
Ldense Moder 

dereäMisisinns Delegeretmøde i 

Odense aalmedes den 13. Febr. om 

Moksgenen Kl. 8153 i ,,Fyens For- 
fsaimliwgshusE hvot ca.11»0f:emme- 
berettigede Repræsentanter (k)1)omf 
osmtwnt 1050 Lægfolk fom belege- 
rede fra deresMissions Samfunsd 
fva alle Egne af Danmarsk), osg 

mange Geste: havde givet Møde. 

Fiormsisddccgsmodet optoges af en 

livlig Forhaswdliswg om Kirkeforfat- 
ningssagen. Jnsdre-Missiosns For- 
mawd Provst Fr. Zeuthen og Pa- 
stot, lic theol. Ussing, indlededs 

Forhmdlingen og stillede Forslag 
til en Res olution, som i Aftenmø- 
del vedroges med alle Stern-mer mod; 
2, i folgend-e Skilkelse:1) Vi set » 

det som en Grundbettngelse for den 

dcmste Follelikles Bevarelse, at den 
vedblivensde staat paa den evange-! 
(l·rst-lwtherste Bekendelsesgrusnld (jfr.« 
Grundlovens Paung 3), og a-.t 

lder ekle aabmlyst ellek stiltiensde stek 
nogsen faasdan Afsvællelse af dewne 

Bekewdselse, at aabenbar Kristus- 
Forsnasglelfe derved faar en lovlig 
berettiget Plæds i Forkyndelsen 

2) Vi nærer vediblivenide sden stor- 
fte Betæinkelighed Ved Jnidførelse af 
lovlig befalsesde ,,Men«ighe·dsraad.« 
Bel erlenlder vi, at det kirkelige nd- 

valgs Forflag indeholider et Frem- 
skriidit fra den nugældensde Ordningz 
men ogscm smaledes vil dog Vgl-rel- 
sen af vigttge Livsinteresser for Her- 
rens Menighesd, og da nuvnlig Pur- 
stevalget, væsmtlig komme i Hen- 
devne paa et FlertaL sdet ofte vil 

stasa ligegylidigt, i msainge Tilfælde 
mdog fjendtligt overfosr LiveL 

S) chpd artige-at diet forelagte Ub- 
lcsst til Kirleforfiatningen, staat vi 
Gelte, ljgefom vore Neptæsentanter 
i sdei kirkeliige Udva.lg; men mar 

en stor Del af Os- er ismxod Udlasstet, 
da er Grunde-n «derttl ilke Uvillie 
mod en Kistefonfatniwg mod Kitte- 
maid i sog for -sig: «men Mistillid til 
idet nsawde Grundlag, osg ingen ask 
ss vil lwnmre bisalde en Qrdninz 
R s 

—- 

»der lasder Menighodsraad sotn de 

nnvceswtsde, med Priestele bestan, 
medens et Kirkemwd bot-Hulden 

Eftermäddwgsmpdet optoges af en 

Lwdgauendse Fordansdlimg Dom Jndrei 
Misosions Organisation der Tini-lode- 
des af Pastor C. J. Holt, Ripheu- 
havn, som foteslog at soprette en 

frioillig Menigshedsovdninsg blandt 

Jndre-Missions Venner i tre Trin: 
Menighedssamfuwd· sÆnighedsfoxs 
sbunid og et Ifælles Lamdsforbumä. 
Eiter en livlig Forhawdling www- 
ges ncrssten enstemmig følgende Re- 
fokurisom »Jsdet Modet uidtalet «"cn 
Tilflutning til Gtuwdtankerne i 
Pastor Holts Jndledndngsforesdsragx 
Um Orsanisatiom anmsosder det Be-: 
sstyvelsen for ,,Kirkelig Forening fotj den Fichte-Mission i Damaarkw 
om sast tasge under snærmete Odem-ej- 
elfe, hvostledes disfe Grundtænkq 
bedst stal virkeliggøres.« J Akten-; 
mødet indlesddde Paftost A. Schack,3 
Kisbenihavm en Forhandling omj 
Nødvienidigheden af at stasse Præsterj 
msd ivækkenide sog vpbyggenbe LEvne 
til Stedey hvor sawdmnst Arbejde 
-ti1trcenge3, scerlig paa de wandelige 
Mode Ggsne, og om Monden hvsorpan 
idetbe fremtidkg kan lade sig g-:e, 
cventuelt ved Valgmenigheddsdan 
weise. 

Prof· Chr. Dalsgaard disp. 

»ngl.«, Ksbcnhavn 13. Febt.: 
sMakesren Professor Christen 

Tsalsgsamd et, isflg. »R. B.«, i For- 
zgaaks Aftes Edød i Sok-. 

Efterretningen om, at den gamle 
sKunftiver, Professor Chr. Bals- 
giaaTd er «død, kommet ikke helt u- 

venteL EMcm Vidfte, at han i nogen 
Tdd ihde veret fyg, hvad der jo 
for en Man-d i 88-Aars Alideren al- 
tid et en betenlelig Sag. Alligevel 
sanfasas Dalsgaavd af dem, der 
ten-die «ham, for en Md, der hat-de 
bedankt sen Legemskraft og Arbede- 
ftyrke san forbavsenldc godt, at man 

godt tun-de have haabet pag, at han 
ewdnu vilee kmme leve og virte i sm- 
KIMst i en Rcekke Aar. 

Chr. Dalsgaard var født pas 
Hertegasatdvn Krabbesholrn soc-J 
Skive, fsom hans »Ja-der efodr. Den 

»F· « « s..»o.1 .— — 

, ( sum sok » l..:s.«.:-n. tin cr« JD if-« For den slllcstk blos mr ortsjm Fall, nun uqsm UT Ums 
og man er altid 1ryg, naar man hat en ,«z-ori:,mug as 

Dr. petcr’- 

Kuriko. 
Den hell-redet dem,«naar de er upasfelige, renscr oq brriacr Nobel nq gisr dem Itækle og robuste. Tet er en crng Familusnusdicm da ndnusnsist 

Ipt alle Al»dre. Ten reguleker Maven samt stimulerrt :«cvcr(«xt«m; Eltnnrrnc 
til natukltg Bittsomhcd. Tr. Pctcks stunlo lau itke (1-txoldcg«paa31po- thekey men tun af specielle Agentek. 

VI. PSTSR FAHRNSV s- sONs 00., 
its-tu so. floyae Ave. ctlchllo. Il·l·. 
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ROSXILDE KONVENTS SÄLMEBOC. 
Vol-e salmehøgekr er inclhunclesn sulidt oxz smnkt. m--(l 
tydeligt Tryk pas gnslt Hier ug skclgcs til billige Pri 
set-. Sxtlmekhøg·«r lmves altid paa Upln;x. du vi sielv 

trykkesr klem. De lmves i unsrige forskplligp Bind. ins-il 

ellør udksn «l«c-lc.-Iter, mul et tells-r to Till«-g. med eller 
tulen Guid-mit, mktl eklltsr uden Puder-il og Smuslsoms 
Sing. Priserne er særdcles lave, km 60 Cents og op. 

Vi allbekale vore salmeliøger i l)øje-ligt Bind. da disse 
ikke ek saa tilhøjeslige til at hmskke cum de Stive Bind. 
Nr. 10, med et Tillkteg, mit-n Ts-ks««r, si.80; Nr. 30 mtsd 
et Tillæg. beggc Tekstraekker, DIE-O; Nr. 4(.), med lnsgge 
Tillklsg, hegge Tckstnckker. 81.90. Allej l)øjeli;-jt Bind. 

Lixel wies aubcfales Nr. 32, med pnlstret Bind, med et 
Tillæg og begge Tckstrxckker, Pkis s2.00. 

Vi hat en goel Salmcbog til sl.0«, en An med Guldsnit til 
sl.60. se igvkigt vurt Katz-lag for skriftpwver og di- 
ovkige forskellige 1ndbjnkljnger, som tote-. 

For de, som suskek særlig Hne og elegantes salmebsger, 
hat vi Esset indhutulen specielt i meget smukke og 
holddakc Bind et Parti salmebøger. De er de five-te 
os mest elegante Salmebegek, fort pas Lagers Amerika. 
Alle disse salmeboger et- med todt under Guldsnit, med 
runde Riemen-, med et Tillæg og begge Tekstrækkek.- 
sktiv est-et specielt cikkulære. 

——))- sANGExZEN disk-—- 

sANcEREN, l Lommesokmtd 
So ssmling sk ældke og nyeke kristelige Saugt-, et solgt 
l ins-ge Tini-de Einen-platten Prjs indbundea i stüt- 
tinssbiml Loc» i Lædekdiml Oc» i Hut Ustokko 80c , i 
Hut Uskokko os meet Guid-alt BLM 

ZAUGMN, l statt Form-t, meet Ums-. 
losband-u l shiktinssbind meet smudsomslsg 81.50. 
sclickt losband-n ihædekbintl o med Guldsait 81.90, 
ist-eilst sitt Ustokkobiml med- taaclc Eis-geh meet 
Ist-It Music .40. UAÆ Muskmo must-. nun-. Neu-. 
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vaske Drensg lcvede her sin Opvætft 
i ei Frilusftsliv og san og hørie 
blsasndt jtydste Banden Husmænd og 
Fiflere Inegei, der siden fik Lin og 
Mcele i hans Kunst. Thi til dennc 

følte dan sig tidlig -draget, og efter 
at ocere kommen til Hoæsdstaden 
kassledc han sig med Joser over, lwad 
ban følke var hans Kald 

Der var i de Aar en mærtelig 
Gnade i danst Kunst. Eckslsierg og 
ienere Horxen bavde præsdiiet Realiss 
mens on Virielisghedsgensgineliens 
Lære for foritaaende og begaksede 
Distile Eiter Landslabsmalernel Lnndbye og Elovgaard og Figur-, 
malerne Kolike Sonne, Constantin 
Hansem Jørg. Roesd og Marstrand 
flutgøde de noget yngre Talenler 
Vermehken, Exner og Dalsgaard, 
as i Gen-Even ; 

Og Dalssgaard hatte ubetinsget til 
denne Malersloles alletlsedste Repre- 
sentanker. Hei-n — og Bei-mehren 
snmt fenere Exner — stabte de 

Folkelinsbillesder, ssom gengav den 
lsdnsnsie Almiue paa bin Tid i dens 
typiske Trock, dens Sæder og Brug- 
ier, dens daglige Liv i Sorg oJ 
Glæde. 

Dnls Cgaard hat del not iom Gen- 
rexnaler ysdel sil bedfte. Linn havde 
ilke Islot Ebnen lil at stildce Zot- 

gen. rnen der var over Hans unge 
Pigeitilkelser oer en gansie ejens 
donirnelig skælmil Ynde Jngen glem- 

l»me: i. Els. let den unzle Pige, del-« 
isan ivrig undæsoger den primitive 
Most-fasse for at ie, om der dcsg itke 
still-de vckre Bren, og flere af den 
Art Ell-beiden der vifie et fristt og 
elstvckrdigt Lune. 

Daisgaard vilde dog ikke gerne 
nøjes mesd lun at vcere Genremnlet. 
kuns- Ærgerrighed drev ham til vg- 
saa at forsøge si; sont ,,..L)iftorie:na 
let« i stor Stil. Hvad ban her 
txt-de, var ærlig og tespeltalzel 
Kunst, knen store Sejre vandt han 
ille paa dette Omraade. Sau over 

railede dan for en site-fern Aar si- 
den Kunswerdenen ved paa en Char- 
lotstenborg-Udftilling at mode oP 
mdd en Snike paa — saavidt vi 
erindker —- 24 lsibelfke Billedek fo- 
reftillende Jesu Liv lige fta Frei- 
ierens Fødiel til hans Himnielfart 
Die! var da Historiemlalexil Nei, 
sncerlelisg nok var disie Malerin, 
trods den vakme og regte religipfe 
Følelfe. der gennemsitrømmecde dem, 
netop i!.le fneniragendse fotn Historie- 
maleri. Dei var ovetali i de bed- 
sle af dem det genremcessige og den 
sckre Telnil, de glødewde Farver og 
fmulle Naturstildringey der vgl-e 
Bifulsd Dalsgaard var og blev 
Gentemaleren, men som faadan en 

af de npperfte Danmort hat ejet. 
lMaIste havde hans betydelige Eo 

per met en rigere Flsugt og usdvillej 
ssig i en ern-den Retnin.g, saafrenit 
stalsgaard, fom cmdre Kunftnere, 
red Bei-g i fremmeide Lande, ved at 
se anldte Mennester, and-n Kunst, 
and-en Natur enid Hjemlsainsdets havdse 

spfasaet sit kuinsinetissle Syn udvillei. 
Nie-n Dalögaask vilide ikke reise, han 
Vilde blive i Hjemmet, her var han 
grer fast og af Himmels Jotidbund 
suyede bang Kunst fm bedste NE- 
srisng. Saa dwg han i 1863 nod til 
del stille Sow, hvot hain i en lang 
Aanælle trofast rsgtdde stsn Gern-ins 
fotn Tegnelærer ved Asche-used 
Sei-v estrt at have opgivet denne 
Stilling, blev den gamle Kmpstner 
bomde i Satt-, og her er han dpd. 

« 

Man med Chr Dalsgaiard bei-es at-( 
der en Tf öden danste Kinn-fis store’ 
Mcsnd til Gran-ein Godt at der» 
vokfer UMov pp det, hvor de 
Dunkle Treuer Mechade for-spin- 
der. 

Dritt-gaan var Widder af Abg-, 
M, sog Msdlem as Kmsiabddes« 
miet. B. I. « 

Religionzundetvksnini 
gen. Mdidelfart MI- W( 
for nogen Tid Eil-en after Willisng 
soc Stolekommkisionen at Weide 
Mllsi for Religtmmdtwimins · 

gen l Muts-Iowa es El aWO 
fe Wehe-usw« ist-a at Lett- 
UIWWMMJ 
Wiel W 
soc-W ext- »in-. 

Mw,wsssuuni 
Wes-win 
»Meis- W- 
WMW.««-«-- 
W um- Wj 
Unwissenden-. 
IWUWLL 
W I- 

Rosiilde Dsjstole vil if1. 
»Rosckilide Dei-Asle paa Grund af 
den steckst Instaan nu blive htm- 
get fass stot, at den kasn kam-me 

yalvansdet HUM Elem. 

En ny Bibelovetsættel- 
se. Paa Stolempdet i Horfens 
fremkom Dr. Lehmann iflg. »Jykdsi 
IjtorgiesnblaM med dein Oplysming. 
at der for Øjeblikket et en Kreds of 
Mem-d i Gang msd en m) Bibel- 
ooetscettelse. 

Jldlps. -—- Et Menneste 
kndebrændt prlge »Dum- 
tkaten« er Jaungyde Fattighus ved 
Skiansderborg nebst-Mist Huset bxs 
beedes af 2 gamle Komet, hvovaf 
den ene, som var awa-dssvag, inst- 
brwndjr. 

»Demsvktaten« meddeler: Jkden 
cspkom i sden gazmle dsve og aaswdss 
spage Ane Sstessensens Vomlse og 
formt-des opsiasaet ved Uforsigitighed 
fra band-es Side. Da man ttængte 
ind til den-de, lsaa sden gamle Kvinsdc 
og var alleude forkullei. 

Landtinsgsmand Rabens- 
Begravelse. Under ftor Dem- 
gelfe jokdfæstesdes fm Pensile Kir- 
Lc Lawdttngsmand S. P. Raben den 
18. Febr. Der var sendt en Meng- 
de Kranse, deriblcmdt fra Kotigen, 
fm Modlemmer af Mdsstinget, fta 
Landmandsbanken i Kobenhavm fka 
Skasmlingsbante-Selstabet og flere. 

J idet stote Folge bemerkedes 
Skatcvmtmasd Bardenfletsh; talrigk 
Sonderier haVide indfundet sig. 

Talen hol-Eies af Sogmepræst 
Johs. Cbaufem 

En banrdk hjemfoqt Fa 
:ni!ie tun man kalde en fa-::E1 
JlrbedeLsnmndsfamilje fra Vindehels 
sinne. For fort Tisd siden mifteds 
Je ifl,1. »Holb. Ilmtg Venstrebl« en 

Eille Trenx og nn for fjorten Dane 
filen en Iille Pqu, fem Aar gamma-L 

Ratten mellem Evndag oq Man- 
::.1».1, 10. on 11 Febr. dvde Mandens 
Faden og derefter døde den hlie 
Trenq, den sidste, de hande: Man- 
denk Moder on Huftruen ligger ti» 
nie-I lsegqe fnqe Zevsoneliq er de 

Haar-It Pkøoede »in-USE Hin-; risk- 

wiede. 

Jndefrosfens Tamhe:. 
Dankt-Um »Gu!sdborgl.1nd« as Sah-- 
soc-sing havde den 14. Febr. i 14 Daqe 
Einget indefrogfet i Ier ved Zei. 
Lindholm 

Da Stibet led meget beweh, ic- 
Tluttede man at indbjerge det til 
Basnsdholm on antog 40 Mond til 
detke Arbejdr. Biergningem der an- 

toaes at ville vare en halb Eine-J 
THE betaltes mesd 2,800 Kr. 

3 Mcend gaaede gennem 
J sen, men reddede. 3 Man-d 
fra Manø var den 12. Febr. fm 
Man-I i Kane kørt over J«se-n, san 
T lang Tid hat vætet sitker. Da d- 
paa Tilbasgevejen var en Fjevdingoej 
fra Land, brasst ern pludfelig og 
Heftene, Hainen og de tre Mai-nd gi! 
igeninem » 

Dei lykskedes ifl. ,,Ribe Flkb.« sde 
tre Mcend at bjerge sig ind til Bester 
Vedsfed, medens Hestene druknedr. 

Elektrieitetvcerket i den 
Ftore Vilsdmpsr. —- JfL »Aab. 
Amt-ZU vil en Ingeniin anders-ge 
Tptvejorden paa forslellige Siedet i 
den stsore Vildmsose for at faa Klar- 
hed over, om og hvor »der sindes 
Ton-, fom med For-del lcrn been-des 
til Elektticitet. 

Fta Saltmn meddeles Blei-dei, at 
man der fsokhamdler osm Salg af et 
Areai paa 100 Thr. Land as Bild- 
Men. 

Svtmene og Bin-Leuen — 

»Den-ff Laut-hung« sttiver, at Kul- 
den hat siqut Spätewa ikIe 
faia lde rundt umbring. 

OSWeksene nma W Siedet 
stikkei out-keins i Kost-irdene, ellet 
hvok der et lkdt Vom at Haide. 

Wider Dulden W ded, ftjler 
Esse, sit fovflellis W bei 
W uck We sig M ein i se- 
IW, M M foe III-Ita- 
bist-ten 

Udvaudtsingen af hinse- 
fugle M Imeritm —- Med 
UW reiste die-— stri- 
Ies de til »Gr- IVIMA —- for- 
m W M esse-s i 
be ernm Use Un W en Dei 

Msefugle, siaiavel herfta som fka 
Nsakge 

Der-es Reife et llke gansie fri- 
-vill-ig, de et bestilt ckil Jagddiftrilter 
ii de nmdslsige States vig forsendes 
ifor Amerikaneknes Ray-fing Dei er 

AgerhisdnT llrfwgle, Nypek og Tin- 
kcr, sicim sag udsæltses ideriovte for 
paa deres Bis ait formere vg op- 

lfylde Zum-der 

I Pan lismewde MS insdsprle man 

Ifot et halvit Hundrede Aar siden 5 

iPak Graaspurve til Australien, (Ny 

tHollansW og sle dem los. Nu er 

»der faia mange Gtaaspurve i Lan-del, 

Ifallet svckre de helldige Formerisngs- 
Flllaay ait der sætles Præmie for 
«dekes Udryddelsr. 

—- 

Rotsternes Udrydsdelfe.—— 

EFollelhtgels Usdvalg amgaaesnde Lav- 

Iforslaget om Uidrtyddelsm af Retter 

hat den 12. Febr. aftgiivel Demut- 

umg. 
Der er i Udvalget opnuget Enigs 

hed om. Sagen, og de faa Ændriw 

ger, der stilles, sigtek tun til en 

enldnsu mere anergisk Kri.g mod disse 
Sladedyc 

Forslaget spottet 2 Kr. pr. 100 

Jndbyggere som mindstie Blsdrag fn 
Kommsusnernes Side, Udvalget fere- 
sicmr 3 Kr. Statens aarlige Bidrag 
til rottedtæbensde Midlor forhøjeg 
Efra 25,000 itil 80,«000 Kr. ensdeIisg 
geres Strassebestemmelfeme lädt lern- 

peligete, og deenrigsministeren ke- 

myndiges til at stelle Loven i Kraft 
pag Fætøerine, naar han fmder dct 

UFVTUHML 
Herefter tutde Idet vel saa vcete 

Haæb om Lovens Geninemfsrelfe i 

dewm Rigsdagssamling. 

Hun svinger PRan kne) 

Færdisgbed. --— Hos- en Hug- 
nmnd tcrt ved Beile tjener en Pia-z 
der er flink til fm Vier-nim-« oq der 
ikte fu« lidj nd oder des swdoanlipc 
Hun udfører nemlig itte alene Der-. 

indoendige (F)ern·rn,1, men zwar ikks 
itte of Bejen for txt-get Zugs Alt 

beide. 
At en Kvinde Lager sig af Kre: 

iuernek RNI U Weic, bester ists 
til 3jælkde11hederne, imen de Pia-IV 
der spinger Plejlen rned Færdngd 
Da Lyst, er snurt kalte. Og dek get 
hun. Den Mund, der bLiver gift meN 

kvcnde, vil, mener Meddelnen Tit 

»Beste A. Folkebl.« ironist, fujdt 
faa vel som nogen Jorsdernrdermand 
kunne prise sin Lytta 

En moderne Bondegaard 
Sosqnefoged A. Chr. Andersens 

Gaard i Gandløfe, som uedbrænsdtc 
for en Tid skdem er nu genopbyggei. 
Alle de nnefte tetnisle Frmestridt et 

bragte i Anvendelfe. 
Uden for Gaasden knejser ifl. »F: 

lkorg A. Av.« en høj Vinsdmowr, 
der «de!g pumper Vansd, og dcls fa- 
brikeret Eiektricidet titl Gaakdenz 

.cget Brug. 
Ovemlt i Værelser, Ketten c-g 

Held-eh pasa Trapper og i Koridw 
rek, i Ztalde, Lock og Lade, tændeg 
Dei kolige, hvbde Lys fom et Lytt- 
stud, og u«de i Gaiatden stkaaler der» 
en hel lille elettrist Sol, som vifer 
Vej i de smørke Vinteraftaner, ja, 
ensd ikte Cigartæwdere, flyttelize 
Bordloxmsper og lignewde Rassinement 
masngler. . Om Dagen spwndes den elektrisse 
Gnist for Gruttekværnen, Damms- 
mastimn og Tærsteværiiet, der soml 
en adstadig Trillebør rullet runsdt" 
omkting den ftore Lode, eftcrsom 
man hat Btug for »den ene eller 
anden Schar-L . Og inkde i Konten-et staat Etwa-» 
tavlen med la Couks geniale »Ist-g- 
r·«, youpr det here Ante-g disk-I wes vg lonttolleres, fast-des, at itie 
sdm miwdsie Uotden san passen, 
udsn at des sttaks cutomattst mesdes 
stil Met. 

For Futdsstmtdigheds Styld stalt ewdwu auf-ves, at »der et Exil-lagst 
de Mlt Wygniugerm ligesom 
als Spildh og »Dde im 
Tag-endet o. f. v. stral- W dort 
getan-m et M om W sahst 
MYM. 

Dsd i Kostacdeth —- Ea 
NWM, lahsvdelqotstg 
M W M Mit M Stil-up 
W, blas Ul. M Mut MAX 
WWW DWM 
Weis-Why Mut-met 
id. 
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JlIsIliIsaIl laws-um 
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HAVETs NUMBER 
Do kommende Kiæmpc cunartjsre 

Illlllkllllt c- Lllslllslls 
so sue-te ulststsndo firs- slmie lushinssm kltlh0. 

soll Im- tsa o« 48. 000 Inn Mosis-umso os 
b .000 cuekkisxsier. renti· I at Nin 

Ver-sen- Itwatc hurtig-le og mssioIsqvats sitt-m 

Haar Do sendek after Von-Ists 
aller miser tilTamlo Lamm 

kom ilIu den gamls paslltloligo 

cllMlIll LINE 
Hishi-rot tw- 

lslclcolch kAssACls 

5 lust- 7 Halb 23 Ill. 
«l’il slIaIIIliauioa s hang s Time-a 

do IIIIMIV hakt s II o dsmpslclhs 
CÄKUÅII W ««i«k.«c;i-.) 
VUM fakdln VIII-kahl tot-I nisten-« 

oAnoulA, tllodhelcskuxsåie er 
III IIOCIII s.s0.000«kou.sl. must-- lu-. 

. us s tit- ssuikstss l Von-new 

o- nes-am vom-um owns-Ip- 
LUOANIA cAM PANIA, 

UM umstrickt-Ottok- 

III-kup» Hut-Ihm II. v. unka sue-«- 

Is Muts-most Skyros-displays 
UM SRIAIHRURIA III soc Ists-. Inseln- ek. 

des-M Miit-trat III-muss 

IVSRNIA. sAXONlA 
Ists-Is. It IIO Tot-. 

II sit-WILLng state-v- 
sssi Fuss-Colu- Il II- III-Mantiss 

Pius-o Ism- 
Ii an W unbil- m 

IIIIII lWIs IIMIIIIWIIIIL 
f- Co IIlIlIcp III- III- Usp«t» 

Ist-I- m W Als IIIII DOMAI- 


