itte
Lad as betragte Kendsgerningernr.
Hei man paa, at Chamberlain stal offensAGIALIIPIIIIIUI soc-« sxllqstoohulhkslasla
Deus Lcngde blisek 93 Mil.
i
men
Dem
MJOI tust-u soc-stets Ihre-Un s. c.
fast Huld i Simfett-,
tag
Der vilde ikke have været nagen Mig, Abgang.
tsestn III-til
samt obs-»so maskkliggm de betygtedc H a w II- yiBrevr.
at
er
ved
dommen
tarvei
iTide
Mibenktte et visimeget
om vl havde samthkket iVoldgift, som
Khedioens Familieliv
Traktat med Spanien-. U S·
Den almindeltge Mening et sikker paa, i
Nichts-Muth stuW
vil
er
der
en
Cletus- soint Middel,
meddeler Ptcestdent Kxüzer bad am, men iom pl ligl.
itandfe SygdoniHans eneste Hast-u
« Sau-seeusat diöie Bceve vil godtgste, at Cham- ’nistrr iSpaniem Stor»,
pi, es is« d«i hans Mo- mens videre Fremstridt.
De lieh-ver
i
Ttd
en Traktat om
at
stod
sin
som
ietinde,
haanligt for-kalten
c
"berlain paa Joch-:an vidste om Dr. IStaisdepaktementet,
Skibsfakt og almins
Der vilde ikke have vatet nagen Keg, ders tjeneste. Med hende hat Kdedlven ikke at gaa langt efter Hielt-. Dr.
Jamesons Overfald paa Transvaals Venstab, Handel,
mellem
Spanien og am Regel-lagen havde bekegnet Omkosi- fleke Døtre og en Son, der i Folge Peter-s Kiste-im er en paalidelig MediNepubltkem Labouchekes Ktav er frem- belig Samfæcvsel
Sultanenö og Khedlvens Bestemmelie cin, pna femme Tid blodtensende og
de Forenede Stam- ek understkeven af- ningeknr.
iak i et offentlig i Parlamentek fremfat
Statdministen
Der vllde ikke have acmt nagen Krig, er Tronaivinssk Abbas Htltnt er efter ftyikende, og hvad der end nderligere forDokument, og det er dekiot ikke godt at Stoker og Spaniens
en
rlgtlg hsier dens Verdi er, at den egner sig
kan sldppe im Saaledes er Fokholdet mellem de to asn Kapitalistekne fka Guldfelterne ikke europaiste Dameks Begkeb
Chambeklain
hvokdan
ie,
Bauen
Stint han sagtens lige godt for alle Aldke og begke
bet var føt Krisen, gestop- havde haabet at kunne redaiere Arbede- Msnstetmand.
Lffcntliggsrelfem Meas Labouchete Lande« fom
not
kunde
de
to
Lande.
af regyptlste Cigaretter, Kan, idet den er fuldsteendig ustadelig i
faa
lsnen as for-ge deres Jndtægter.
,lc. QU V.R.R.ekdeuiebpe hat let ved at sige, at han i sine Bkeve r itet mellem
Men med Lidenstab sin Sammenieetning.
llke.
Der vilde ttke have væket nagen Kris- tyger han
til og fka
til Boeme ikke hat udtalt anbet, end
Utilfreds med Præmiernr. W htl
Pans udmaks
om man itke med aaben Lsgn hat-be dyrkek han Musikken.
Dz» er ikke til Salss pas Apoteker.
over Del
af de franste Udstillere, Dom sik
hvab engelste Blade hele Landet
kede Privatkapel volder ham stor Glade, Specielle Ugenter forhandlek den. Skkiv
vort Falk mad Beet-tm
Kul- og
iagde den Gang, vil Chambeklain have Silvmedaljer ogBronzemedaliey er ra- farbitret
er
Boerne7
og ligefom hsns Bedstefader Jsmail til Fabkitanten, Dr. Peter Fahrney,
faa
Og hvem
vansteligt ved at forivare sin Summen- sende. De hat opslaaet Plakater web
to Lande et
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Boerne er Tysterne i Shd Afrika, Pafha levekede Æcnner tll Opekaen
ivckgelie mad en Stat, spm den Gang Protest og Kritik pag der-s Udstillingss
Wand ogkelste Protestantet sont
Pude, er det Ehedloen en stor Fern-leise sm;
sto« oenskabeligt Jst-hold til England» lasset-, og da Generaldirektsk Picardj holde
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