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cis Tale If Forqutsmiuisterem 
Athenhavm 19. Juli. J For-mid- 

dss Kl. 10 modtag Forsvarsminifter 
Maus Berntsen Øresnndsflyveren 
Robert Seendsen og overrakte ham 
i Aeronantisk Seligng Bestyrelses 
Ikærværelse den af Marineministeriet 
udiatte Ærespræmie for den føkste 
danske Flyvning over Ørejund. For- 
spaksministeren udvltc I 
- Sosm Marineminister hat jeg In- 
IL at hilfe paa Dem for perfonlig 
It bringe Denk min Lykønfkning i 
Inledning as den kække Daad, fom 
De hat ndfsrt. Tet glceder mig hver 
sang jeg fer, at dansk Ungdom føs 
let Lyft og Mod til at sve mandig 
chd og vcere med til at bryde Va- 
ne for nye Jdeer. og jeg glceder mig 
red. at det var en ung dansk Mand- 
der fsrste Gang tilvejebragte denne 

nye Forbindelse mellem Ksøbenhavn 
es Sverkiq. 

Jeg indfer Aviatikens Bewdning 
for Forsvnret og særlin Flyvemaskis 
nens Vetydning som Rekoqnoires 
rings Fartøj. Dei er mig derfor en 

Gliede paa Marineininifteriets Beg- 
ne at overrrekke Dem en Sslvvokal 
med Jnskription som Paaskønnelse 
of den Daad De med ftor Dygtighed 
bar udsprt. 

— Pokalen hat splaende Jnskripi 
tion pnn Langet: »Robert Svendsen. 
Mbenhavn—Me-lms den l7. Juli 
U10«. Pan Siden: »Marineminifte- 
riets Ærespræmie for den fsrfle 
danske Flyvninq med Aeroplan over 
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Brandt Dampmsllr. 

Mbenkmnm 2(). Juli. Kl· 81X2 i 

Norgcs bemætkede man, at Damp- 
Imllen ,,Victoria« i Ovekgadon oven 

sendet brasndta Vrandvassnet og 
Mut-versagt Hin-die med to Sta- 
tionosprøjtkk og to Dampsprsjteu 
i alt par der 12 Stanger i Wirksam- 
bed. 

Jlden omspasndte i Løbet af fort 
tid den gamle Mølle fm Frwlder 
M Tag. on Brandomsnet kunde ace- 

sten intet udtette. Jlden var san 
voldfom. at Ruderne fprængtes i de 
omlikfgende Bygninger og Gardineri 
ne antændskes, faa at Beboerne 
siyndfomt maatte flygte; ca. 50 Fa- 
milier flyttede ud af deres Lejligs 
heben-. 

Ved Nitiden i Formiddag var 

scandvæsnet fuldstændig Herr-e over 

Jidem men paa dette Tidspunkt var 

der kun en Ruinhob tilbage af Mel- 
len. 

Hvokledes Jlden er opstaaet, et 

endnu ikke oplyst under det alletede 
Moldie Politifothtr. Dampmsllen 
havde ille vætet i Dkift siden i Lsrs 

» 

das-. 
Brandfkaden anstaan til over 

« 

800,000 Kr. Mafkinerne i den 
brecndteMslle var asfureket- for 
160,000 Kr. 

Under Nedrivningen as Mutene 
styttede en Mut fammen over tte 

Brandmasnd, nemlig Neiervesprsji 
Leser-et Nr. 145 Sirener ogBrand- 
mcendene 172 Peter-sen og lIlChris 
Jenseit De kom alle tre megef 
stemt til Stude, navnliq SIrenfem 
og maatte takes pas Fkommnnehos 
spitalet. 

Dunst Ssmaudstsissiom 

Provst Zeugen Formand for 
Dunst Stmandsmiision i fremmed 
Donne, hat bei-at Menighedekne i 
kewcastlm Hall, London oq Ham- 
hum. 

Qm Bei-get i London webt-ehs- 
Dm Ladequ bestatePkovften den 

hauste Sjmandsmissioni Virtekkeds 
ved Dornen. Casftede danike skibe 
es Sooft-use iaq den dqnfke SI- 
mndilæfestue oq bei Meridians-ils- 
Cemcmmiem imt det stot- eng-l- 
str semqndshospitst VII Stadtqu 
Wehe Provsten Ist-mitwi- 
Wtea I den Mast-Stands- 
kkke es Mist-e am Widde- 
U des hu Mist IMWI 
W s W U 

Marlborough Haufe. Om Aftenen 
holdtes et Menighedsmøde og Ung- 
domsmsde i Foteningen »Dan- 
mark«s Lokaler i High Soll-dru- 
Provst Fenger holdt Foredrag om 

»Livets Flod« og öragte den danske 
Menighed i London Hilsener fra 
Danmarks Konge og fra Sjællands 
Biskon Menigheden hat en Plads i 

,"Kongens Hierte og i BiskoppensBIn 
Fri. Ella Faber og Or. Pug- 

Igaakd.M-1Iek glasdede Foksamlingen 
)med Musik og Sang. En talrig For- 
lsamling havde givet Msde baade i 

i Kirlen og ved Mensighedsmødet Kir- 

)keraadet affendte Taktetelegrammet 
til Kongen og Biikoppen. Mandag 

IAften famledes de standinaviskePræs 
Hier i London til Konserence sammen 
med Provft Fenger i Pafior Bro- 
ftrsms Hiern. 

Til Sauthalistnn. 

Provstinde S. Blume har bestemt 
siq til at rejse til Jndien i Eiter- 
aarct for at graste Santhalmissioi 
nens Oniraade os Missionckret Dei 
er dog itie hcndes Tanfe, som an- 

tydvt i »Kr. ngl.« af 19. Juli, at 
bliva nde on at komme Fru Betre- 
lcn til Hjcelp· Fru Blume vil tun 
note et Bei-g der for saa meget 
bedre at kunne fortsætte Reduktionen 
af »Im Santhalmissionen«, hvilket 
lille Blad bar vundet saa megen 
Anerkendelse for fin livlige og let 
tilkmstmeliqe Maade at fortcelle om 

denne riqe Missionsgernina paa. 
Johannes Schrøder. 

Hertil bemærker »Kr. ngl.« af 
Lo. Juli- 

Vi havde jo netop ogsaa streitet 
at der tun var Tale om etVespg paa 
Missionsmarken og navnlig i Eben- 
ezcr, men under et saadant, var det 
vol ogsaa muligt. at Provstinde 
Blume lunde vcere en lille Hjælp 
for Fru Parteien, som nu er 79 
Aar-, og som under Missionær 
Sktefsruds Svaghed og en dygtig 
kvindelig Medakbejders langvarige 
Sygdom er aldeless oveklcesfet med 
Arbeide as alle Slags. Men felvi 
følgelig er Formaalet med Provfts 
inde Blumeg Bei-g i ftrste Rette 
det ved Selvsyn at fastte sig ind i det 
state Missionsakbejde for faa meget 
bedre og vatmere at iunne fottcelle 
derom til Santahlmissionens Ven- 
ner hekhjemme Dei-for vil vi alle 
snske Frucn en god Reife og et godt 
Udbytte af Bei-get 

(Hto«seret Ftnnk ptnsrebet ; 
l 

Grosserer Georg Franck, Jndchasj 
ver of Firmaet M. S. Nebelonq F- 
Co. i Strandgnden, Menhavn.« 
standfede for et Par Manneder flden 
sine Betalinger. 

Ved Statusopgtrelien san dei ud 
til, at Firmaets Affærer ftod nagen-! 
lunde qodt, og at det tun var Uheld,- 
der var Skyld i Betalingsstandsninsi 
gen. Kreditorerne vedtog der-for at 
lade Franck fortsastte, og der rejstes 
faa nogle Laan til at hjcelpe Fort-et- 
ningen paa Venene. · 

Men san viste det sig ved en mere 

kritisk Gennemgang of Regnfkabersj 
ne, at Franks havde vist WAreditoker 
ne en ganfke falfk Opgsrelir. Unss 
dekballancen var i Birkeligheden op 
imod 100,000 Kr» og der var efterj 
dctte innen Chance for at senkt-Hei Firnmet mete. 

To Franks mærkede, at Kredito-· 
l 

rot-ne san Reqnssabekne merk kritisi, 
cfter. end han snikede, fandt san des 
fornuftint ikke at afoente Undersi 
ftgellens Reinttut den Mde sani 
mnnqe Penqu samtnen. den binde, 
og foksvandt fna nd XII-Mond til- 

Eftex noqen Ssnen fundt Poli- 
tiet endetiq den singt-de Gmfmk l 
Mk den is. Juli, oq Dpdqqeken 
Pein findt-s as Sted for at M 
Beding-ten hinn. Pan Reisen til 
KMMI its-te segnet ein Bord 
w Messer-fernen at sites M 
nat-en over Im II. m hob-W 
M besinde des-. es den is. Juli 
miser-de W Inder W 
Wiss M W is II- 

— 

bragtes straks i Arreften paa Ny-- 
tot-U- 

Den paagrebne Bedrager er for- 
ssvrigt deer til Bagermefter 
Franck, der for kort Tid fiden idsms 
teB Fængfel for Bedragerier mod 
Jagtvejens Dampmøller. 

Vcd Djdeuö Port. 

Et Selikab paa fem Personer 
kom forleden til ijken pr. Auto- 
mobil. 

To af Herterne, begge Jngeniøxer 
fra swbenhavn vilde tage sig d 
Bad i Besterhavet, og da de var 

gode Svømmere, havde de foresat 
Hig at fvømtne nd til yderste Revle 
Her var det imidlertid umuligt at 

hunde, og de naaede i udmattet Til- 

Istand ind til den anden Revle. Her 

skunde Jngeniør Mørck itke mete, 
.og hans Kollega var ogsaa meaet 
indinottet 
s- Deres Nødskrig blev heldigvis 
shørte af tre Fiikere Søren Soldrup, 

FJens Chr. Thise og Vald Ottosen, 
der ifølge »Vendf. Tid.« kom til 

;«Stede med en Prmn Ude paa Rev- 
len var Vandet iaa dnbt at alle 
ISøerne gik over Hovedet paaMørck, 
og da Baaden naaede hinn, var han 

Ialdeles udnmttet fnntet samtnen 
T Han bragtes hurtigt ind til 
Strandem hvor Doktor Olfen fra 

JBrønder«":ilev tog ham under Be- 
handling. Otnsider kom Mørck atter 
til Live og braqtes til Gmstgivers 
gaakden, hvor Sygeplejersken von-» 
gede over ham hele Ratten. Mandag» 
den 18. Juli indtmadte der Lunge-! 
betcendelfe. men hans Liv, mentes 
dog udenfor Fore. 1 
—Da en unq Pige fra Skandersl 

bom Lørdcm Eftermiddaq den 16.! 
Jnli var ude at bade fra Fabrisll kant A. Bloms Badehns, vovede hnn 
fig saa langt nd. at lnm ikke knndel 
blinde-, og da hun var en daarliql 

digvis kenn en nna Mand. Søn af 
Købmand O Brnnn i det famtnel 
til Stede sprang non resolut i» 
Vondet oa fik bende med en Del 
Vefnasr lsmat i Land 

Gram Petetfkn benaadkt. Hafe- 
stisnstsfaafører Stein bar snm Do 
sonsor for Ellrreftanten Georg Catil- 
Petericsn indgivet Andragknde am( 
Benaadning for drum-. Andragendets 
er anlmfalcst af Højefterets Flertalx 
og af Politidireltøren i Raben-J 
liava Justitsminifteriet bar derefsj 
ter. fasrliq imder Hensyn til Sa-·l 
gcns en Gang stedfundhe ,Slutnina! 
on den Arreftanten derefter over-F 
qaaede lanavarige Varetægtsarrest( i Forbindelse med Udlevcring va« 
Transport fra Amerika, hvormed 
der i alt er medgaaet længere Tid.a end der vllde kkcves til Strais 

l 
Udsoning, samt i Betragtning af 
Arrestantens ved lægevidenskabelia 
Underssgelfe konstaterede yderst 
ringe Aandsevner og ftækkt svækkes 
de Helbred indstillet Arreftanten 
til Benaadning paa Villaar, at han 
i 10 Aar tager Ophold i en frem- 
med Berdensdel 

Denne Jndstillinq hat Kongen 
bifaldet under lö. Juli. 

Et siældeu Bei-g fik forleden en 

80aarig Ente i Giveeanm Gæsten 
var en ældke Hei-re fka Rusland 
der er af daan Herbme idet hans 
Fader for ca. 50 Aar siden ejede 
oa beboede den qamle Herregaard 
Sanderfthoved i Give Sogn. Den 
stets-mode hvis Navn er Sol-ro. 
lkknqtes eftek iin Varndomsegm oa 
der-for liaode han gjokt den lange 
Reise. iksnt ingen af Slasqten fin- 
des der paa Eqnen nu. Enken var 

ifslge »Veile Av.« den weite lian 
kendte im Barndocndaakene, oq de 
to opfrilkede nu Mindekne fka 
lasngst forlvundne Dage. 

Rath-and Da Sogneraadsform 
A. Anders-n i Tbucbsl ved Kol- 
ding fort-den lom ind i liu Strud- 
iaa ban. at en 2 Aar qammel Tor, 
der aldkiq bar vasret lind laa dad. 
i Qualm Bin-lasse Olleu i Ort- 
kup blev tilkaldt ca inultum-ede- 
at Dtden Mldtes Alls-fand dele- 
Belastninaen bei-wende as 4 Heft-. 
R Mut-, VI sein oq 85 days 
er un Wiss »Ist-Id. sachle tat 
under esse-Mist tillsw 
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Gang Byraadets Mode. J sin Ta- 
le, efter at han var bleven budt Bel- 
Men af et If Racdets Medlems 

»met, udtalte han, at han i Overenss 
stemmelfe med Kommunallovens g 
4, 11 og 12, anfaa fin Myndighed 
i Bmaadet sotn ledende, udøvende 
og tilsynsførende Han fandt det 
forkert, at en Borgmester, der ikke 

zvar onlgt af Vcelgerne, knnde kom- 
me til at gøre Udflaget i en stsor 
Sag og være Aarsag til en stor 

»Udgift, sasrlig i en By. hvor der 
istetnmes efter Partier. Han Infkes 
de derfor fornd at sige, at han ved 
Asstemninger vilde spare ,,Stem- 
mer ikte«. 

Vidunderlig Redning. Filker Lo- 
rentz Wulff i Esbjerg kom forleden 
cyklende ved Slusehuset paa Fiskeris 
havnen: han saa nok, at der var en 

Jernbanevogn paa Sporet, men op- 
dagede forst i sidfte Øjeblik, at den 
var i Fakt. Situationen var kri- 
tisk, inen ban kastede sig resolut ned 
mellem Skinnerne, saa Vognen gik 
over limn uden at tilføje ham Ska- 
de; derimod blev Cyklens ene Hle 
knnst 

Gknvfund. Nasmus Petersen af 
Manrup ved Kolind fandt forleden, 
da lmn nor i Feerd med at planere 
et Stykke Eng ved Bugtrnp Beet 
Stamme as en Urne og en Del 
Sølvmønter. en Sølvring og nogle 
Solvsiykkec Paa Monteme er der 
indridset Runer af den oeldre 
Flog-tu Fundet er ifølge ,,Nand. 
Dagbl.« gjort i Skraaningen til en 

tidliqere Arm fra Kolindfund, og 
det er derfor muligt, naak Udgrav- 
ningen fortirettes, at man nil finde 
flere Tim- 

Kolcrnem Justitsministeriet bar 
ndftedt folgende Bekendtgørelse: 
Jfølge foreliggendeMeddelelser moa 

St. Petersbom oq Kronstadt anses 
for kolerasniittede Som Folge her- 
as trceder Bestemmelferne om asia- 
tisk Kolem i Justitsministeriets Ve- 
kendtgørclfe of 1-1. Maj 1900 i 
Virksomhed overfor de nævnte Ste- 
der. Denne Bekendtgørelse træder 
strats i Kraft. 

»Studcntcrnc Landkoloni for 
gnmle« ude i Trøred hat hidtil tri- 
vedes fortroeffeligt, og fra mange 
Sider viseci der de gamle stor Ven- 
lighed 

Nrosferer Thøaersen havde sau- 
ledes indbudt alle Landkoloniens 
stsboere til Chokoladefelfkab paa 
sin smukke Ejendom: Frydenlund 
den 18. Juli. Jægermester Tvers 
mer og rue hat kørt dem en fmuk 
an i Egnem oq flere Landliggere 
hat de fidste Tage sendt Penge og 
Inventar til Kolonien 

Sendaq den 17· Juli havde de 
Gamle Besøg as et Sangkor fra 
K. F. U. M.s Sommerlejr. og de 
var faa glade for Bei-get, at de 
unge lovede at komme igen næste 
Sande-L 

Til 20. Juli havde »Studenter- 
nes fociale Sekretariat«. som hat 
indretstet Kolonieth indbudt de Gem- 
le fra »De famvirkende Menighedgi 
mein-»F Sommerhjem i Sturqu oq 
oqlaa fra Ktbenhavn com der en 

Del Gamle ud, faa der var en lille 
Festliahed i Harten 

Det er for Tiden det andet Hold 
Gamle, fom opholdet sig paa Kolc- 
nien: der er blandt dem to Ægtes 
par og stere. fom er haft oppe i 
Firleene 

»Du blas Vom-Mk Afholdslels 
fkabet ,,Det blau Damit-« holdt 
Aarsmtde i Ølgod Sendag den 17. 
ds. og Meinng den Is. ds. under 
stor Tilslutntna fra hele Landet 
Selfkabet tasller nn 3000 Medlems 
mer i 58 Foreninger. Aarsmsdet 
toa Asstand fra ,,Afholdsfolkenes 
Forbtmdsunion« og sluttede siq til 
Latidsforlnmdets Resolution t den 
Henleende Miste Stettin-de afholi 
dksg l Mel-how i Mit 

Kniffe-eins Led en i Hin-up 
Metaqu- Kommuneasstemning om 

Redlmelle as dump le staune-« 
IN st. mvd Erden og M for« 
denn-. Der et m. 900 stelqu t 
vom-sinnen Moen er derived nedos 
sie-nd « 
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Korntyvetiassæten i Aas-hass. Lit- 
dag den 16. Juli afsluttedes Fuchs- 

-rerne i Anledning af den store Korn- 

Ityoeriaffasre Efter Forbarenes Af- 
"slntning løslodes tre af de anholdte, 
nemlig Møller Zchjørring og de to 

eragtnnend Lybæk i Stjccr og Chri- htsensen i Søballe Bvelsmand Ju- 
stcsen fra Skanderborg Mark samt 
Mornkontrollørerne Spliid og Bek- 

.telfen fra Aarhns er tidligere løsi 
ladte. De øvrige 7 Personek sidder 

Istadig. arresteret. Politimester Goll 
har nu ladet det omfangsrige Ma- 
teriale gaa· til Stiftsamtet, og ind- 
ftille. at der rejfes offentlig Tiltale 
mod alle de 13 anklagt-de 

En umnlig Opgave. Paftor Chr. 
.Ludwigs omtaler i sidfte Nummer 

sai »Dann Kikketidpnss Ministekskif- 

jtet og skriver: 
, Naar man nu fer tilbage paa 

;Provst Nielsens Virketid som Kul- 
’tusminister, kunde man have ønfket, 
iat der havde været stillet hans be- 
tydelige Evner en mindre umulig 
lOpgaoe end at fungere fom Kirkes 
«1ninifter i et Kabinet, hvis »Vimpel 
sog Ballast« var Dr. Edv. Brandes, 
Joq bvis Organ i Københasvn var 

"»Politiken». Navnlig da »Politiken« 
ikke viste den mindfte Forstaaelse af- 
at et Regekingsblad over-for Falke- 
kirken er nødt til at iagttage et vist 
Dekorum Heller ikke Dr. Manch 
qiorde ham Hvervet lettere ved sit 
noget besynderlige Forslag om An- 
vendelsen af Kirkebøsferne Naar 
man betænker dette, kan man kun 

Ryt Villede fta Jspsumicsiueu 
med MissionærerneWinther og Mel- 
fen med Familie, samt en Gruppe 
yngre og ældre Japanefere. 

Trykt paa fint Kur-ton, Stsrrelfe 
11X14 Tommet Pris 25 Caris- 

Halvdelen af Jndtægten ved Sal- 
get gaar til Missionen. 

Dau. Luth. Publ. Hase, 
Blatt-, Nebr. 

W 

beklage, at Provst Nielien ikke ved 
jin Jndtræden i Ministeriet Zahlt 
havde skajfet sig visse Garantien 
særlig med Heniyn til Regeringens 
Predse men det maa erkendes at 

han har vift sig som en dygtia Ad 
m in isirator 

Nyt Missioushnö indviet. Tet 

nye Misiinnshus i Skelfkør blev 
indviet Søndag den 17. Juli. Hufei. 
fom er ftilfuldt og opfsrt af rjde 
Sten, bar to Mødefale, en ftor og 
en lille, fom er beliggende saaledes 
for hinanden, at de kan for-hindre til 
een ved Lejligheder, hvnr der krwvee 

særlig god Plads. Ved Jndvielsess 
højtideligheden var der fuldt Hins. 
Jndvielsen foretoges Kl. 2 af Son- 
nepræsten, Provst C. V.Vondo, hvori 
efter Grev Holstein talte. 

Ved Hsjmessegudstjenesten i Kit- 
ken prcedikede Provft A. Fibiger. 

En wivlfom Oprejöning. En Karl 
og en Pige paa en Gaard i Andst 
Sogn blev forleden uenige, og Kar- 
len var da uridderlig nok til at stskke 
Pigen et Par Lusfinger ud. Da Pi- 
gen meldte Karlen til Politiet op- 
lyste denne imidlertid, at Pigen as 
Hcevngerrighed havede fkaaret en 

Flænge i Ærmet paa hans Jakke, 
mens den bang i bang uaflaafede 
Klædefkab, og Sagen blev der-for 
ifølge ,,Kold. Flkbl.« ordnet saales 
des, at Karlen bøder 10 Kr. til Po- 
litikassen for sin lese Haand, men 

faar 10 Kr. af Pigen i Erstatning 
for den ødelagte Jakke. 

Bogfortesuelle It. Z, 

over Religion og tro- 
logi samt almindelig kri- 

ftelig belærende og op- 

byggelige Skriftet er m- 

færdig og tilsendes enhvek frit m 

Forlangenidr. 
Dtsifh Luth. Publ. dafe, i MPMWWWVW 

Billigt men goclt. 
Nebenstaaende Boger er væfentligft Reftoplag, opkøbt til meget 

lave Priser, hvorfor Vi ser og i Stand til at byde vore Kunder denne 
sjældne Anledning. Bsaerne er alle i Omslag. men i ren og god 
Stand. 

Dr. H. Martcnfcnt »Pra-dikener«. 1., Z. og 4. Samling, Ruhele- 
vis 263, 322 og 322 Tiber; i Omslag, hver 25 Cis. 

Pnstot Hans Knudsem ,,Jesu Lignelfer, udlagt og fortlaret i Bibel- 
læsninaer«, 926 Sider; i Omflag 50 Ets. 

» »Jesu tre Beføg i Bethania«,Bibellæsningen 428 Siderx i 
Omflag 40 Ets. 

»Jesu Kristi Person og Liv«. En Række Studier 1. og 2. Del, 
i alt 1060 Sider; i Omflag 81.00. 

Luther-s Reformatokifke Skrifter i Udvalg ved J. Koper og Dr. Fr. 
Nielfen. 828 Sider, 85 Cts. 

Edv. Olaumsllen Hellig Jor d. Reffebilleder fra Palæstina· 
845 Store Sisder med mange udmærkede Billeder 81.25. 

Fr. Hammersch: Den kristne Kirkes Historie. sdieBind, 
Nytidskirken, 721 Sidet, s1.00. 

Den almindelige Bogladepris paa alle disfe Bsger var flei- 
Gange saa stor. Venyt Anledningen nu. 

Dan. Luth. Publ. Hauf-· 
Plain Nebr. 

W
W

W
H

Z
M

W
W

W
 

Nye Postillcr. 
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H. llssing: ,,.Troens Gode Strid« 
II tat-sank sman over sitt-sent M IM- 
ksse 527 sidkt Solidt tndh RAE 

21. Busch: »Vidnesbyrd km Frue Kirke i Odenfe.« 
stammt-I mai-It UW et WII M b- 
IIMWHW. MWOWMM 
meMum sah-W Ist-us « 
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III-im russ. M. Hase. 
U, Ich. 


