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Kong Christian lx’5 

Bisættelfe. 
-.———- 

llmaadelig Dettagelse i 

Sotgeseiten. 

Stranse og Blomster til 

en Vætdi as slllll.()00. 

liong Christian den Niendes Lin 
Wes i Ftedagg slyttet sra Christian-H- 
lsorg Slotslikte til Rostilde Dom- 
tirte, hvor det saa i Sondags blev 

disat Side om Side nied de gamlc 
danste Konger. J Rokgälde Bys nickt- 

lelige og ærvcekdige Domtirle hat 
ftclt sra deng Jndvieife i Aar 1084 

de fleste dansle Kongek fundet Deres 

ssdste Hvilested. Rostilde var nems 

lig i Middelalderen locnge Kongernes 
Residens og et ansei Bispescede, on 
den bar ogsaa senere beholdt siu 
Ilion-; som Kongetnexi Begriivelseg- 
islad5. 

Kobenhavns Folt i Vældige, sorge 
turdie Masser samnien nied Tusin 
der og attet Tnsinder as Tilrejsen- 
de fka ncer oq sjem liavde sainlet 
sisx pas Pladsen somn Christian-Z 
beste-s Kirle og langzs Ruten dersta 
til Jernbaneftntionenx nilerede sra 
den tidlige Morgen var den tidligeke 
tionges ilndeksaattek modt steni set 
a« dringe hmn deres iidite Hilsen oq 

Xarvel santlige Vinduer med llds 

si-1t til den Ves, Liziærden stnlde 
passieren Var othret af Til 
fixiere. som tildelg yaode Malt 

deteså Pladset i dirrc Domme. De 

Eies-e Huseieke lang-J Ruten haode 
Uc Fokhaatid nieddet:, at de vil yde 
de betndelige Summen soni toni 

ind oed Salg nf Tiistnervladse, til 

et eller nndet velgørende Fond, sont 
« Oft-et beere den asdøde sionch Navn. 

Oele Its-benimmt Var sorgellcedt, 
-«ed Dannebroq pas sitalv Stang og 

Zvrkiedctorotionet Jcsrretninaet st? 

Xlrpejdssteder hoc-de lxitlet dekes Do 
ist« m al Virlsvmlicd var indftillet. 

Zorqetjencsren i tshri 
Itiansborg Elotszstirte 

Stort for Mit-du antoni Kon- 

Hmie as Danmatl, Notge og Grec- 
teiilandy linletejserindcn of Rus- 

land, Dronning « lerandra as Eng- 
liind samt andre Slæntninge as del 

dunste Kongehus os- Repræsentanter- 
ne for de ndenlandsle Monartet til 

lshristiansborgs Stocstirte, hvor der 

lslesxi lyoldt en tort Sorgegndgtjenesle. 
Lied dennes Asslmnina blev List- 
tisten, dællet as D.!iinebrog, bearet 

as Arme- og Marineossicerer til det 

venxende Kontos Med Jnsnnteri oq 

ztavalleri i Spidsen satte saa Sor- 
oeioqet sig i Bevæaelse on passetede 
aennem Gadetne tre og en halv 
enqelsle Mil til Jernksancstationm 

Zaintlige Kittellotter tnnede uns 

der Processionens Tog gennem Ga- 
derne, niedens Salnt blev givet sm 
Kobenhavnö Bescestninger. Bed An- 
lonisten til Jernbanestntionen blev 

Ligtisten unt-ragt i en Jernbane- 
oognx det et ssrste Gang i Danmarls 
Historie, at en Konqe er sort til sit 
sidsie Hotlested pr. Jernbanr. Ved 

Kong Fredektt den Syvendeö Dpd i 
1863 fandt man endnu Anvendelsen 
as Jernbanee for et taadant Die- 
med upassendr. 

Ved Ante-nisten til Rosltlde dan- 
nede det fjeede Dragonregtmente 
Estorte, medens Kisten bles haaret 
til Domtteken og anbtagt paa en 

Katasall sotan Hpjalteret sot der at 

asvente den endetige Bisettelsr. 

Bisættellen i Roslildr. 

Roskllde, 18. Febr. — I den 

gamle eewcedige Domliele fandl 
Am Eli-Wand jordiste Levntnget 
lit. fidfle Hvtlested i Esteeintddag. 

Kisten, der Gliedes soran Ulteeel 

vce tun siyyllet med en Seen al 

Guld, en Gabe fra Bornene i Dan- 
marl. Op imod Alterringen var faa 
cnbragt Kranse og Smykler fka 
lremmede Monarker oq den danste 
Kongefamilies Medlemmer —- til- 

sammen til en Værdi af 8100,000, 
figes der. 

Koret var fyldt af Prasser, hviszs 
cjendommelige Ornater formede en 

swn Baggrund for Diplomaterne i 
deres Uniformer fotan. Nede i Kir- 
lcn var Sæderne til Venstre refer- 
rseret for Ministrene og andre høje 
Embedsmæid, til Højre for Miss- 
dagsmedlemmekne etc. 

Lige før Kl. 2 traadte Dronnina 
Vllexandra, Enlelejferinde Dagmar, 
Dronning Louife og de andre Kvins 
der af Kongefamilien ind i Kikken 
og tog Plads ved venstre Side af 
lKisten. Mens saa Beethovens Sør 
gematch fpilledes fra Orgelet mar- 

cherede Kong Fredekil med Kejser 
Wilhelm Vaa venftre og Kong Geotxi 
xsaa højre Side op ad Hovedgangen. 
Rang Haalon og andre longeligc 
Personer fulgte efter. Men vi maa 

aflorte Beteiningen. 
Bistop Rørdam Ined Bistand af 

Konf. Panlli og Siiftgprovsi Bon- 
do ledede Sergegudstjeneften Bi- 
ilopen dvaslede fcerlig ved Danmarls 
lldvitling i Kong Christians Rege- 
Iingstid og hvad Kotigen havde vce-l ret for sit Land. 

Sørqetjenesten fluttede med, at 
site Officerer tog Kissen vg, mens 
m Eørqcmarch as Hartmann spilledes, 
lsar den fm Pladsen fokan Alter-et 
md i Kapellet, hvor den for stedfe 
ltiensattes. Zamtidigiheisedes Flagene 
7 Bucn til Ære for den nye«Konge. 

« 

Kl. gis-ZU reiste Sameftaren til-( 
lage til Købenljavw ! 

Czako og Bkdftcfa’ken » 

l 

i Ilerder Trunk-n uf Firan Kriftimi 
:d. 5!.-:— wrsmxtizwe Forlwld udtaler 

Heu chLL Blum at Wareng Forlwxss 
Etil Vcdstcfadercn i Tanmark under- 

Izsif en Form-Bring ocd anndeljexs 
Ins Umk-. 

Mmm Rristian qau ncmliq eftck 
Tieres Zigeude flere Gange den unqc 
!Eelvl)erffer det bestexnte Raadz at 

Here fiq fri uf de bureautratisie 
Traditioner Da lntte til baade Fin 
Innres 031 fine øvriqe Undetfuatters 
iskeformonstet 

Eom dekendt lnttede Czaren ikte 

til dem- vise Rand for ban blsv 

zounaen dertil af sine llndersaatter. 

lMinelcdekc iDenvcr akteftckcde 

Jstu Bruder-, Colo. meldes under 

i Haar-J Dato: Under Vogt af 12 

nasmcde Depum Sherissss bit-V Pra« 
stam- lfharleg Moner og Secretær 

W. D. Hamvood af »Western Fuss- 
ratiun of Mittags« ug G. A. Petti- 
iuziic, der ei- ii.istænkt for Dekagtig- 
heb i Snigmordet af Guvernør 
Steunenberg af Jdaho, tidlig i Lor- 

dags Morges bortført til Jdaho paa 
ef specielt Tag. De blev arrestekede 
i Ludags Aftes. 

Totödag Morgen i sidfte Uge an- 

kom Depuiy Watden Mills fea 
Statsfængslet i Jdaho til Denvet 
oa bcm gis ftraks til Verks med 
at bevirle detesArrest Hans Ope- 
mtioner gik for sig i al Hemm- 
lighed. 

G. A. Pettkbone er et tidligere 
Medlem as Western Federatton of 
Miners Exekutivraad. san stod i 

Fotbindelse med Coeut d« Alene 

Opstanden i Jdaho i 1902 og var 

een of fem Mænd, som dsmtes til 
et Aars Fausfelssiraf for Oberster- 
delse af en »fedetal steile infunction.« 

Dgsaa Präsidenten for »Mineks 
Union" i Butte, Jdaho, et umste- 
tet som misicentt for Delagttghed i 
famme Forbtydelsr. 

Pat Crowe frikendt. 

Jnryen tog intet Hensyn 
til bang egen Bekendelfe. 

Nu sidder han areefteret 
iCouncil Bluffs. 

,,Finder den anklagede ikte-ftr,-l 
dig.« Saaledes lød den Kendelse, 
som Juryen i Pat Morde-Sagen i 

Fredags Eftermiddags afgav. Der 
ftemtes 29 Gange, for der opnaae:— 
des Enighed Til at begynde med 

swd Stennnerne 6 mod 6, men cen 

for een vandtes de 6, der føtft stemte 
for at ertlcete Crowe skyldig, over 

paa den modsatte Side. 
Denne Afgøtelse as Sagen Inst-. 

Pat Croloe for at have »tidnaped«« 
Cudahns Sen hat vatt stor For- 
bovfelse, navnlig fordi Crotve selvi 
faa lige ud i det for omtalte Brev,j 
hat erlendt og belendt sig styldiq.! 
Med Henfyn til dette Btev udtalte 
en af Jneymændene iflg. ,,World 
Herald«, at det maatte være rigtisgt 
intet Henfnn at tage dertil ifølqe 
Dommerens Instruktion, at en Be 
tendelfe eller Tilstaaelse of den An 

tingede, naat den itte stottedes nf 
lsetræftcnde Vidnesbyrd, var util.- 

ftmsttelig til at bevise hans Styl- 
diqhed Da Juwen faa itte sandt, 
ot Vidnesbyrdene, som var aflagte 
pennetn Vidneforhøret, betreeftede 
Croton Tilstaaelse, tunde den ihr- 
udeluttende efter hans egen Tilstaa 
else tende ham sinldig. Saadan ras: 

soneres der. For Reiten havde Jutps 
niændene stet ilte Lyst til at tgle 
om Sagen bagefter. Een of dem 

tLonis Verismus-few formodentliq 
danfU sagde saaledes undvigende: 
»Im hufter itte en Ting. Jeg kan 
intet fixie. Jeg bar glemt, at der var 

en Sag, on at jeq var paa Juryen'«. 
Den almindelige Mening inne-z 

trotz- Jnrnens Feendelse at viere-, at 
lskoive er slyldig. Blandt en Mann-s- 
foldiahed of Udtalelfer giveg der en 

til Bedste af Eounty Attornen Slo 

banqu bvori han givek Jnryerne 
Blenden for de mange Forbrvdelfer 
i Omath Dei nntter tun lidt hvad 

Jlloliti. Conntn Attotnev oq Dom- 

Jmeten ger, naar Jurnekne sætter 
iForlnydekne fri. 

Vlltsaa er Pnt nn slnppet godt fra 
»de to Antlager i Oniaha. Men ittc 
endnu er han en fri Mand. Fredag 
Efterisiiddng, saa fnart han var 

faTdig i Omaha, medte Sheriss 
tfanning fra Pottawattamie Uonnty, 
Ja. paa Conrthuset i Omaha, for- 
synet med Dotnmenter fra» Grimm-s- 
terne i Jotoa og Nebr. for Crowes 

lldlevering. »Weil boys, you bave 
all treated me squarely«, sagde 
Erdwe, da han forlod Jailen i O- 
maha for at folge med til do. i 

Conncil Musik Der stal han nn 

forhmkä efter Anklage for at have 
,,held up« Sporvogne sidste Juli. 
Dei siges. at ban er absolut gen- 
lendt af flete Vidner. men felv 
paastaar han at væte fuldsiændiq 
uvidende om den hele Assærr. 

Bryllnppet i det Hvide Hus. 

Jkke for defs Sjceldenhcd, men 

snarere for det almindeliqe ved det- 
tsr Brnllup vil vi omtale def. Vi 
sorbigaar dekfor ogfaa det ualminde- 
lige, al Pragt og Statis. 

Bisiop Satterlee udførfe Vielsen 
cfter den episkopale Kirkes Ritual, oq 

her kom det til Sym, at Brudepattet 
var almindelige Mennester. Bistoppen 
mindede i Jndledningen om Bryb 
luppet i Kana, hvor Jesus var 

Gast, oq formanede Brudeparret til 

at indtræde i oq leve dereg Mate- 
siabsliv i Gudsfrygi. Og med den 

store Regnstabsdag for We blev de 

opfordrede M, hvig der var noget til 

Hinder for deres Forening i Ægte- 
stand, da at sige det. 

Efter at de da paa Spørgsmaal 
havde givei hinanden deres Jaord 
cg stred frem til Alterets Fed, sure- 
ialdt der noget, fom var iiltalende 
ils-nd Prcefidentem der hidtil havde 
holdt sig lidt tilbage, traadie nu 

frem ved sm Datters Siöe, tog heu- 
des Hacmd og lagde deii i Brudgom- 
mens Haand. Saa traadie han til- 

lsage og fiillede sig ved Musi. Nonse- 
velis Side. Derefter foregik saa den 

egenilige Pulse i flere Hensender ligj 
vor luthersie, i den treenige Grads 
Navn og med Bøn om hans Velsispi 
:.ielse —— Jkke sandt, i det højtidelini 
ite Øjeblik var de megei lig andre 

Nie-messen 

Longworths paa Bryllnpsrejfr. 

Førit fortaltes dei, at det unge- 
Brudepar havde overrafket der-is 
Venner ved i Lordags Eitermiddags 
at forlade dei ·Hvide Eins i Animo- 
bil for at begive siq til Mk. og 
Mer John R. Mc Leans Residens 
,.Friendship« i Ncerheden af Wash- 
ington, hvor de vilde tiibringe dekes 

første ,,.f)vedebrødsdage«. Man havde 
io foriali og veniede, at de siraks 
vilde scetle ud paa en Tut til Sy- 
den. J Forbigaaende — til Af- 
sled fra dei Hvide Hus blev de af 

Præsideniens Born hilft paa sed- 
vanlig Bis med Ris og gamle Sko. 

Men saa i Gaat fortælles der, 
al de forlod »Frindfhip« Kl. 9.45 

for en Tur fil Syden, hvor de vil 

bei-ge Palm Beach. De vil ogsaa 
bespge anwelL Ga., Mr. Tong- 
worthö Bcdsiemoders Hjemi Fptst 
i Alexandria, Va. hvortil de var 

løri i AuiomobiL gik de ombotd i 
deres private »rar«, Lysias, der da 

kobledes til et Passaaeriog 

Lykønskning til Mess· Longworth 

Te nmnge Lnkmislnicmer fra de 

store er der itte nokiet i nr strive ons. 

isjcen her er en, der drog vor Ori- 
nnisrkfonihed MisLs LUkargueritc 
«.7.«’nccartnen, en « Aar immmel Dur 
ier as TIllfred Hi. Maccurinen i T 

maan strev ide fendte MifsJ Alice 

Reviean uden at l)ende«:« Venner ei- 
ler Forældre vidfte on-. det, folienne 
Lntønftningt 

,,J hope you will be happn mitl) 
Mr. Loniiwnrtlx und that J wiii 

jee non fome di11)«. 
Hin-. Var inodtakiet folgende Endr. 

under-immer uf Vntden sein: 
»Nimm itmnkg for your find 

.e-ifhes:««. 
Den lille Mifs er nn den sink- 

tefse lille Pige i Omabm fixieg der. 

Operation af iammenvokfende 
Tvillingck. 

,,c-ii1nimrd«g hkorreipotldent i 

Wien telegraferer, at Professor Feu- 
fnta hat foretaqet en Operation til 

Adstillelfe af de faimnenvoksede Tril- 
lingsøstre Rosa og Josefa Blazek. 
Der foretoqes førft en mindre Ope- 
miion paa Rosa med det Resultat, 
at hendes Temperatur steg ret be- 

tydeligt, hvorimod Josefs Tempeln- 
tut blev den samme. Heraf droa 
man den Slittninq, at Tvillingerne 
udgjorde 2 i og for sig nafhcengige 
Legemer, og man bragte yderligere i 

Erfaring, at Rosa for nogle faa Aar 

siden havde haft Starlagensfeber oq 

Tyfus, uden at Søfteren sit Stig- 
donimen. Operationen, hvorved Tvils 

Iingerne stiltes ad, synes at være 

fnldftændigt lykkedes. 

Se paa Jesus. Daglige Smaastyki 
ker M hvet Das i Mit-Indem IN 
Papir og sind. We. 

Pia-sten. Fette-sing as B. L. 102 
Sider. J Omslag 40c., EIN-. Oc. 

Ihm-n Hellellltmsdsmässp 
Danske om Argentina. 

Jsplge »u. L. i u.« hat VIadett 
,.Skandinaven« (S. Am.) km sum-i 
ragende Danske i Argentan pacH 
Spørgsmaalet: »Hvad mener De omY 
Argentina, saavel om de øjeblikkelige’ 
som de fremtidige Forhold i Landef,! 
set sra Skandinavernes Stand-J 
ux1ntt2« modtaget folgende Svart ! 

t 

Fra Konsul Vald. Bræstnth 
Bltenos Atresr Scerlin AgerdyrlereJ 
Mejerilter og Kvægavlere vil ved 

Dueligl)ed, Energi og Flid hurtig 
ovnaa aode Resultaten Fra Kon- 
torches Vald. Frederilsent A· er ci 

Land, som bar Betingelserne for -—— 

oIn det maa gaa fremad, som be- 

nhndt at kunne brød- og kind- 
snde hele Betden! Fra den danste 
Prckst Chr. Jensen i Jrene: En 
lwer dristia Landmnnd paa vor 

Gan toenker paa at udvide sin, Chan- 
cerne liqner rundt omkring ham. 
fern Hr. Ang. Johansen, Ps. Aires: 
Landet vil langsomt tnen siklert kont- 
me til at tilhøke den stemmede Jud-» 
vandrer, der ikke alene arbejder, men 

brnger sin Omtanke. Fka Konsul 
lexel Kattnw, Bahia Blanca: Dette 
staune Land med sit herlige Kli- 
ma on aabne Arme for enhver, der 
lan og vil arbejde, stiller Jndvan- 
dreren ligeberettiget med sine egne 
Bern, saa snart han scetter Foden 
paa dets Grund. 

Fra Or. P. Lind, BI. Aires: For 
en ung, dyattg og vikkelysten dansl 
Lundmand eller Haandværler er A. 
det sorjærtede Land: thi det byder 

learn Chancen der langt overstigee 
dein, Ojemlnndet kan bnde. For nd- 
dannede Handelsfolt med gode 
Zernglundstaber er her en Vid Virt- 
lred5. For Kontorsolk i Alminde- 
linlted er det ilke at anbesnle at 
tomme l)ertil. Handel ng Jndustrf 
er for den lanat overvejende Dels 
Vedkonkmende i Hænderne paa Ita- 
lienere, Spaniere, EIInlændere, 
Fransknxcxnd on Tusker-e Argentina 
er et Fremtidisland med meget store 
Tlthtlinhedcn Tet naar stadigt Ha 

katlert frei-nnd i materiel Velstand 
! Fra Generallonsnl Dr. Lund, Bö. 

;Aires: A. sører i sit Banner So- 
Ilen. Lin med Rette. Tlsi A. er Solens 

iLnnd, et stort Naturen-Z ,,Lysinslt- 
tnt«. 

Summen af Soarene Inder: sta 
den danste Ptcest, Andresen i Tan- 
dil: Argentan er de sollnse Slettersis 
Land, hdor der er Alluternm lsaade 
i Hunndeng on Mundean Werden A. 
et de stere Fremtidslnuligheders 
Land. Naturen bar her tned rund 

Hnnnd nddelt sine Gaverx der venteii 
tun pna energisle Mennester, som 
nil jage fnt paa at drage Stattene 
frem. Her tilttænges Arbeide, on det 
ilte blot ntcd Plovjern on Spuk-e 
uIcn onsaa uted Aandens Banden 

Dansk Vicelonsul Billass 
K. Assens i Ehicaao er isln. ,,Chi. 
Pst.« død forrige Løtdag pan det 

norfle Dialonissehospital as en hef-- 
tin Tyfus. 

Mr. Assens, som har opholdt sig 
i Chicago i ca. 25 Aar, var ssdt 
i Aalborg den 24. Januar 1854, 
kwori hans Faden M. R. G. Ass- 

sens, den Gang Var Adjunkt ved 
Aalborg Kathedral Stole. Senere 
Prcest. 

Villas K. Assens udnævntes i 

Juni 1897 as den dansie Regertng 
til Vicekonsut 

« 

Bladet giver Konsulen sølgende 
stsnne Estermæle: Han var en as 
de mest noble Karakterexz man kan 
tcrnle sta, meget rettcentende og Pligt- 
kpsyldende og hat varetaget Entbe- 
det som Vicelonsul med megen Pyg- 
tlghed. Han var Medlem as den 
dankte Trinttatis Mentghed og as 
Forentngen Danta, fulgte med stot 

Interesse ethvert Foretagende indem 
for den danske Koloni og var til 
enhvcr Tid villig til at stotte ethvert 
godt Foretagende med Rand og 
Daad, uden at han dog ønskede per- 
sonlig at komme frem i Rækkernez 
denne hans bestedne Tilbagetrukket- 
hed gjorde, at han ikke blev nogen 
ftærl fremtrædende Personlighed 
overfor Offentligheden· 

Færdig med sine daglige Embeds- 
pligtey og hvad der stod i Forbim 
delfe dermed, helligede Mr. Agsens 
Resten af sin Tid til sin Familie. 

Dr. A. Skands Hausen, 
Cedar Falls-, siriver i Anledntng 
af, at han har taget sig en Ferie, 
bl. a. i »Dannev.«: 

Aebejdet hat vceret faa strengst- 
at jeq ikke bar faaet Tid at faa mtne 
elektriste- og Lysmaskiner for Be- 
bandling af kroniste Sygdomme i 
Orden. Navnlig er det en hel ny 
Methode for Udviklingen af den 
.-)øreævne, som tunghørige Menne- 
ster sidder inde med, der hat opta- 
get wegen Tid og Kraft. Tillige en 

ny Maade at behandle den akute 

Mandelbetændelfe paa og Behand- 
lingen af kronisle Nyrefygdommsn 
Men et vil jeg gerne hcevde her. 
nemlig dette: Venner Inaa ikke be- 

tragte dette som en bklljg Maade at 

betendtgøre mit Arbejde paa, ti for 
det forste ved jeg slet ikke endnu, 
hvor meget jeg tan udrette paa disse 
Omraader, og dernceft er det min 
Ant, faa fnart fotn jeg hat alting i 

Orden, at lcegge det frem for Lcege-s 
standen til Bedømmelse, san der er 

itke det allermindste Hemmelighedss 
kræmmeri i Sagen. 

Fra Grand View Col- 
lege, den dansie Kirkes Skole i 
Des Moine5, Ja., meddcles, at Mes- 
Ztilling, Stolens Hugholdersie, som 
var ualmindelig afholdt af Ele- 
nerne, stille og roligt afgik ved Dis- 
den Torsdnq Morgen d. R. Februar. 

Den kinefiskc Htkrorditing. 
J, Furbindclfc med Taten om den 

ftp-stehe Lpsmnd i Mino tun det 

Frau-c as Interesse at lasse folgende: 

l HciugtsmzL 1si. Febr. Siden 

xXchiuenlnsdemc i 1s«I(), da den sinc- 

jine Hær vestod af en Masse uops 
lstc oq uovede Fatmtikere med verr- 

Diløis Ild1«iisming, er mange Rest-r 
iner Neuen indsørlc. ziina dar for 

lJiDen en FiringæiJ som er vel or- 

ganiseret Uq indkmet eftcr japanst 
Ellkensten 

De internationale Ledere under 
Vorrroprøret fundt i enhvek Hen- 
«.eende Minescrnc underordnedc de 

Armen, fom fortesz i Marien imod 
dem. J Forbindclsc med deres Man- 

gel paa meLnina oa Øvelse fand- 
tes de at mangle Forstaaekse af 
KriHL De troede endoq, at et An- 

greb as ,,!!)e foreign pigLs«, som term- 

vede imod dem, ikke kund-e refultere 
i Ulyka 

Men siden den Tid og med Eiss- 
cmplct as Japanerne mod Rusferne 
for Øje har Regeringen givet Lohe 
om Hmens Reorganisation og an- 

fat kompetenie Officerer til at pve 
Soldaternr. Lovene bestemmer nu 

Oprettelse af 36 .Hærdivisioner, som 
sial oprettes efterhaanden, som de 

bcbøves, med Fremtids udsigt til, at 
Kan i 1922 stal have en Heer paa 
500,000, som kan mobilisereö paa 
kort Barsch Omkostningen ved at 

ovholde denne Styrke scrttes til 

840,000,000 om Aar-et 

Sighardus, Hsvedgmanden ved Koc- 
fet, as N. Schmidt. vaa Dunst des 
Pastor N. P. Mabsen. M Sk- 
den Fint ib. 81.20, i M. W 

Jydste Smaastristet, as R. W- 
stsansem Meis, Pier aa West-« 
Saan gkk e te, Sinken M 


