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Reciprocitetstraktaten 

i Canada. 

Oposittoneu fothiudte Afstemniug i 

Partei-search 

Premiermiuistet Laut-irr vol-set 
Patlamcntet og appelleket til 

Vtkcgetnr. 

thtawa, Ont., 29. Juli. —— Par- 
lamentet oplostcss pludselig j Tag 
vedLijddagstid efterPremicr Laukis 
ers Anvismng og der vil nu snareft 
muligt blwc appellcrcst til Land-It 

angaocnde Isiccjprocitet med United 
States M. September er bestemt 
til Nomination af Kaudidatek og 
21. September til not Valg. 

sZir Witjred Laurier hat absolut 
Tillid til Valgets Udfald. Han an- 

føresJ at have sagt: »Unitcd States 
Kongreg tmr tilstemt Reciprocitetsi 
Lucrmskmnstcn Tet er Inskeligt,J 
at Canada bandler i den Sag uden 
Ovhold.'« 

Premieren mener, at den inter- 
nationole Forpligtelfe, som Eanada 
staat i til United States, bsr jin-de- 
kommess »den Opthold paa den ene 

eller andcn Mande- 
De Herren-, fom negatieredc Ne- 

tkprocitcts Forflaget fottiligtede fis 
og derer- Ncsgerinq til at handle 
udm Oohcsld United States hat 
udført sin Tel as Aftalen Det er 

dcrfot den kanadifkeRegerinqs Pliqt 
at ndieris jin Del as Aftalem oq da 
Oppositionen hat mpdfatJiS et- 
bvert Forfsg paa at faq kagss 
maaIet asstemtz appelleres der til 
Luni-et som det meft direkte Middel 
til at aiame det foreliggendespsrgs- 
maul. Dei-Tom Recivrociteten godi 
kendes visd Valget saa vil Loven 
kimne tmsde i Kraft omkking 1. 
Nov. 

Canadas Meneralguvemør. Carl 
Gren, ais ind paa det uundgaaelige 
da Krisen kom, og gav efter Laut-i- 
ers Rand sit Sanitykke til Parla- 
menten-s «L)pløsning, nagte-It For- 
slng om Bevillingen til offentlige 
Vlrbcjdcr ng Civilliften til et Bei-b 
as «·")»,·s««,««0 var uafgjorte 

Lin tsmiitelig Situation erl 
derved undgaaet. Ministeriet ; 
indiaa at dct var haabløst at’ 
inmdeie c-.-: Jlfstemning of rtieciproi 
citetszspømcsmaalct under nasrvastenj 
de Forde« Gennem sidfte Use 
havde Domssitionen last for Tagen- 
at ingen Llfiwmning skulde tillades ! 

Undcr Beginne fom tillader endls e 

Libanon tmr Taler-e staat-L op og 
vrøvlet i Timevits om det ene og det 

andct,«scsm var uden Interesse-, for 
at halc Tiden ud. 

Allein-ist Exir to Tage iidcii beilutsi 
tede Prksunercn at opløiks Parla-’ 
nieiitc·t: Ins-n Mauern-treu var u- 

villig til at qaa ind derma, forl 
Bevillismssorilageius var gjort til; 
Side. Zcm i Aftes toq LaurieH Tyren ver Hornes-te og gik Ath- 
neralguvcrnoren med sit Rand, at1 
Ovlssninmsn ftraks kundgjordesj 
DaGuvcrnøren ingen anden Udvej 
iaa aabcn. aav han eilen 

Fra nu ai til den 21· Zeistombea 
vil Necimocitetsipørgsmaalet blive 
dtsftet over-alt i Canada Den» 

net-wirkende liberale Nie-gering hak» 
en im Mute-im i den ,cqnqdisre 
Parlament, men Mangel af »Ga- 
tute«-chl, hvorefter en Debat kan 
aflkastesi giotde det usmuligi. J 
det Blick-Ida at det liberale Parti« 
nu leiser ved Valqet den LI. Sept»4 
vil Rerimocitetsndkastet straks bli-( 
vls godlendt og l modlat Fald vil 
Premirr Bankiers Rolle være lvil 
let til Ende, og Spsrgsmaalet om 

Neckprocitet med United States væs 
te lagt paa dulden for bestandig. 

Past. JathoS Dom. 

Rein-me fra Tyikland angaaens 
de Past. Jatho hat lydt ocntrent 
iom Rosterne fra Danmark angaas 
ende Post. Arbo Rasmusfen Man 
hat ikke vidft, mn han vilde blive 
affat eller ej. Under H. ds. fors- 
kom iaa folgende i »Kr. ngl.«: 

«Poftor Jathos Tom er nu til- 
stillot imm i skriftlig Form samtnen 
nusd (S'prititdenc·. Adresser lyder: 
»Ti! bidtilvasrcnde Zognepræst 

Hirn-l Jatbo i Køln.« 
kommen beftaar hovedfagelig i 

Ton Genqivelfe af Jathos vigtigfte 
District-Minnen Eiter disfe siger 
han er den oprindelige Kraft, om 

hvilken vi ikke ved, hvorvidt den 
optindelig shar været blind og first 
er bleven feende i Mennefkencss 
Aandskraft· Aabenbaringen er fket 
i Tilvasrelfem i Verdensaltet, den 
høiestc og sidste i Mennefket· Guds 
Alleftedsnæwækelse betyder alle Ro- 

ligioners Ligeberettigelfe. Han be- 
ftrider, at Kkiftendommen er Guds 
eneite on fuldendte Aalsetibarinq. 
Gan figek, at Sonden er slem i siq 
selts, ikke fordi den straffes i en 

anden Norden Ton bistokiskc Jesus 
bar vawt ist fromt Mennefka sOm 
den cnkcsltes Lin ritt-r Dødcn lmr 
lmn aldriq faaet noaen Nishi-d 

kommen siqer derart-st, at Jatlwss 
Laer staat i uløfcliq Modstrid mod 
alt, bund der til alle Tidor bar vass 

ret bibcslfk Sandbcsd for den kriftne 
Tro. Nettcn bar fuldth tnqet de 

mmme rasende Vidnesbyrd om Ja- 
tboss Zjaslefømervirkfombed i Ve- 

tmqtuing, men ikke kunnct dsmme 
aitderledes, da hans Last-c- opløfer 
den historiske Kriftendom At han i 
Hin Forkyndelse oq i sin felvlavede 
Konfirmationsbcskendelfe bar holdt 
fig til bibelfte Udtryk, figer ingen- 
ting, nanr bans Fortlaritmer qik 
nd ihm at bortfortolku bile Jnds 
holder 

s 

Ødelæggelfe ved 
Græshoppere. 

Avl of fokfkclligc Sasdartrn 

(83r(1--:-11-omnsr Our i Aar vist iig 
flerc Ein-der i kommele stort An- 
tal, ogsna Pan diöse Ema-, mcn 

udksu at man dog hnr hart om from- 
Ekade vcd dem. llnder ZU. ds« las- 
fcssrs fm Des-«- :lIcoine-:s unt, at de bar 
været fletnme flcre Siedet i Eta- 
ten. List heddcsr faaledes: 

J Ilccrklnsdcn as Titontn fif on 

tlskand tun tri- aninslsz Haut-i- Isr. 

Acke: en anden fik fire anlnslissf 
Hirivsrihommrnc havde ødolant diisfc 
Wink-list- «11dolcs—5. C.J,.cmnn-n i sam- 
nns Nabdlaq fis 25 m Gaume Lar- 
ion fis tm Buche-le- Oavrcs pr. Acri-. 
Im qcsnnvminitliqcs Avling af Hun- 
rcs bliver ifke over 15 Auf-hols. Hoc- 
dcn or god, Btm middcl, Kartof- 
lcr daarlige ag Grassganaene flet- 
tc-. Omkring Vancroft hat man ikke 
haft saa daarlig Havre i lang Fid- 
Dct ftsrfte Foldudbytte er 10 Bu- 
fhels pr. Acke: manqe Steder faar 
man knn fern. Tørlen qfotde sit 
og Græshappekne giorde Reste-n. 

Omkring Wesley er det ikkefuldt 
faa daarligt med Havren Man faari 
fra 10 til 85 Bushels: fra 10 til 
25 Bufhels Hvede og fra 15 til 
30 Buihels Bya. Bygget hat en 

sum-I Form i Aar, og det, man 

taar bltver godt. Gveden er udniærs 
let og bliver. saa god, som man no- 

gen Sinde bar haft den i den Del 
af Statt-n- 

Det femme kan figes om Hveden 
omkrinq Algona J mange Aar barl 
Former-ne deromtring næiten ist«-; 
avlet Hvedex mcn i de fidfte fern 
Aar shar de laaet saa wegen Hinde, 
at de blot havde nok til Mel· J 

TAar har Ovedcn vift sig at være 

en lønnende Anl. Der er omtrent 
25 Vushels pr. Arre. Hveden give- 
i Aar meget mere af fig end baadc 
Havte og Byg. 

Omkring Waden har man i tre 

Dage set Millioner af Græshopper 
flmns Indnvcc Tot er akkurat fom 
de aiorde de Aar, da Avlenpaa den 
Eqn og længere vestuaa blev øde- 
lagt af dem. 

Godvillig 
TrustsOpløSning. 

Washington, T. C., 29. Juli. —- 

Den elektriske Truft øniker ikkc at 
møde :lietsanklageriie, som er rejft 
mod den af Roger-ingen, og hat bedt 
om at faa Lov til at ovekgive sia 

lved straks at opløie Trusten. Den 
icnwatiae plektriske Trufts Advokater 
.l)ar fremlaat for Generaladvokat 
Wikeriham et Dekret, sont det figes, 

kat Trnfien er villia til at lade frem- 
Jætte mod sig i Regerinaens Krav 

paa, at Truften oplsfes. 
Vetvdninaen heraf er, at Truften 

or villia til at opløse iig uden 
Kamp, oa det er fandfynligt, at 

Idcsttcs med nagen Modifikation vil 
vasns tilfredsfiillende for Regerins 

imsns Justitsdepartement 
) Wadc H. Eilig, Tom ek Negekiw 
aens specielle Advokat, oa General- 
advokat Wiekeriham bar haft flere 
Koniercsncer mesd Truftens Advokas 
ter ins-d Heiifnn til, hvad Dekretets 
Jndbold bnrde Verre. Dettc anfes 
fom bare en Formalitek tlii Tru- 
iten beayndte at oplsie iia, jaa 
inart Neaeritiaen That-des Veavndt 
Reisiorfølanina mod ,,Elektrir9ickbt 
anb« Afdelinaem iom startede Op- 
løsninaem oa blev fulgt af oms 

trent iekstvn andre af« Truftens Af- 
dolinaer, iom angaves at have dan- 
nvt Ioiiibinationcsr for at holde- 
Prisorms ma ale cslcsktriike Iliumm 
ter onna 

Neiioraladvolat Wirkerflmm ais- 

knien at alle Sandcslsrtsitriktioner 
m- lmrtfaldot, oa iom en Folge berafi 
er Priiksrnes faldot M Procent inms 
i et Tanilcst Volk-b vil ivarcs til on! 
Vvivarelie for Forbruaerncs i liclisI 
Land-ist af 87,000,000, ! Laie-Tom Tilfasldct var nie-d Na-» 

tional Electric Lamv Comvaim paa- 

itaar Mag-rinnen at Westinabonie 
Solikabcst na General Electric Com- 
mnn er Eier as alle do fulsiidwrui 
Selfkaber, af five-m Forretiiiiiacr i; 
elektriiko Apparates lmr hast-ist lau-i 
trullrsnst i 

HStor Brand i Dubuqch 
Dutmmm Ja» W. Juli. IN » 

In-:-, der know-:- aI owns paaEnL um« 

laqdcs ijdnm for ca. III-www 
Ylksr i AftUL ! 
T Emlnt C Rose Unmbcsr Co» LUH 
let Tab af R;)«,;W« Winorkcesxduksr1- 

Canninq Co. Juki-um Urkstsmnusr 

;M·fz1. Co.. Fabrikantekis og Blum- 
»der-J Qplaa quninq oq Vatelaqu 
»PW)0«U. —- En Tid trat-des mu- 
ley sc Loctchers Tores og Vindm 
fabrik, værdfat til 81,000,WU, og 

.Car, Ridcr öd Adams Co. hoaa 
’fm»rkt. 

Stok SfovbrandChristianim145 
Juli J Gaar Estermiddag udbrød» Ider Brand i Øquoven ved Fern- 
føen i Nærheden af Frederikshald, 
og Jlden bredte sig med rivende 
Haft til de omliggende store Skovek 
Alt Militær udkommanderedes fm 
Frederiksstad og Frederisksften for« 
o«t deltage i Slukningsarbejdekne, 
i hvilke efterckhaanden over 2000l 
Memtesker deltog. « 

Bed. 2sTiden i Nat var Faden-« 
bessern-M de Ofleste Steder. Der me-? 
nes at være brændt HOOO Maul- 
Skov. 

Blandede Meddcletfen 
-M.X 

Ved Jcrnbanestationen i Grind- 
stone, Me» løb et Ecskurfionstog 
Jg et almindeligt Passagertog i 

Verdaka imod hinandcsn med det 
Resultat, at 8 Mennesker blev drcebt 
tu 11 andre tom alvorligt til Ska- 
de. 

. 

Fra Hastingss, Nebr., meldes at 
Der i fleke Vutifsvinduer er udftils 
let Græshopper, der er over to 
Tummer lange. De er bragt ind 
im Bartley i Red Willow Co., 
txuur des sich-:- at være faa mang- 
foldjge, at Farmerne er alvorlig be- 
finande for dereH Mai-J og Al- 
falfa. « 

ijorten Tom Vorselssignal. Bel- 
fontain, O., 29· Juli. — Med 
ijorten revet fra sirappen flag- 
de Robert Cook fra Degraf i Tag 
»Big Four« Hurtigtog Nr. 11 ved 
«Quinc1) Curvc« og frelste muligs 
vjii derved 150 Passageres Liv. 
Meng- Cook gik langs ad Baneipoi 
rot, opdagede han, at en Skinne 
var brwkket. Sau lin han ca. en 

imlv Mil i Retning imod Toget 
Fogstandicdc detpaa ncvvnteMaade. 

I ) 
Nod Negn i Zuwa. Mafon Cim- 

th Juli. Man, der gav oms 

Hring on Tomme Band, er falden 
Lalmindcliq over nordøstre Iowa. 
Hidtørrede Strømcne er fulde as 
lRand afivedne Gut-Wange arønnes 
iqeii Nebbøren kom just i Tide til 

sai fier en »bumpek« MajsavL Der 
meidoss um mindre bctydelig Siade 
fm Viud us Lynild. 

. 

Fra Bearb Jll» meldeis under 
29. Juli, at en Vanipræfident ved 
Naun :Uc’anktsi·, iom iorfvandt i 
Rom-miser lfiist oftcr at bnve be- 
quet Punkt-n for Bläulich im bar 
mmivot .fi;1 iolv i Zan Franks-Im 
idot hatt led af Hunger-. Der blev 
ftraks aiort Zfridt til at faa Man- 
f» tillmgc til Pein-L 

En Bevægelse for 
maiidlig Religion 

Et. Paul, :I.chnn., :’-«. Juli 

Efsckutionklumjtcsun im- »:Ucasno ug 

Weltngka BIkakmiWn holdt Dispos-« 
i Et. Bank 1 Tag for at Lirgqci 
Plain-r til c« uks1«d-".·i—:sui0 Kompagni- 
iur en nim- Itmusrioi Rohan und 
Irr nu ins-does. Punan Udjorislsis 
sW ins,1u1mu-;- i Luillmgbisprnc Den 

I. Oltobcr. 
»Er-mu- Bcuawslsc er burcgnot paa 

at stutlc umfunk- Masnd af alle 
Liofistidclscr«, sugdc ;’l. J. Majon, 
Et. PaitL ist Medium af den oprius 
Mige thuitiy bostaaende af 97 
Lskedlettnncu ,,Tct er ikkc en »re- 
vival« (Væt"t·clfe), dist er simpeltshen 
ou munpague for bcsdre sociale Til- 
smnch moralfk ou niemalt set, og 
morden-I den reliqiøje Side ikke vil 
blive foriømt, vil Landets og Folcets 
materielle Velftand ligge øverst ihos 
Lederne, da de for længe siden har 
opgjsort den-s Mening, at for at 
tiltale Max-id, maa vi have en mere 

mandlig (masculine) Religion. 
Bevægelien tog sin Vegyndelfe i 

Netv.;1)ork for to Aar fide-n. For- 
retningsmænd, sont i længere Tid 
havde ftuderet de sociale og religiøie" 
Tisstande i Byen modtog Jndtryk af" 
det Faktum at Kirkcsrne i mange« 
Tilfælde foriømte at cwpcllere til« 

»Mir-Id, og at de i alle Tikfælde kkke 
sshavde Tag paa Mændcnes Tanke, 
’i-om de burde have-. 

Kampagnen er bermkwt paa at 
fkullc omfattcs 90 Storbyer og vil 
i Amerika-s være im i. Oktober til 
iidst i Maj, og fiden vil den blive 
fort til Udlandet. 1 

i cForden rundt 
W— -—-- ,--.- -—,-,- 

J Jiotn omgaas man cned Planet 
om at bygge en underjordisk Jeru- 

baue 
, J de højere Skoler i Augsburg, 
FTyskland er Esperanto indført som 
’3kolefag, dog frivilligt. 

Drwbt Flyver. -Algier, 14. Juli. 
Flyveren Paillole er styrtet ned un- 

der en Zlyvning. Han dræbtes paa 
-Stedet. 

slong Georg af England jlænkes 
de under sit Bei-g i Jrland 1000 

Pd. Sterl. til de fattige i But-lin- 
I 

Lord Kilchcner. London, lö. Ju- 
li. Lord Kitchener er udnævnt til 
Englands diplomatifkks Agen i 
Ægypten. j 

. 

xioasgpest Vjatka, Rusland 13. 

Juli. J 18 Landgbyer i Kredsen 
Orlof herjker der sibirisk Pest blandt 
zwingt-L 5 Mond er bleven smittet 
og l er død 

J Aarene 1901-—10 er der i 
Alperne forulykket 890 Turister. 
J de første Aar var Tallet paa 
forulytkede ca. 60 om Aaret, men 
nu er det oppe Pan 13()—l40 om 

Aaret 

Byldepest i Marotko. Paris-, 13.« 
Juli. Efter hvad Agence Hat-ass. 
meddeler fka Tanger, er der i Om- 
egnen af Mazagae forefaldet flere 
zum-we as Pest. erke LaudsbyeH 
er smittede. Sygdommen er Byldei 
pest. 

. 

Dræbt ved Elektricitct. Berlin, 
14. Juli. »Til ,,.Loka1anz.« telegrai 
fereiz fra Jürictx Bed Opstillingen 
af Cirkus zwisjonay kom en Metal- 
mast i Berøring med en Højipcrns 
dingsledtting. «6 Cirkusfolk blev 
drasbt og :3 Arbeidi saure-t. 

Im nirkcn i Euwarvcolnt i dist 

sydligc Franfrig bit-u der somle 
njnulvt kst lusthart Relikvjefkrin 
St·rinet, der imidlertjd er lvlevct 
nlnndnst for alle Ædolsnsno dg losl- 
sbare EtnaillcssndEttlingen er ble- 
Inst fnndct i en Flod, 

Spanien ug Portugal Lpabo 
l.«-. Jnli. lldenrigisnkinjsnsron lmrl 

« 

pua Amen Osoranlcdnmg botmsxtchi at der lnsstaar on Omsnsnizkuinst 
ncullem Spanien on Portugal an- 

zumme de Sannnensvorne vcd 

Grænscn 

Te fmnskc Antimiliturjslcr. Pa- 
ris, ll. Juli. Jflg. ,,Echo de Po- 
1·i-:s« lmr Politict ved dcs Mist-under- 
søqelscsr. cht fortstuq i Anledning af 
den antimilitaristisle chcrgclse, 
fundet store Mængder Dynamit og 
andre Sprcengstosffet 

Den forulykkede Ballen. Nord- 
deich (Øftfriesland), 13. Juli. Li- 
get af den andcn af de to Luftfkips 
pcre, som den 25. Juni forulykkes 
de mcd Ballonen »Andromede« ved 
Juist, er i Dag fundet drivcnde i 
Vandet her udsfor. Det er Liget afi 
Luftskipper Covbin, der nu er fun-I 
det. 

Te katolske Helligdage. Rom, l4. 
Juli. ,,«Osfervatore Romano« off; 
fentliaaør en »Mot» proprio« fra·« 
Paven om Jndsfkrænkningen asf de 
katolske ".selligdage, der motiveres 
med, at det store Antal Feftdage 
under de nuværende moderne For-« 
hold og hurtige Arsbefdssnaade erl 
til Skade for Handel og Bande-L 

Den fransske Nationalfeft. Paris, 
14. Juli. J Anledning as National- 
fcsten afholdtes i Dag en stor Mi- 
litærparade ved Longchamps i Overs 
værelse af Prcesident Fallieres-, fle- 
re Ministre og Korps diiplocnatique. 
Medens Zoldaterne marcherede 
forbi Præsidentm manøvrede tre 
ftyrbare Luftfkibe over Stetten 

Opdaget Bombefabrik. Barcelona, 
Spanien, 15. Juli. En ung Mand, 
ved Navn Cuberque blev af jin Fa- 
der overgivet til Politiet Paa Grund 

"af nogle Befvigelser. Sønnen med- 
delte nu Politiet, at Faderen fa- 
brikerede Bomber til Anarkisterne, 
og ved en Husunderssgelje viste 
det fig, at dette var rigtigt. Poli- 
tiet foretog derefter 5 Arrestationer. 

»Den sorte Haand«. Rom, 13 

Juli. Biskoppcn i Vallelungua paa 
Sicilien blev i Gaar paa en Kørei 
tur haardt saaret ved Revolverskud, 
som affyredes af to mafkerede Per- 
sonen Gerningsmændene undslap. 

Jnfpektøren ved Navigazione Ge- 
nerale Jtaliana i Palermo sblev i 
Naar dræbt ved Revolverfkud paa 
aaben Gabe Mordet menes at Uæs 

re anftiftet af den sorte Haand. 

Oprøret i Albanien. Torgut 
Schemket Pafha meddeler, at hatt 
har set sig fomnlediget til at lade 
8 Vatailloner rykke frem fra Ska- 
tari til Egnen omkring Tuzi og 
4 Batailloner til Ecznen ved Gu- 
sinje. J Sydalbapien gør der fig 
en stwrk Gæring gældende blandt 
Befolsfninchm der kræver de sam- 
me Vegunftigelser som Befolknini 
gen i NordaTbanien. 

. 

Et (Såyrost«opssion1pas. Bladene 
i Paris meddeler, at on Officchi 
aspirant Lenmir bar opfundet et 
Kompas i Gyroskopform disk ikke 
mod den 
viscr mod den magnctisfe mcn mod 
den acsogmfifke NOTde vaindels 
sen er of san mmet størrc Bonn- 
nitm, sum de nhyre Staalnmsscr i 
do modmw Firigssskibe i høj Grad 
paavirfcr do Im brngtcs Kommsan 

Cn Etudicsrojch til Dannmrt Pa- 
ris, 15. Juli. En af Deputeretkams 
rot ncsdsat Kommission til Unber- 
søgelse af forskcllige Forhold Ded- 
rormdks Vefasntpelso nf Vugalmns 
durinq Un quguri lmr lussluttet at 
mka- ljl Tunnmrl m Hur lscjøqo cr: 

Rast Etrufflsnnstaltcr og Arledss 
anhale Fonnundcn og l Mcdlems 
mer af Kommst-sinnen afresjscr Wa 

Til«csdag til Tntntmrl«. 
( 

Hongebosøcht i Jrland Fka Lon- 
don ttkclchs, at det engelfke Kotige- 
par med Vøm er afrejst fra Dublin 
til Wach. Forinden jin Afrejfe fra 
Tulslin lmr Wuqu foretaget en 

Tol lldnasvtsuslsssr, hovcsdfagkslig 
blandt Embedsmændene, og bar 
udftedt en Proklamation til det 
irfke Falk, hvori han udtaler sin 
Glasde over den hjertelige Modtas 
Helft-, han on Dronninaen ljar faaet. 

Eu Voldgiftskendelfe. Bladene i 
London medde’ler, at Kong Georg 
siom Voldgiftsmand bar affagt Ken- 
delse i en Strid mellem Ghile oq 
de Forenede Stater. De Forenede 
Stater havde forlanqt en Skadess 
erstatning paa 600,000 Pd. Ziel-L- 
men fik vcd Kendelfen tillagt 187i 
000 Bd. Kravct stammede oprins 
dxlig fra en Gasldsforpligtelfe til 
AlfopsKompaqniet, et i Cshile ind- 
regislreret Selskab, hvis Jndehas 
vetje var Borgere i de Formede 
Stolen 

.. .—· —-.14- 


