
Mosis 
« »m- 

«js 
-s—.8"«-s UJREXEU. II 

So Aur Pr. slsw kmk k « koste sie-M sdan es IV ild gl g 
.-.- II its d« T- dag· kc oS F das TlrS W mor 

— 

· 

adpqu Ach 
»-"««Asz4 

,Van is 

14s p5s .19( I »nur ):cpt« t·-«’« d. ».da9 
---- 

DlIV 4 IX- W ir- VIII ..), III« — 

Situationen i Tokio. 

Der ertlaekes Ktidslov. 

Regerinaen gaat ind paa 
at offentliggøke zuhä- 

betingelferne. 

Opsianden laegget fig. 

Tit Zorn saa langi med Opftanden 
i Totio und Fredsslutningem at en 

Besiutnina kebtoges af Befolkningen, 
at Traktaten burde iuldiaftes. 

Samme Dag, Ftedag i sidfie Uge, 
etklcerede jUkitadoenByen under Rings- 
lov paa Guan af Dpstanden. Mis- 
fornpjelfen Ined Fredsvilkaarene blev 
ved at Dise fig, faa General Lamme-, 
Garniionens Kommandsr, upsiedte en 

Proklamction og advarebe Foliet 
imod en Gentagelse af Ukolighedetne. 

Lianenve Utoiigheder hat fund-ei 
Sieb i sxkre andre af Japans starre 
Byer. 

Ter dererer faalebes fka Tokio 
under fo. pe» at Opsianken er naaei iil 

Kobe, book en Pøbelbob paa 100 
Manb sii til Minatoga Tempel, fast- 
gjokde et Reis til Marquis Jios Sta- 
iue oa slælste Den gennem Zslekn Der 
paafulaie noan Kamp og Uorden for 
en Tib, wen isølge officielle Vermin- 
ger er Ihn-neuen itte alvotlig. 

Toki: er met i Ro, og deriil synes 
en stark Man at have bidragei fuldt 
saa need-! Tom Kriasålorm Fem As 
viser er Eier-en standfet niidlektidig, 
og flere tertzez standiede. 

Ptckniierknäniitet Katsura hat ved 
et »ini::::«-.-Ji« Mode as begge Hase 
fortlatet Jsedsviltaarenr. Dei viser 
fig. at Bereminaen ein, at Care Sona 
paa Perczife Zitadei itte maatte be- 
freite-L er uamndeL 

Japan Ecke-wer fuld Interesse i 

Kulminexne ked Fuskan oa Yentak 
og Neuen tki at forsvate en Del af 
den Whnxfnxrkfie Jetnbane med MUS- 
taroan 

Liibä, en Leder for Fremsikidispar- 
iiei, tikrzacede Kabinettei at tesignere 
eftek at raste gaaet ind paa saadanne 
utilftedåftillende Fredsviltaar. 

Baron Vamamota Matinemini- 
steten, Fort!arede, at stoti Tab af 
Menneskeiiv cg stote Pengeudlceg vit- 
de blevet unndgaaelige, om Japaner- 
ne stulre have indiaget Vladiwst 
og Jnvtaaelsen vilde ikle have veret 

saa meget verd. Han ertlaerede, ei 

Feedsviitaakene er lange mete vcerd 
for Landes end Reigen. 

Regeringen et gaaei ind paa at of- 
feniliggøre Ttattaien, og der san in- 
gen Tvivl nceres om, at naar Folket 
kigtig iommer til Kundskab om deng 

Jndholk og faat sundei sig, at dei jo 
faa vil give sig iilfreds. Japan hat 
jo i Virteligheden vundei ali, hvad 
bei tanwede for. 

To af Fredskommissærcrne iygr. 

Fra New York meldes under 11. 
ds.: 

Baron Komurcg Hovedet for den 

japanste Fredstommissiom og Ba- 
ron Rosen, Medlem af den tussisie 
Kommission liggek begge syge paa 
deres Octel i denne By. 

Baron Romuka lider af et Manc- 
onde, :q medeng hans Sygdom ille 
menes ct vcm farlig, hat han Lege 
paalagt kmm at væte fuldstændig ro- 

lig for nogle Dage. 
Som Folge af Baronens Sygdom 

et akfe Zeftligheder for Kommissionen 
bleven hwvede. Japanerne tænket paa 
at forlade Seattle paa Torsdag, hock- 
fra de oil seer til Japan. Baron 
Rosen artiverede vcd Midnat Spu- 
dag Aften, og en Lage tilkaldteg paa" 
St. Regis Hoiei. Han hat lidt fra 
ei Angteb as La Gkippe, og dette til-i 

Jordfkælv i Italien. 

400 Mennefker siges ow- 

lomne og 600 faarede. 

Mange Byer lider Stude. 

Fra Rom, Italien, berettes otn ctt 
frygteligt Jordslcelv i Penvincen Ca- 
labtia i Fredags Morges Kl. 2.55. 
25 Landsbyer blev odelagt ca. 400 

Mennester siges omtomne, og 600 

saaredr. Fuldstændige Meddelelser 
foreligger itte endnu. Snese af 

;Landsbyer, fom undgik total Ødelcegs 
Ygelfh led ftor Stude. Tusinder af 
tMennesler blev husvilde og blottet 
fcr Føde og cheder, idet en Mængde 
Hase styrtede helt eller delvis sam- 
men. 

De state Vyer Pizza, Monteleone di 
Calabrka og Martirano blev næsten 
lelt jævnede med Jotden. J Monte- 

;leone blev 7 Mennester dræbt paa 

Ftedet Ved et Fængsels Sammenstyrt- 
ning, og mange blev saaret. Pi,;z.1- 

YDiftrittet siges at vozre ncksten helt 
Todelagi. 
t Ogsaa i Messina, Secitieu, kaltes 
HJvtdtyftelsen men itle faa stcertt fom 
.i Calabrien, J Martirano er nceften 
Jalle Bygntngerne ftnktet samtnen. Of- 
tenes Anteil lender man ille endnu· 

! Ryftelsen varedeils SelundeL 
JFoll flygtede ovemlt ud of Byerne i 

YTtørste Slrcel og Jammer-. 
Santtädig med Jordslælvet i Calas 

beten vifte Vulkanen Vesew fernyet 
Udbrud. Den udspnede vcrldige La- 
oaftrømme, fom nnnede frem ttl Fu- 
niculat Jeknbanestation nede pas 
Bjargftraaningem 

Faa Enleltheder fra den frygtelige 
stateftrofe foreliggen De verste Med- 
delelser tomrner frei Byerne Pizza ng 

":Utonteleone. J beuge diese Byek fass-; 
der tasdsomme Zcener. Mamd, Liviu- 
der og Born vatteg af Søvne ved Ny- 
ftelfen og slyede balvnøgne ud paa 
Gaderne for at redde fig fra de fal- 
dende Hufe. Mange Menneslet, lom 
ille var i Stand til at undlomme 

hurtig nol. begravedes under Rainer- 
ne af dekes egne Hufe. Nogle of dis- 

se due-bless, andre blev sencre trutlet 
frem af Rutnetne i en meget lidende 

Tilstand. J Pizzo og Monteleone var 

det saelig Beboelsesdistrittet, der led 

under Jordflcelvet. Fort-drings- 
;tvakteret slap nogenlunde udsladt. 

I Kong Viktor Emmanuel befluttede 
istrals at bespge de pdelagte thttilter 
Ji Calabrien for personlig at bistaa 
med Raad og Daub, samt med Pen- 
getntdler, for at hjcelpe de mange neb- 

»lidende. ngaa Paven udtalte On- 
Jfle om at hjælpe. 

j Hjcelp i Retning af Telte, Fodemid- 
jlek og Penge til de nsdlidende begynd- 
»te strals at stumme ind. 
» 

Paa Ulylesstedetne begyndte Red- 
ningsakbejdet, saa snart Tagen 

;gryede, Jordkystelfen var staut-seh og 
de Undkomne havde vundet Fatntngen 
t;l«bage.« Leeger, Jngenisrek og Sol- 
dater sttsmmede til Stedetne for at 
htclpe 

DampfkibsiNotitfer. 

Vi tilladet os hervcd at meddele, Jt 

Dampskibet ,,United States« af 
«Scandinavian American Line«, 
hat fotladt Christianfand med 1334 
Passagerer ombotd og ventes til New 
York den 17. Sept. 1905. 

Forbindtligst Deres 
A. Mortensen F- Co. 

lkge med den Spcending, hvotmed han 
hat atbejdet under Fredöjokhandlin- 
gerne, hat bevirket, at han faldt sam-» 
men. Lcegen erklatede bog, da han» 
forlod hom, at hanö Tilftand illi« 
var farlig. 

Den russiske Arme mod-n 
tager Budskabet om Fred. 
Osficerer og menige byder 

Freden Veltommen. 

Dritter Roosevelts 
Staat 

J Lordags sendtes en japansk Bud- 
bceret med hvidt Flag til Russernes 
Lejr. Han ovekbkagte sra Feltmar- 
schial Oyama til General Linevitch .t 

Brev, hvori Oyama lylønskede Live- 
ritch med den fsluttede Fred og beder 
haln udnæsvne Befuldmægtigede til at 

atrangeke Vaabenhvile. Oyama hat 
udncevnt General Tulushima fra sen 
Side. Chalhedza foreslaas som Mo- 
dested. 

Fka Gunshu Pass, Manchnria,s 
Imeddeler en Ass. Press Reprcesentant,l 
:at siden Nyheden om Fredsslntningen 
Evar modtaaet, bar han undersøgt 
JZtemninaen i den russiste Arme i den 

HHensigt at komme tkl Kundslab orn, 

jhvorlebes Budstabet om Fred modtai 

sges as Zoldaterne. Første Telegratni 
om Fredsslntningen offentliggjorve5. 
den 6. Zept. i Armeens Apis, og den 
9. offentliaajordes et Omreds af» 
Betinaelserne. Ossicetetne iaattog 
streng Anstand, men de meninae Sol-! 

jbatet aav med Ofsicerenes Tilladelsez 
»sin Glckbe Luft i sorslelliae Festlig- 
Theben Zønt tet endnu vil vare one-. 
tring en Uzae, for den hele Arme kan, 
saa stunbstab om Fredsslutningemi 
lan det stack-, at det stnre Flertal asl 
baade menige og Lssscerer lmder den 
Velkommem 

Tusinder dritter daalig Roosevelts«. 
Staat Korrespondenten, der er 

den eneste sremmede Avismand tile-I 
ae ved den russiste Arme, bliver alle 

Vegne sputat, om han et Amerika- 
ner, oa naar han saa svarer beim-s- 
tende, ariber de lsam oa laster ham 
paa ROHR-Mauer mange Gange s 
Lasten, medens Lfsscererne saa sagte 
protesterer imod denne kuestionable9 
Form for Beunbrina. 

Alle Beane lanas Banen, hvor Il- 

viser tan erholdes, set Zoldaterne slmsI 
tigt hen over Nybederne, og saa nd- 

trntler de deres Glasde veb Jan-L 
sont de sortsoxtter til sent Paa Aste-. 
nen, og ind imellem raabes der Hur- 
ral1! for Prcesident Roosevelt. 

i 
s 

Da Mittel Ræv maatte bade 
med Livet. 

Et hofft mærtorrdiqt Tilfælde. indiraf fucleden Nat bo; en Beli- 
mand i Ldks Bramdrup, sortæller 
»Kolding Folleblad«. 

Ud paa Ratten vaagnede Konen 
bed, at Honsene tog stasrkt paa Vei;l 
men da hun tydelig kunde hufte, at 

Zlodden til Jndgangcn var falden i, 
fvntes hun itte, der tunde vcere An- 

ledning til at staa op, og omsider 
faldt Honfene da ogsaa til Ro. 

Da hun kom op om Morgenen, var 

hendes fskste Interesse naturligvis. 
hos Honfene, men i Stedet for at« 
finde dem paa deres sædvanlige 
Plads, fandt hun dem oppe i Top- 
pen af Laden, uden bog at kunne ov- 

dage Aarsagen til del-es Flugt. Hun 
git da ud for Enden af Hufet og 
opdagede der en underlig samme« 
sttympet Stabning, der ved nærmere 

Eftersyn vifte sig at vcere selve Mit- 
tel Rot-M For at komme End i Haufe- 
buset havde Mittel boret Snuden indI 
under Stodden til Jndgangen, og Da 
den hat faaet Hovedet ind, er Sind- 
den sunket helt ned om Hallen, san 
den hverlen lunde komme ud eller ind. 
Jo mete, den bar arbejdet, desto 
mere shTar Skodden klemt og tilsidst 
kvalt den. Strassen er kommen over 

hom, inden han hat begaaet Fort-m- 
delsem hoiltet er særlig heldigt for 
Hsnsenr. I 

Ftygtelig Eksplosiou i en Krau- 
Møllr. 

Witten Mennester blæst 
til Atomer. 

Fra Connellsville, Pa. meldes om 

en frogteiig Etsplosion i Rand Krudt 
Wolle i Fsairchancc 20 Mil derfra i 
Lordags. Af 82 Mcend, som gik paa 
Arbejoe i Møllen om morgenen, vides 
nitten at være døde, og af disse er 13 

genkendt. 
Foruden de 19, der blev dræbt, blcv 

s) af dem, der var i Møllen, og Snese 
as Mennefker, som boede indenfor en 

4balv Miis Afftand fra Moll-km mere 

og mindre haardt saurede. 
Eisplosionen var saa voldfom, at 

Etødet føldtes tydeligt i Connells- 
rille, som er 20 Mil derfraz Bygnin- 
aer vuggede fom i Jordskoelv. J Union- 
town, 6 Mil i End, knufies Hunde- 
ber of Vinduesruder, og i Fairchance 
er der nceppe et Has, der ikie led 
Stadt-. Høftakker tumlede over Ende-, 
cg Kreaturer paa Marien blev som 
laniflaaede. To Tog havde lige pas- 
seret Siedet, fom Eksplosionen stete. 
Banefporet bkev oprevet, saa det tog en 

f- Tinier, for Trafiiken Hunde genev- 
toqes. Ter bereites om en Rætke 
(fksplosioner, 7 i alt, hvokaf de sidfte 
4 var de voldfomste. To Car-Lces 
Tnnamit vaa Banesporet eksploderede 
og øgede Kaiestrofens Voldfomhed. 
Hvor den eksplodereke Magasin sfod 
er der en Hulning 15 Fod dyb og 
m Yards i TværmaaL 

Det er den tredie Eksplosion i 
Rand»plant« E de sidsie to Aar. Eis- 
piofionens Aariag kendes ikke. Der 
gættes paa, at en Atbejder hat stødt 
et Ztnike Saandværkstøj imod Metal, 
saa der er fløjet Gnifter derfra. 

Pest Crowc vtrk ich. 

Politibetjeni «!ll Jaclfom som Onk- 

dag Aften blev sinkt i Hoften af Pat 
Ironie komm-er fia rast da dil fnart 
isasre rast iaen Knaan fandtes i 
Laarets lødriae Tel oa blev fjermt 
Torsdaa Eitermiddaa Benet var ikle, 
scm man frnalede for, bemit. 

Politiet fixier, at Crowe nan Tvivl 
hat fvrladi Lmaba iakn. Han vidfte, 
al enlyrcr Beiicnt var paa Lur efier 
bam med erre til at finde bam ned 
uden Barfel Crowe kar, efter kund 
Politibeijeniene fixier, den Ide, ai 

han flal finde enbver Person, fom for- 
iøaer at arresiete ham. 

Opwtet i Baku-Distriktct. 

Der bar i de sidfte Tage været lan- 

ge Meddelelfet at læse derfra. Fra 
i Zondagg nieddeles folgende fra Ti- 
flis: Guvernøren af Balu bereitet, 
at Skydningen fortfattes i Aftes og 
i Dag, dog efter mindre Maaleftok 
end tidligeke, og at faa drcrbtes eller 
faatedes. Soldaterne og Politiei, si- 
ger han« er fremdeles bestæfiigede med 
at for-hindre Jldpaafættelfe og Pum- 
dving. Direktoren for den telnolo- 

giske Institut i Balu telegrafeter fan- 
ledes: »We are starving and dying«, 
cg han anhdlder bønlia om Fremfen- 
delsen af Nødvendighedsaenstande. 

Te værfte Nyheder i Tag kommer 

fra Zangezursli Distriltet, hvvt det 

siges, at manae armenifle Lands-ber 
er jævnede med Jorden, og Mennesler 
i Hundredvis er dræbie. Hjælp an- 

kommer langsonit paa Grund af den 
lange Affiand fra Militætcenirene. 
Hele Tattarbefolkningen hat rejst fig, 
og 4000 bevckbne Kurder hat forenet 
sig med dem fta den Persiske Side af 
Flodbkedden. Vicekongen shar pro- 
iesteret til de persisie Myndigheder. 

Fra Shushaba bereites, at Arme- 
nierne og Tartarerne hat forsonet sig 
med hintande at Befolkningen er 

blesven afvcebneh og at de fremtnede 
Bollwerk er vendt tilbage til der-es 

Kong Christian alarmeret 

over Efteretningerne. 

Han vil bruge sin Jndfly- 
delse for Frev. 

Kobenhavm 9. Sept. (Efter spe- 
cielt Kabelgram til New York Ameri- 
can). — Der fortoelles, at Kong Chri- 
stian, som er alarmeret over Eftetret- 
ningerne, der er modtaget fra Karls- 
bad, hvor Norges og Sverrigs Res? 
ptcesentanter stiltes i Biede, i Dag 
bruger hele sin Jndflydelse overfor 
Bjørnstjerne Bjørnfon, Naner og an- 

dre norske Ledere for at faa dem til 
at gøre alt i detes Magt for at holde 
det norfte Foll roligt, indtil den narr- 

vaerende Krise er overftaaet. 
Alle Telegrammer, som er modtaget 

fra Christiania i Gaar og gennem 
Ratten, fortæller om Udbrud af Held 
knod Everrig i alle Egne af Norge. 
Det norfke Foll bestylder Svenflerne 
for at Afgøkelse, som ftal gøre Norge 
til en uafhængig Stat, og for at Vcere 

troløse mod deres Løfter, og mange 
iltre Ledere tilraader i Dag Krig mod 
Zverrig, idet de siger, at Nordmænde- 
ne maa lige faa vel staa først som sidst. 

Ei Rygie, som spredtes i Guar, at 
den norsle Regering koncentrerer 

Tropper paa den fvenske Orænse, er 

ille sandt, fkønt det er en Kendsger- 
nina, at der øves stærkt Tryl paa 
Prwmierministeren for at faa ham til 
at qøre Forberedelfer til Landets 
Forfvar, i det Tilfcelde det siulde blire 
nødvendigi. 

De ældre og mere tonservetive Le- 
dere er alle inde for at afvente De- 
legaternes Konference paa Onsdag, 
for de tager noget overilet S«kridt. 
Dei yngere Element derimod, særlig 
dem, der ønfter Republik, afslaar at 
lntte til Raad og forderer øjeblikkelig 
Handling. For at berolige dette Ele- 
ment er der affendt nogle faa Regi- 
menter Artilleri til Frontem og det 
var formodentlig diser Afrejse, der 
satte det Ryate i Omløb, at der var 

en almindelig Mobilisering af den« 
tnorfte Heer i Gang. ! 

Krigsskyer over 

Nordenl 

Helgoland forfvindet. ; 
i 

Der nieldes fra Washington under; 
9. ds. at Øen Helgoland holder paa 
at smuldre bort oq forfsvinde. Nord- 
føens Bsølger vadfter den ud lidt efter 
lidt. 

Jfølge en Offentliggørelse af »Bu- 
reau of Labor« bar Øen siden 1890 
tzbt Z Mil i Omfang. Tette hat 
den tobt ikke nlene fom Følge af, at 
dens sandige Klippek underminekesi 
af Vandet, men Sydsiden ligefremj 
stinken 

Siden Øen i 1890 kom til at til- 
høre Tyftland hat der vceret gjorti 
fiore Jngeniøratbejder for at deswi- 
te Øen, men det paastaa5, at selv 
Havbunden, hvorpaa dette bygges er 

usta«bil, saa dens Dom kun er et 
Tids«spørgsmaal. Deus Befolkning er 

omskring 2,000. 

i 

Plionograf til Salg. 
En Edison Home Phonograf, kun 

lidt brugt, Lan købes billigt i Danish 
Luth. Publ. House. Den er i fuld- 
stasndig god Orden og lige saa god fom 
en nn Maskine. Man bedes tilsirive 
os om Prisen. 

DANISU PUBUSIING IOUSE ! 
. - . swa. NEM. « . - 

Hiern. General Takaischwils telegra- 
feter, at llrolighederne er i Aftagende. 

Fra St. Petersburg bereites sam- 
nie Dag efler M. Vanka Reprcefens 
tant for Borsen i Bahn, at Situatio- 
nen er i stccdig Bebring. Det værste 
ved Situatkonen er nu, at mange Ar- 
bejdere lidier Not-. 

Fra Vestindien. 

Tørte paa St. Croix. 

Fra Christianssted paa St. Cwix 
skrives den 7. August til Ritz. Bun- 

Hr. Jacob Lachmann har lige for- 
ladt St. Eroix, hvor han har vceret 
paa et kort Besøg for at inspicere sine 
Plantager og det store Anlæg paa 
,,Beth-lehem.« Deswærre har St. Croix 
tun visi· sig fra sin mest ugunstige 
Side, forpknt og afbrændt af den sta- 
digt vedvarende Tørke. Forleden 
Dag faldt nogle faa Linier Regn her 
i Byen til Hjælp for de tomme Ci- 
sterner og Brønde, men Landet fik 
tun et Psar Linier enkelte Sieben 
Rundt om paa Plantagerne set man 

nu et Son, hvilket man ellers hell-ig- 
vis sjeldent fer, at den saakaldte 
,,Tl)rash«, Topaffaldet af de høftede 
Sukkerrør, der ellers faar Lov at bli- 
ve paa Matten som Gødning, nu 

omhyggelig stakles op og køres hjem 
i chegfoldene, overhældes med Me- 
lasse og saaledes nydes med helt god 
Appetit af de forsultne Kreaturer. 

For det ftore danste Plantagesel- 
slab er denne langvarige Tørke en me- 

get trist Omstcendighed, som sagtens 
ogsaa sætter Aktkonærernes Taalrno- 
dighed derhjemme paa en haard 
Prove. Den ftore Bomuldshøst, der 

faaledes havde vceret ventet og var 

faa vel for-besteht, bliver nu tun ringe; 
dog opgtver man ikke her Modet, men 

er rask i Gang med Jnddragningen og 
Beredningen af nye, betydelige Are- 
aler og Opførelsen af en ftørre Fa- 
brik til Høftens Behandling. Dei er 

da at hausbe, at Sagens Venner-hjem'-« 
me heller itke vil tabe Modet, men vise 
den fornødne Taalmodigked i For- 
staaelfen af, at kan en langvarig Tor- 
le vcere en førgelig Faktor i tropksk 
Landbrug og en, der maa regnes med, 
saa kan ogsaa et godt Aar med eige- 
lig Regn bygge osp og stasse Erstat- 
ning for lcengere Tids Tab. 

Det Røre, der isærlig her paa St. 
Croix har vceret i nogen Tid med 
Baptistprædikanten Gibson, der gik 
meget aggressisvt til Vcerls overfor 
de andre Kirkefamfund og holdt fine 
Tilhcrngere i en stadig Ophidselsestkl- 
stand, shnes nu at vcere i Fcerd med 
at stilne af, da samme Mr. Gibspn 
er gaaet til Amerika efter at have 
været Genstand for et ret voldeligt 
Overfald paa Torvet i Clhristiansfted. 
Biegivenheden vakte adslillig Opfigt 
her, hvor flige Afgørelser er ffeldne, 
men da han eller enlelte af hans Til- 
hoengere havde udcestet Katholikerne 
ved haanende Tilraab til deres Pto- 
cession gennem Gaderne Krifti Le- 
gemsfesL saa fandt en af den kathol- 
ske Kirkes haandfaste Tilhsængere sig 
tilflyndet til at argumentere med 
Stoklen. 

Palma gennontineket. 

Fra Havana, Cuba, meldes under 
O. ds.: Præsident Palma blev i Af- 
ten enstemmigt gennomineret af det 
moderat—e Partis Konvention som 
Kandidat for Genvalg til Præsident 
over Cum Mendez Capote blev no- 
mineret til VicepræsidenL Platfors 
men omtaler itke ,,Plati-Amendemen- 
tet, da det moderate Parti anser dette 
KonfiskationsiAnhanq for afgjori. 

Fionftitutionen bestemmer en fem 
Aars Genfidighcdstraktat med de For- 
enede Stater, og siden tun Forandring 
dcri fke i Henhold til, bvab der vil 
vcrre af Interesse for begge Lande- 

Aarsbctetningen 1905. 
Vi har endnu et lille Restbplag af 

Aarsberetningen fra »Den forenede 
danske ev..-luth. Kirke«s Aatsmøde i 
Ecer Falls i Aar. 

De, som ønster Aarsberetningen og 
ikke hat faaet den, bedes indfende 15c. 
i Frim., og vi stal sende den strau. J 


