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Kanaten som fri Gut-e 
Washington, 28. Nov. —s At sic- 

lttmbia itte alene tilstaar De forenede 
Stater alle de Rettigheder, sotn Hack- 
Herran Traktaten bestemmer, mcn 

gioer dem absolut uden Betaling —- 

det er Forslaget, sorn General Reyes 
nievbringer og stal sorelckgge vor Re 

gering til Overvejelse. Han antom i 

Dag Mai-ges til Washington lidt ef- 
ter Kl. 9. 

En Søn as Dr. Herran modtog 
hatn red Stationen, og de gil strais 
til bank- HoteL 

Generalen talte med en Repræfen- 
tant for »the Associated Press« om 

stn Mission i Washington. Hatt 
sagt-e: 

,,De oil dillig indromme mig det 

passende i, at jeg undslaar mig sor at 

drøite min Mission i Washington, da 

den er af lonsidentiel Karalter. Men 
anaaaende de Tilbud, Kolotnbia er 

villig til at gøre, snster jeg at stge, 
at jea og de andre Medlemmer af 
Kommissionen vil ansvende hele vor 

Energi paa at tilstaa De forenede 
Stater alle Kanalrettigheder, uden at 

det ital koste dem en Cent. Seid da 
vil stolombia oinde ved det.« 

»Ha: Prerftdent Marroquin auto- 

riseret Dem til at give Regeringen i 

Washington et saadant Tilbud?« 
spurate man Generalen. 

»Li: ivare derpaa vilde vcere at sige 
for meaet om mit Ærinde, störend jea 
hat udiort det,« svarede han. 

»Er tan videre stae," fortsatte Ge- 

neralen,« at hele Rolombia er Fyr oa 

Flamme og pniter Kanalen byaaet xti 
De sorenede Stater. Den uheldige 
politiile Situation, so-m var den ene- 

ste Aarsag til, at Kanaltraltaten bleo 

? fortaitet i Kolotnbias Kongres, er nu 

,- ,k-’elt sorandret. 
»Vi Inster Kanalem oa jeg er kom- 

men til Washington for at erfa1e, 
hvad Foltet i De forenede Statet cr 

villig til at gaa ind paa. Jeg kom- 
mer nred Jnitruttioner direkte fra 
Kolotnbias Præsident. Min Mission 
tommer paa inqu Maade i Konflikt 
med Tr. Herrans Rettigheder. For 
jant hat baade min Regering og jeg 
selv den dybeste Aatelse. Jeg vil dag- 
lig tonierere med hatn, cg vi vil hand- 
le i Harmoni. Dr. Herran vil fselge 
mig til Statgdepartetnentet og pras- 
sentere mig til Minister Hay.« 

»Ah-Jordan er Stemningsen i Ko- 
lombia anaaaendePanamaRevolutio- 
nen?« Generalen svarede: 

»Spaendingen gaar«hsjt. og man 

er indigneret over Begivenhederne paa 
thhmen Vi lan og oil dcentpe Od- 
standen, blot vi bliver sri for Jud- 
blanding udensra. Saa spcendt er 

Stemningen, og saa national er De- 
terminationen at bringe Jsthmen til- 
bage til Forbundet at Præsident 
Martoquin ille vil finde det vanste- 
ligt at tilveiebrlnge en Heer, sont oil 

sure dobbelt stosr not til at besinne 
Opftandem Saadan en Heer tan 
marckjeie over Land til Jsthmen trods 
Modsactte Meninger.« 

,,Hvad tan De forenede Stater 
gsre nu, da en ny Traktat er under- 
streven af Minister Hat) og Baums- 
Barilla?« 

« 

»Denne Traktat er itte ratistceret. 
Kolombiag Regering beder itke De 
sorenede Stater otn Hjeelp til at neb- 

Icegge Revolutionen paa Jsthmen. 
Alt, lhvad vi forlanger, er at saa Lov 
til at» styre vore egne Asscerer uden 

Liberalt ils-nd 
Saat-sQ-- 'Q,0t--·sx 

Ny tiltktrdende Abonncntcr 
pqa »Dansketen« erholder 
baqde dettc Blad og »Not- 
deu« til den bellige Abou- 
nentspris af 81.50 natlig. 

vom-h kath. Publ. heute. 
sitt-. liebt-. 

i 
i mullet, 

Jndblanding udefra. Den koloin- 

biansle Regering tan dæmpe Revolu- 
tionen uden at overtræde et Vogftav’ 
af Traktaten af«1846. Jeg tefererer 
til den Traktat, som vi altid hat re- 

sipelteret og holdt os eftertetlige, og 
ikke til Traktaten, fom den et fortla- 
tet i disfe sibste Dage.« 

Dst bliver maasie endda itke saa 
let at nedlægge Revolutionen, ssom 
General Reyes fynes at mene. Te: 
gaar Rygter om, at ogscm andre Dele 
af Kolombia tcrnler pack Revolution. 
Her staat ajort Gerning næppe til at 
Endre. 

Et Land mete anerkendet 
Panama 

Washington, 28. Nov. —- M. Bu- 
nau-Varilla, Panasmas Gesandt, 
modtog i Dag gennem Mr· Mengel- 

Øftekrigs og Ungarns Am- 
basadør, formel Meddelelse am, at 
dennes Regering hat anerkendt Pa- 
namas Uafhængighed og Suveræni- 
tei. 

Det er saa fsoruden De forenede 
Stater den trevie Regering, der aner- 

lender den nn Republils Eksistens. 
Frantrig, Kina og nu Østerrig - 

Ungarn. 
---·O-—— 

Brqu er Chambcklaius Gæst. 

London, 28. Nov. —- William J. 
Bryan spiste Dinner samtnen med 

Joseph Chamberlain i Dag i High- 
lsur:). Han reiser til Dudlin i Afterr. 

Det meddeleg fka St. Petekaorg, 
at W J. Bryan hat strevet fra Lon- 
Von og arrangeret en ,,intekview« med 
Gtev Tolstki. 

,.·.-., -.— 

Jmod Tobqfdkygniug paa 
Toget. 

Parig’5 Zunohedgraad 
Dil fkbyde Passagerer 

Inenne Nydelse i Kupeer. 

; Paris, ER. Nov. -—--- Rygevogne paa 
Melropolitanbanen er vers at blioe it 

ibramdende ZPørgHmaaL og en flot 
FOpposition imod dem got sig gceldens 
z 

be. Trods den Oiiiftændighed, at 

"Prcefetten for Poliiiet, M. Le Pine, 
favoriserer Rygevygne, saa has-Sand- 
hedgraadet erklætei fig imod dem. 

Dei kan gerne lebe til en Konflikt. 

Pape Pius den Ticnde am 

Frankrigc. 

Himd Pave Pius den Tiende mener 

om Franlkiqe og detg Regeringg For- 
holb til religiøse Selslaber og til Rit- 
ten i Almindelighed, fil Offentlighcs 
den at vike for første Gang, da Henry 
Des Honig Redaltøten af Paris’ 
,,Maiin«, blev nodlaget af ham 
privat Audienåh 

Som Svar paa en Anniodning ou 

el Budslab til de franske Katolitker 
sagde Baden- 

»Jesus plejede at gaa til Siedet 
kg Poe-, og alle Vexme prckdilede han 
Ord, som var iprwgede af Kceriighed 
og Batcnhjertighed. 

Fransle Katoliller maa ille stam- 
me sig ved paa lige Bis at træde frern 
for Ossentligheden og møde bete-H 
Fjender, ikle for at fordre fra Kejses 
ren, hvad Kejserens er, ille engang 
for at vækle materielleJnietesser, hel- 
ler ikke for at give Aarfag til politifk 
Strid, men for at bekende deres Tro 
og fordre bei-es Frihed og vise detes 
Enlghed og dydige Sind." 

Dekpaa sammenlignede hans de 
franste Katoliklers Forsplgelser med 
den Frihed, Kalolikkeene nyder i 
Amerika, England og Tystland og 
sagde, at Kalolikletne et tilsiaaet 
ftsrre Privilegier i flere pwlestantiste 
Lande, end de nyder i somme af de 
Lande, hvor den katolste Kirke er 

anerkendl som Siatstiele. 

«..«—.- -..-. .-.. .-.--..».—- -.-«—.—- »—.-. 

Kejser Wilhelm taber 
Stemmen. 

Grøden i hansLuftrør si- 
ges at have gjort uhel- 

bcedelig Stude. 

Der vereties fra Berlin under 28. 

Nov» at der i Lobet af de sidfie Par 
Dage hat lydt forundeklige klingt-et 
angaaende Keiserens Tilftand. 

Dei paastaaes, at hans Stemmeor- 
gan er siadet for bestandigt, og at han 
ibedste Fald aldrig til Fulde ian 

genvinde sin Stumm 
Lord Lonsdale,fam tilbragte 6 Ti- 

mer hos Köjseren i Son«dags, siger, 
at denne var ude af Stand iil at ta- 
le højt, han lunde tun hvisle. Dei vil 
med andre Ord sige, at hans Stem- 
me er iabi, og den mest berømte tyste 
Sstetncne-Svecialist er bloven tilkaldt 
for al behandle ham. 

Man paaftaar, at Fjærnelsen af 
en ordincer polypisi Ort-de ikke vilde 
efterlade saadanne Folger, vg man 

mener Verm-, at Kejferen hat udiat 
fm Operation for lcenge Paa Grund 
af officiel Besiceftigelse. 

Der ymtes ogsaa om, at andre 
Grader hat begyndt at vife sig, men 

nett-.- næqies halvossicieli. 
Reiferens System hat værei over- 

læsset as Beimnring sog Lidelfe. Han 
besikives som af meaet daailigi Mise- 
ende. Lcegerne atiribuerek Tabei «f 
hans Stamme til den Qmstændigkxd, 
al han insifletede paa at gaa ud fire 
Dage eftet Operationen. 

Te manae modsigende Ryater for- 
mader Tvivl oa flaber bange Anelfek, 
da Keiserens Tilstand iike beweg-. 

Berliner-messen publicerek praktiii 
intei besangaaentse uden rosenfarvede 
Bereininger, hvilte man iile trot, sag 
lcrnge Keiseren !«.-aa holte siq inde. 

26,817 Menncitck drwbt af s 
Tigcre og Stangcr. 

l 
! 

tFn gruopdættende Statistik over 

de Menneftey der i 1001 i Indien cr 

faldne sont Ofte for vilde Dyr, er i 

digse Dage bleven offentliggjort i 

London, strides der til »New Jll. 
Exbl.«. Tallet paa de u!yttelige, sont 
i de nædnte Aar er bleven drwbte af- 
Slanaer, Tigre oa Ulve er langt star-! 
re cnd noaet tidligete Aar. Af de! 
26,817 Person«-, der er faldne samt 
Oste, er de sktjöl dkæbte af Tigre oa 
andre vilde Dur, medens Reiten, 
23161 er døde fom Folge af Slanaexs 
bid. Jalt .104·5 Mennester er bl-even 

sanderrcvne af Tiare alene, hvoraf 
over Halvdelen i Bengalem ca i en 

entelt Provins alene 65, stønt der i 
dette Distritt, saa vidt det vidste-:«, 
tun husctcde en entelt Kongetiger. 
Paa denne KongetigersHoved var der 

as Regeringen ndssat en bøj Pris, tnen 

fotaæveg. J en and-n Pranins san- 
dertesv et ligsnende Kæmpeeksemplar 
itte mindre end 48 Mennesler. 

ngaa Ulvene, af hvilte der i det 

nordlige Indien findcs umaadclige 
Masngdey hat taget Del i det Hygie- 
lige Ødelæggelsesvaerk, idet de i 1901 
dræbte 377 Mennestek. Der hat va- 

ret foretaaet omfattende Klapjagter 
paa diese Dyr, og man hat detved 
ogsaa opnaaet at faa dem næften fuld- 
stændig 11drtyddede. Af Dsdsfaldene 
sont Følge af Stangcbid er de 11.,180 

"foretommet alene i Bengialm 
Endnu vaetre et de vilde Dyr selb- 

splgelig faret frem mod Knagetx den 
vmhyggeligt fsrte Statistik angiver 
Tallet paa dræbte Kreaturer sont 
80,796,-«hvad der i Sammenligning 
med det fotegaaende Aar beter en 

Tilvckkst paa over 9000. Og desuden 
er af Slangerne dtæbt omtrent 
10,000 Styller Mag. Hovedkontim 
gentkt bringes her af Leopardetne, 
»der alene hat over 38,000 drwbte 
Kreatur-Or paa dereö« Samsvittighed, 
medens Tigrene tun tan mtde pp 

med ca. :;(),.000 Resten er prcesteret 
of Ulve og Hyæner 

Jkte mindre overrafkensde end disse 
Tal er Tallene paa die af Mennester 
drcebte vilde Dyr. Ssom betendt be- 
tales der af Regeringen for hvekt 
fceldet Rovdyr eller Slange en Proc- 
mie, der beregnses efter Dyrets Stor- 
kelse og Farlighed J 1901 blev der 
ialt fældet 1331 Tigre, 4413 Leimm- 
der, 1859 Bjørne, 2878 Ulve, 706 

Hyæner, og 72595 Slanger. For 
dissse Dyr udbetaltes der ialt over 

880, 000. 
-s—- «0- -s—— 
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Miso Gould ndlover Pro:mier.l 
New York, RO. Nov. Miss Helleu 

M. Gvuld hat i Dag- ved Brev til 
Mr. Wilhert W-. W'hite, Præsident 
for ,,Teachers’ Training School« i 
New York, tundgjort, ast hun igen- 
nem ham og en Komite af Dommere 
vil give tre Præmier, paa 8400, 8250 
og 8100 for de tre bedste Afhandlin- 
ger over det dobbelte Emne: »The 
Origin and History of the Version 
of Ehe Bible Approved by the Ca- 
tholic Church« og »The Origin and 

History of the American Revised 
Version of the Englifh Vible.« 

Miss Gpuldg Hensigt med at ud- 

love disise Præmier er at tilstynte 
Underspgelse og at sikre fig ,,en tort 
men tilliqe grundig og populær Af- 
lmndling til almindelig Brug« af Bi- 
bel-ens- fotftellige Oversættelsers Op- 
rindelfe dg dates Historie band-e inden 
den proteftantiste og den tatolsse Kir- 
te. Præsident White modtog Hen- 
stillingen. 

Ctoker og Vrycm 
«S- 

. 
Lcncsom LIL Elleva Tet tan med- 

Veteg fm absolut paatibelig still-h atl 
ikn Ftonfcrence mellem Col. Bry 
Richard Erster, den forhetivcrrench 
Leder af Nein York Tomnany, her i 

London den LI. dg» haode Det qun 
frigPe UDfald for Col. Bronn. Cro- 
ter forsikrede Btyam than kundet 
Føre Regning paa dena meft uforbe- 
lwldne Stotte Af Croter i sin Ramp 
for Titomitmtionen til den demokra- 
tisie Prwfident Kandidatur. Ctoker 
anbe opmuntrende til Bronn, at 
ban endnu er en ung Mund og med 

Jnrflndelse fom ingen and-en Demo- 
krat. tcroker vilde vædde sit politifte 
Ry Paa, at Bryan bliver valgt denne 
Gang, hvis han nominetes. Bryan 
par meget rørt over Croters Tillid ti! 
bunt 

«0--- 

Uforklarlig ng indgydek Frygt. 

Cur-sehs, Vinezu la, Ist-. Nov —- 

J de sidfte sre Dage hat Byen Cumana 
i Statut Bemqu paa Caricaco-Bug- 

Its-n væres indhyllet i en fvovlagtig Rog. 
Ska Gassgs bar Itatiu oæret hjcmioqt 
of Jordryftklfer, saa det ek itke under 

ligt, om Falk trinken Fænomænets 
Aortag kan ikte foiktares. Siedets Jud- 
byggere, tun-to i Ta er bange for at 

forlad- bestes Huje. 
Eis KOMH er I Fcerd misd at under- 

søgs F1·emtoniugen. Cunmna hat været 

odelagt s; Gange as Jordfkaslu 
—-- — »So- —- 

Chicagofolk paa Cuba. 

.Havano, M. Nov. -—-- Cuban Home 
BL- Development Company ek Navnei 
paa est Korporation, fom bar Vor-ed- 
tontoriChicsgm og som oit købe en 

Citronplantoge og andre Landmande 
mci Provssssen Pinar del Rie, Ende-. 
Snlget er prakttst talt attlultet fra 
Landejerneö Stdn De Neste at Kom- 
p gute-s Ledere erfra Chica oog Grund 
Rom-L Mich. 

»Dansteten«. udgaat to Gange vm 

Ugen. 81.50 aarlig. Bude-Nu fris- 

Röte i Russland-. 

St. Peters«burg, 29. Novbr. — De 
meft foruroligende Tegn paa en Op- 
stand begynder at komm-e til Syne 

Iover hele Russland Store Dele af 
«-istrikter i ngets forsfelligste Dele 

set allerede i en Tilstand of begyn- 
zdende Revolution. Flere større Byer,I 
«hvoriblanbt Baku og Vitelfk, er under 

Krigslov. Til twds for Officerernesx 
Aarvaagenhed er revolutionceke OPH 
raab i leøb blandt Soldaterne. 
De opfordres til at love," ikke at skyde 
paa Folket i Tilfcelde as Uroligheder. 
Myndighedierne tager i Stilhed alle 

Forholdsregler til at Ins-de Krisen. 
Studenteroplsb af alvorlig Art fors- 
faldt her i Gaar ved Begtavelsen af 
en Student, som var ncegtet at tag-: 
Eksamen paa Grund af politisk For- 
feelse og af Sorg hercver tog Livet 
af fig felv. 

Jödcr til TransvaaL 

Johannesburg, 29. Nov. —- Som 
et Bevis paa Arbejdsforholdene i Eik- 

ropa ogSydiAfrika anfører Arbeij- 
kommissceren i en Jndberetning, at 

ansvarshavende Folk hat tilbudt at 

staffe 100,000 unge rusfifke Jøder for 
Arbejde i Rand-Guldgruberne fcsr 
810 pr. Maaned under Kontrakt Pan 
Z eller 5 Aar. 

Dcltc Meuinger. 
Sagen mod Baron de Adelssvækd 

og Greve de Warten var oppe i Oder- 
retten i Parigch ten 28. Nov. Te 
anklagede hævdede, at De Ufcedelig- 
hedsforbrydelfer, for hvilke de er an- 

Jiageh tun er en Del af »en myftifk 
erotisi Kultus«. Anklageren fagde, 
at de var Udslag as Forvorpenhed, 
og De tilkalrte Lceger sagde, at de an- 

tlagede er Degenerater i sjcelelig Hen- 
seende 

Ä-—— 

Selma, Cal. 
Bi er id i Vinterens Tid nu, men 

hvor dejliq er ilke Vinteren her i Cen- 
tral Califernien Havde vi its-e 

haft et Par Ncettets Frost, vilde Na- 
turen endnu have staaet i sin grønne 
Dragt. Men Vegetntionen maa but-: 
te for den lolde Natteluft, san Bla- 
dene begdnder at falde af Træerne. 
Men idet Plantelidet snnke!, trade: 
de mæsgtige Bjerge i dereg n1alerifke» 
hvide Dragt tydeligere frem. l 

Men Glceden oder Naturens Stein-s 
hed er itle vor dybeste Glcede. ! 

Som »Dansleren«5 Læsere jo al-l 
lerede ved of tidligere Meddelelser her 
fra, dannedes her for et Par Aar si- 
den en dansk - luthersk Menighed. 
Herren har velsignet den i den svund- 
ne Tid, saa den er vokIet stadigt dg 
jcevnt. Adslillige Gange er der lagt 
nogle til den, og Søndag den 15. 

November havde vi den Glæde, at 15 

Sjæle blev tagt til vor Menighed. 
I Ja, di glceder os siom en lille Mc- 
nighed oder, at Herren vedkender fig 
es og ladet Arbejdet og Ordets For- 
lyndelfe bære Fragt. Vi glæder os i 

lHactbet om, at Fremtiden vil give os- 

nderligerchekst baade indadtil o.g nd- 
adtil. Kunde bare Past. Øftergaard 
faa det ordnet saaledes, at han kunde 
bo iblandt os, og vi kuude haveGuds- 
tjenefte hvet Hviledag. 

Af Bespgende fra Øften kan need- 

nes Chr. Swensen fra Alsbert Lea, 
Minn» som vist tænker paa at blive 

her, sog Mrs. Jakob Olfen fra Conn- 
c«il Blufo Ja. 

Mr. E. Henrikfen fra Hampton, 
Nebr» hat købt en Frugtfarm paa 70 
Acres 1 Mil fra Kirken for 810,000. 
Desuden hat han forpagtet en Frugt- 
og Vindruefavm for 8 Aar. 

At del ikke alene er Fragt- osg Vin- 
a·vl, der lønner sig her i SanJoaqutn- 
Dalen, del vil forstaas deraf, at et 

ftsrte svensst Kompagni hat begyndt 
IKolonifation her i Frean Co» og del 

tcenker paa at dtive Mejeri efter en 

stsrre Maaleftok. 

Julegaver til Daumen-k. 

Hvorfor ikte sent-e en Jnlegssce 
hjem til DanniarlZ »Bei er saa vak- 

sfeligt«, siger mange. Ja, det er gen-· 
ste vift vansteligt at sende Vater,n en 

der er en Ting, som man uden min-:- 
fie Besvcer lan sende til Dan-ma.:, 
og det er en god Bog. 

Ved at indsende Bestilling til Ta- 
nish Luth. Publ. Haufe paa en ellir 
anden Bog tilligemed den Adresse, 
hvortil den ønftes ekspedseret i Dan- 
marl, vil alt blive hurtigt og meget 
nemt beførgei. De sendet nemlig en- 

hver Bog portofrit til Danniart 
for den Pris, som er anført i derez 

Katalog, og man kan være sitket pa:, 
at Bogen bliver affendt hurtigst mu- 

1igt, og at den kommer til den opgin- 
ne Adresse. 

Kunde det ikke vcere en leer Jule- 
hilsen fra os til vor Slcegt og vore 

Venner i Dem-mark, orn de modtog en 

Julegave fra deres leere i Amerika? 
Dei vilde siklert aliid være en hjerte- 
lig Erindring og i mange Tilfcelte 
bidragse til, at Julen derhjemme blev 

« 

lyfere og glæbeligerr. 
Beger er bin-e i Daninark, og tidt 

er det Vansleigt at overkomme at faa 
Julebøger;men det er forholdsvis kun 
meget lidt for Folt herovre at lobe 
og sende Beger hjem til Danniark og 
saaledses glcede -de leere derhjernme 
med et godt Budfkab fra det fjerne 
Besten· Der gsaar jo nu mod Juletid 
en mcegtig Strom af barme Hierteks 
kcerlige Tanker fraDanmark til Ame- 
rika, og vi vilke gøre dle Uret baade 
mod dem derhjemsme og mod os selo, 
Im vi lo«d denne Kærlighed blive abe- 
fvavei. 

Jeg hat en gammel Moder, fom nu 

føler sig ene og forladt, fordi hendes 
tre Sonner alle er rejfie til Ameri- 
ta, og jeg bar beslnttet, at hun steil 
have en Juleg«a1:e,fom tan bringe ben- 
de en kær Festbilsen oq minde henbe 
om den Jul, da vi sidfte Gang var 

samlede i det kcere Hieni, soin vi 

maafke aldrig were faar at se, men fom 
vi bog aldrin kan gisemnte men Vil 
bevare i lcerligt Minde, ikke mindft 
ved hver Julehøjtid. Der, hvor vore 

Bnrndomsminder flog san kybe Reso- 
der, feger doa vore Tanker ken, selo 
naar Vi fcerdes nde i det fjerne Besten. 

Der skal fendes noget bjem til 

Jul. Jeg vil sende en god Bsog til 
min Moder. Vil du ogssasa fende en 

aod Bog til dine leere? P. P. H. 
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Am«hnni1s«(«sl·.s. IIEI sjtlch ·’-·I(----Hc»m.»o. c- 

läunxxens Ytnlling (I’k-t(-r HI«in«k-ntclcitj. tät-ils 

g ztflszmmsulxs ng Not-ges llåsstuiic i Jst 
17. Äurlmnslrcilu l—lXf ist-L sm- :"ii-! r. 

81.·«)—l·lulbekg, Lachle chspc put- l««i(-i«x:.t. 
cllisr clcn survuntlluL Nyqu cmnsnliu noli I 

Akaqu U(«-—.I«:nscn, Lohn V. liirliisn s 1s’. .——«.«- 

slxitstz Inwl lllit-Lr;stf·««-r ni« l). Actlhctwh 

—lcksg. VIII. Mariunncn Furt-Uns Äck- 
1scutcswhuswh thuthllin)4.(’-()c—l 
per-zust. lkurtrtslliukhsing-LIC, Äsan N.k. 

»Im-un ppct icilslHU Äl· Lin-ts- l(«n«-(hc, Its« —- 

Niuir Stil Haus« ins-L I«’«-1·,;s.««51)».3, M » —l«c il- 
scn uns list-H UsmlrtL 227 sttlu«. Zim- —1Lmn- 
tnumlwnkns thun-. 1««·«-u(-Uing km Nur-ge. 
Und sich-IF 5()c——()mlc Mit-tun l««»t1:t-lling. 
205 siiiuq Jus-Reaktion. E. Free Theater-— 
sei-ico- skildringcr nxk l’(jkust» 400 -—- schw- 
klng, Juki-mie. lluvcts hatten lcn Pol-tust- 
1ing fru Vcstcrhcuseh 194 sklctx Zoo- 

Vnrt »Hm-c !U-c- Illtssstrcflstle KATALOC i 7 
At’-1«lim.:«s· smnx munuullig Fortegnelge over 
chmlrunksmss l«iuc1«nuu·,Inc(ll’sprtr;rtter os »Zum-»Au- zsf Je must Dekjcucl »- Dlgterc og 
l-’0rt«;i(tcrc.fklt· 

BIBLIOTHEKEK ACSNTEK 00 HAND- 
LENDE Ennounån Hm Mach 

linlnscr tlcr imlen N)«uuu· kjobek kot· mfnckst 
stand funr en cltxzmut LOMMIL 00 NOTSs 
RlXUSKALENDlLR MED ÄLMÄNÄK FOR 
UND lIRlT TllesLNlHU 

(n-Onst.«-uen(l«c länger PORTOPIUT sinds 
sinken-leise Zu Bcsøbcst 1 Money Order ellsk 
Erim-erkor- ZO Ny Instit-i sw- Use. 

« Mws sk- 


