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Blatt. Nebr» Firedag den 3. Nochmver Nle « 20.—Aar«gM 
Jtalienerne 

lider Rad-erlag( 
l 

Tyrteke es Arabere tilbageekobcetI 
to Form-. 

Italien-mir famler ftot Forftæktuiug1 

nonjlantinopeh Bl. Oktober. —-! 
De torkijke Tropper med deresä 
ambifke Allierede har gencrobrct to 

af Tripolis Forter og wungrt sta-» 
lienerne til at fortanje fig i Byesp 
eftek at være gaaet fra ftore For- 
jyninger af Kanonen Nimm Am- 
munition og Proviant Saaledesz it 
et Telegkam fra tpiahmi Beo, den 

deputekcde fra Saloniti, iom nu erZ 
i Tripolis. Jtalieneme var ikke i! 
Stand til at modstaa Arabcrness 
rasende Angreb, saa de maotte trakt- 
fe sig tilvage. De holder dug mde 
tre Zotten l 

Neapel, Bl. Okt. —— Her samlesf 
Forstcercninger for de italienisc« 
Tropper i Tripolis. Disse vil dan- 
ne en egen Hæmfdeling Paa fire 
Regimenter Jufantcri foruden Hin-»l- 
petropper, Aktilleri. Kavalleki og 
Jngeniekkorps, tilfammen 15,()()0 
Mand. 

Senere Ekspeditivner vil folge ef- 
ter, oq det ital vasre Italiens Hen- 
sigt at faa jamlet i Afrika spr Nyts 
aar en Okkupationshasr paa 1()0,- 
000 Mand. 

Rom, Bl. Okt· — Af de adeligc 
Officeker, som tjente i Hæreu i 
Afrika, er Hering Riccardo Ebro-Fio- 
1i Laute della Roher«e, en Mariae- 
1Ijtnant, drcebt, medens erv Pom- 
peo di Campello, en Kavalleriløjts 
nant og konqelig Kummerhcrre er 

farlig saure-L 
Bologna, Italien, 31. Okt. — 

Medens 35. Meqiment var paa Vei- 
en til Tripolis, fkød en of Reser- 
vesocdatekne, en Anat-fift, paa Re- 
gimentets Oberst og saarede hum- 
Hekover blev Soldaterne saa for- 
bitrede, at de bkød Ncrkkerne og 
fsgte at lynche Morden-m Tom med 

stor Vanfkclighed blev reddet. Se- 
nere fortfatte Regimentet Mar- 
fhen til Statidnen. 

Washington, D. C., Bl. Okt. —- 

Udenrigsdepartementct bar faaet 
Meldinq fta den amerikanske Kon- 
sul i Tripolis, John O. Wood, fom 
siger. at Jtalienerne ikke hat vcetet 
saa gkufomme i sin Behandlingek 
af Araberne, som enkelte Veretnins 
am- vil give det Udfeende af. 

SYv Piger brændt ihjei. 

Cl)c»l1c11is, Wash» l. Nov. En 

Justiz-E fom odelagde JntpcsrialPoms 
der Co’-:i Fabrik her sent i Dag, 
foraarfagcde syv i Fabrjkken em- 

ployekede unge Kommer Tod« En 
ottende vil rimeligvis do of fine 
Brandfaat Knn to Pigcr undkonk, 
uagtct et Dusin Mcknd ilap uskadtc 
derfm 

Aal-jagen til Jldens Udbrud er 

en Hetnmelighed. Epn Newport lo- 
der paa, at en Gryde Paraffin af 
ligegyldigc Arbeit-etc tillodes at 

koge over, og den flvdeude, bode. 
Vædske kvm i Beratiug medKrudtet. 
En Eksplosion paafulgte, og snart 
var det hele omspændt af Flam- 
mer. Pigetne arbejdede bog en 

Disk, og Flammekne sure-dies faa 
hurtigt, at det ikke var mnligt for 
dem at flippe berste-· Fire as Kom- 
spagniöts Bygninaer med Inventar 
Idelagdes. —- Skaden 820,000 el- 
ler mete. 

--—- —--- -- 

Danfkeren« udgaar to Gange om 

Ugen oq kostet 8150 per sorge-up 
Prwenummer sen-des frit paa for- 
langende. 

Rebellerne Her- 
rer i Hankom 

Ttoucn givcr fuldsmndig ester for 
Nationqlforfamliugens For- 

langendr. 

Revolutionifterne tvivlek vm Trauens 
Ltdholdcnhed. 

Post-im :31. Okt. Mal-wen mel- 
lcm Oprørcrne og Stuperjalistertsie 
fortsættes. Tet warmes-, at Nebel-« 
lerne gør determincrct Modjtaud. 
Jene Eftcrrctninger tydcr paa, at 
Haut-um im- bleu tildageerobret af 
Rogeringstroppcrne, skønt General 
Yin Tchaug tog Jernbanestationcn 
Nord for Buon. 

Trodsz Uøftls derom er Jeknbanes 
tjlsncjusn alligevel like bleven gen- 
aptagct, heller ilkc er Telegkafforil 
vindclsen bllsven genoprettet 

Der er alvorlig Fare langs Jerij 
banen melletn itrigiiministerensstilss 
ling dg Pest-ins Misfornøjelse blandtI 
Soldaten-ne og Foltet hoc forhindret 
m tiliredsstillcnde Forbindelie met-. 
lem den loyale Hasrs forikellige Af- 
delinger. Ynan Zlii smi afrejste til 
Frontisn i Haar og er nu i Ein 
Ytiaii Chan. Handwer af den Po- 
litik, you vil singe-, venter man 

ipændt paa. Underhandlingcr om 

Fred hat værct plejet mellem Yuan 
Shi smi og d)ievolutions:slederne, nien 

dc iidstc er sig dekcs Styrte bisvidst 
og hoc udtalt, at de hat liden Tro 
til Løftcr fra Trosten. . Amerikanerne vil holde et Møde 
i Legationcn i Morgen for at tage· 
Forholdsrisgler til deres egen Be- 
skyttelse. Fremmede Soldater holder· 
Vagt vedMisiionshuseni-. Man haa- 
ber, at alvorlige Uroliqhedek i Pe-! 
fing ital blive afvasmet men Ame-i 
ritancme saa vel iom andre Maan 
dinger fordert-der Fig paa, livad der« 
tan ste. Afdelingek af britiite, fransi 
ste og andre Soldater er allerede af, 
iendt til der-es forikellige Missionsi 
statkoncr, liviltc ligger uden for Le- 
gationstvartcret Der er mangchmes 
rikanere lilandt de lldlændinger, iom 
fm dct ins-ro of Landet soger Be- 
styttelje her. Der cr tun cen ameri-« 
tanst Familie i Tai Huen Fau, iom 
cr i klicvoliitionistcrnes Befiddel7e, 
nie-n der er mange i Provinccn Zu- 
aniSi. « 

Nationalforsamlingen udtaler sin 
Tilfredshed mcd det Editt, fom Tro-» 
non nylig har udftedt, og menenz 
at Situationen i stan vildc hehre-ZU 
derioui Luft-erni- blcv indfriet. For-: 
iamlingcns Prwfident, Prins ZlJil)» 
Osti, frommng en Etriuclie fras 
Prinsrmenten Chan, hvori denne1 
foriitrer Zorjamlingen, at Lasteknej 
vil blive trofast udført. l 

Etilliimon i Aliuindelighcd ded- 
bliocr at ver-ro spcrndt LIcaiicl)iu-rnci" 
irygtcr rt Angrile paa Hovedsiadctp 
af Nishi-Heute og tiiiusTcrne fromm-; 
ist Vlodbad fra Manchucmcs Eide» 
Begqc Partin appellcrer til cha-« 
tioncn om Beflyttclie. Det er tvivlsl 
foint om klimeriimeug Edikt vil 
tjene til at dcempe Opstanden. Reis 
volutionistcrne tvivler om Tronens 
Ordholdenhed. 

Et Editt, der udstcdtess i Dag, ty- 
der paa, at iclv om Tyimsiiet over-; 
lisvcsrcs, faa vil Manclmstyrct fnal 
Ende-. Overdmgolscn jclv af liabi- 

iiiistsembedrrncs til indfødtc Kineiere 

irr tilftaaet, og Troncn fvasrgcr 
,paa, at »hercfter ital der tages liae 
Henlyn til Manchnere og KineicreC 
hviltet «bc-tydrr, at ManchusSyfte- 
met for Pension, der nu praktiik be- 
tales til ethvert Medlem of denne 
Nack, vil blive afitaffet, vix-Wien- 
chuerne vil komme til at tjene de- 
rcö eget Ophold. 

Oele i Tags Editt faa vol som det, 
der udftedtes i Gast er ftrevet i ist- 
fte Person, fom kommende fkaBar« 
iiekejicren felv. Bette er ital-minde- 

ligt og formodentligt et Paafund 
af Tronens Raadgivere fom et pate- 
tjjt zorjøg paa blandt Folcet at sta- 
be en Følelse af deres Overherrep 
Loyalitet. 

Ediktct er en fnldstændig Kapita- 
lution over for Nationalforsamlins 
gens Forlangende, endogsaa i den 
Grad-, at Rebellerne prifes for at 

have hidtaldt de store Reformer, 
sum loves. 

Tronen indrmnmer ynkeligt sin 
Afmaqt, undfkylder sig med Uvidens 
heb om Tilstonden, bedcr om, at 
dens Fejltrin maa tilgives og anmos 

der om alle Kine7erncs Bistand og 
Rand. Endelig gør den en hyfterisk 
Anstrengelie for at fanle bande Ki- 
nesere og Manchuere om dct kejfers 
lige Standard ved at henvifctilftor 
Faro fra Udlandet, hvilken alle smaa 

hjcrlpe til at afvcvrge 

Sidste Nyt fra Krigen. 

Peking, 2. Nov. sieigsdepan 
tementet hat inomuget Melding om, 
at nejsertropperne hat generobret 
Hankum oq niasiatrerer Befolknins 
gen. 

Peking, 1. Nov. — Udncevnelsen 
i Tag af Ynan Zlii Fiai til Presmis 
erminifter for siina vil have Fjendts 
liqhedernes Jndstilling fra Rege- 
ringstroppernes Side og Llabning 
af Fredsunderhandlinger nied Ne- 
volutionifternes Leder i Dankt-w, 
General Li Auen-Heng, til Følge. 

Et tejierligt Edikt, der medfsi 
rer vigtige adminiftrative Fprans 
dringet-, omfatter oqiaa Miiiistreiies. 
Reiiamtiom men indtil Ynan Shi 
Fiai returnerek til Peinig, vil Prinö 
Ching fremdeles agere Premier, og 
det nasrvcerende Kabinet vil fokblive 
i Enthele i 

Pein-Si Cliing er udnasvnt til For- 
mand i Privatraadet, og NasTungj 
og HinsSbiljsChanq til NceftiorH 
mond. Wei Kuong Tan, der føri 
var Vieekonge i Kwanq Tnim Pro-, 
vinien, bliver Vicekonge i Binsen 
on Hnnan Provincerne, til lwilken 
Etillinn Ynan Shi Fiai 11diiasvntes,’ 
da kmn nylia kaldtes tilbage im 
lin officielle Landsforvisning for2 
at qenoprette den keiierliqe Anto- 
rktet i de iøndre Provinier. 

J Omlasqninqen af Einbeiwne 

astesi nærværeiide lirigsininiiten 
General Nin Teliang, der vaerersti 
kommanderende over Herren, indtil 
lian all-sites af Sinon Elii Wi, til 
Chef for lisenemlsmben 

Præsident Caft incikioaiga 
»Ei):cago Jiccord Herold« sur i 

Lirsdags jli·ivek: 
Prasjideiit Tast, Cyicagos Qui-it i 

m- Tage, jagde, da yan i Ajtcp jur- 
lud Vijeiu »Bist er ait survi, ug jcg 
er ted af Det. sog yar tiidragt en 

itøii Lid her, ag, iom jeg ofxc ist 
yar jagt, jcg tan itte lade værc at 
beundre Chicago og den-Z Munde 
at Lage Tingene paa.« (- 

Soa endtc den lasngste og den iids 
sie Stands, paa ecn tim, paa Pra-- 
jident Tafts Tur iblandt Haltet 
Under iine 45 Tage paa cheu iyks 
cedes det Præiideutcn at bringe 
iammcn praktiik tait alle Elemen- 
tcsr i alle politiike Particr i Lauert. 
Soiii »Harmoniicr« satte you en 

Retord, iom aidrig nagen national 
Ecsekutiv før er kommen nær. 

Just hviltcn politiic Fragt den- 
ne Tur vil bæte, dist nccncr Bræs 

sidentcns Naadgivere, at Tidisn ate- 

ine vil viie. De ved imidlcrtid, at 

Progressioe og Konservative fm al- 

jlc Landets Egne har hilft Pan Three- 

sit-entom har siddet til Bords med 
ham og budt ham velkommen i de- 
res Hfmftat, i dere Stædcr og 

LByer 
J de fierneite Byer i dct pro- 

gressive Wisconsin og i Præiidens 

ten-:- Zeljkab i Blockstone Hoth 
gcntogeS den samme Historie — aller 
Faktjuner var enige som at vife de; 
Forenede Ztaters Præssdent. deresx 
Astele Progressive og konserva-( tivc Ledere sad Side om Side udenI 
fo: Tøren paa det Saite, Prceiis 
deuten heboede i Gaar Eftermids 
dag. 

zør Præjidenten fkulde foklude 
C1)icago, bad en Repotter ham om 

at udtale jit Jndtryk af Byem 
,,-L)’m! mit Jndtryk af Chicago 

er som en lang, luxuriøs, langtruts 
ten Zinnen Det 5yne5, som jeg Var 
været Dinner-Gæst, iiden jeg kom 

her. 
Alvorlig talt er jeg bleven merel nnponeret end nugen Binde før af 

den aggresjive Munde-, yvorpaaFors 
retningsmænd i Chicago haandtes 
rer ftore Foretagender. Naar de 

bestemmer, at der ital tilvejebrins 
ges Penge for visfe Ting, jaa tager 
de fat og skaffer dem paa en Maa- 
de, jom faar os alle til at staa op 
og give Agi. Jeg har været meget 
glad ved at standse her saa længe, 
og jeg dar nydt enhver Minut.« 

Præsidentens Taksigelsess 
proklamatiom 

s Mandags under sit Bei-g i 

Cyjcago udstedte Præiident Duft. 
jin Taksigeljesproklamation for i- 
Aar. Deus Ordlyd følger i Overs 
sættelse· 

Da Folcet i dette Land i lange 
Tider hat haft for Skit mod hvert 

Aars Slutning at sætte til Side en 

Dag, paa hvilken de hviler fra Ar- 
bejdet og samles for at prise hom, 
fra hoc-m tommer al den Velsignel- 
je, ui nyder, saa er dct mjn Pligt 
som Efsetutivchef ved denne Tid at 

befthnme Tagen for dette gode 
Øjemed· 

Vort Land har været sasrlig be- 

gnnstizust paa mangc Monden Sm- 
foncn lmr givct en rig Høst Vor 

Judustri har trjvcdes langt over 

vort hjcmligc Vehoo, og vort Ar- 

bcjdes Produkte-r findt-r udvidct 
Marked i lldlandet. i Vi bar vasret fri for Pest-J, Hun- 
gersnøds oq Urigiz Iowa-Wehen 
Vore nationale Rand lmr fromm-st. 
Frcdens Sag i andre Lande-, ogs 
Volgørenljedcst stand bar bragt oss 
i nasrmcrcs Forbindclsc mod andre-« 
Folk oq ftnrket det Vaand af Von-» 
ikab ou Vclnillic, der knyttcr osz tils 
Nutioncrcs unjvchsllc Broderffabss 
Wimnomtor. ; 

rllced stasrst Sau-:- mr not- men. 
Rot du inspireret lTxus san s1as1·!taf" 
Saus for andre-J Net lever Vi i Fred 

L 

oq Harmoni tned Werden Rige paaz 
umaadelige Befiddelser afVelsmndszi- 
filder, hvormed Nud faa runde-list 
shar betænkt os, glasder vj oc- njels 
vijk over, naar andre zkationer gaar 

.frenmd til Beistand on Fred 
; At de store Privilegien vi under, 
»mac! vedblive, og at hvert kommen- 

Fde Aar maa se vort Land fastere 

letableret i vor-e Zøfternationers Ag- 
telfe er en Bon, der burde opstige 
fra ethvert takmsnuneligt Hjette 

Derfor bestemmer feg, William 
Honmrd Tast, de Forenede Stater 
i Atnerikas Prcefidenh Torsdag 
nasfte 3(). November Tom en Tag for 
Taksiqelse og Bon, og ieg onforsl 
drer alvorliat mine L.aitdsmwnd 
samt alle, fom bor under vort el- 
fkede Lands Flau, til da at mode-, 
hvor de plejer at famles til Gudss 
tfeneste, oq deltaqe i den almasatiae 
Guds Peis og cerbødiqt takke ham 
for den Rande, ban bar bevift os. 

tGivet af Prassidenten i Chicago 
den M. Okt. i Herrens Aar et Tu- 
«finde, ni Hundrede oq elleve, og i 
de Forenede States-s Uafhænqiq- 
hedsaar eet Dundrede og seks og 
tredive. 
P. C. An or, Sekretary of State. 

Horden rundt. 
M 

Den Japanske Presse tilbageoijer 
indigneret Befkyldningeu mod Ja- 
pan for at have anstiftct Ourøret i 
stinkt 

Te tue-ji«er Jertsbaner har i 1910 

give-L et Nottoudbytte uf 329Mi1L 

Rubler. hvilfet er 71 Mill. .)iubler 
mer-e end i 1909. 

. 

En ösEtages Bygning ftyrtcde 
den 17. Oktober samtnen i Budas 
pest og begravede ZU Arbeit-etc 2 
døde og 153 lmardt sann-de var um- 

ftc Tag frrmdkogne 
I 

Krach i jdornhandeleth Essai-feil-« 
le, 18. Oktober. Trr af Byenså store 
Kornhandlere er qaaet fallit. Deres 
famlede Underfkud beløber sig til 
henved 5 Millionor Frcix 

. 

Kolermsn i Italien er vedblivensI 
de. J Ugen 1.—7« Oktober er der" 
foresfaldet 337 Tilfælde og 95 
Tødsfald mod i den foregaaende» 
nge 452 Titfkvide og im Ade-; 
fald. I 

I 

Ztort Pofttyvcsri. s— Toulothe, 
Frankrig 16. Oktober· Paa et her-( 
værcnde Postkontor er der bleven( 
stjcmlet to Vreve, hvoraf dcst ene; 
indeholdt for 100.00() Francss 
Vcrrdipapirer og det andet 60001 
Franks i kontante Penge. 

I 

Den norske Amerikalinie Re- 

prassentantjkabct for den norfke 
Amerikalinie har bcmyndiget Di- 
rektionen til at afsluttkI Kontrakt 
om Byaningm of et Ekib og til» 
at anfkaffe endvidcrc et andet 
Zkib paa et Tidspunkt, der nærsJ 
more bestemmcs af Direktionen. 

Russisk ))ic-x1olverattcpttat. Fra 
Nowotscherfasf meldcsji i Nat til 
R. B.: En Student vcd Navn Krit- 
ti affyrede i Aftcn flere Revolver-" 
Tkud mod IRiqsraadsmedlekm Fyrft 
Trobetskoi. Ruthan Tilftand er 

haabløs. 

X Norkk Prasstckonencøde 0 Nor- 

gc tcrnfcr nmn paa ligissmn i Tan- 
nmrk at aflwlde Prassteloncmødcix 
Et fandant afholdt i wistiania 
Wo Psnszctid 1912. 

llndcr Prwftcmødet i Kristiania i 
Zintninucn of Oktober vilde nomi- 
tot-n arranzusre en festlig Zanunens 
kamst for du j Bin-n umwdc Pras- 
sict"-.11n-1«. 

I 

Tyrtidcn i Ti)st·1a11d. 7d« Protest- 
møch J Etor-Burlin afholdes 
Aftencn den 17. Okt. efter Jndbyi 
drlsc af stjaldentolratict 78 Fol- 
tofokjamliugcr for at protestere mod 
Fordyrelsen «nf chncdsmidlerne 
Der vcdtoges overalt en engslydcnde 
Resolution, hvori krævcs øjcblikkcs 
liq Opbasvcslso as nl Told paa Lev- 

nedstnidler, GrænTernesz Mannian 
for Kreatur- og Ilødthtdførch 
Tamt en Ordning, himer Kommu- 

ncrno fkal ikaffc Forbrtmernc di- 

nnndvcvrliqe Næringsmidler til bil- 
lige Priset 

Uns Kasrlighcd —-— Tut-L Rudol- 
stadt, 17. Oktober. J Byon Teichel 
hat der fundct en Tut-l paa Pistole-r 
Sted mcllem to Elever fra den der- 
værende Latinfkole. Den ene af 
Ducllantcrne, den lliaariqe Hans 
Die-trieb blev dræbt, mcdens hans 
Modstander, den Isaarige Dictzer, 
blcv let saaret. Aar-sagen til Duel- 
lcn var en Strid angaaende en 

Dansefkolv-Kærliqhed. 
«(Scnere): Duellen fandt Steh 

nden Sekundanten Da Dietzer kau, 
at han hade dræbt stn Not-standen 

affyrede han to Skud mod fig selb. 
Det enc- Zkud gik gennem Lungen 

«og hang- Tilstand er bejaht-s- 
. 

Vorgerkrigen i Perssien. Exssshas 
hens Tag-bog. London, 17. Okto- 
ber. Til »Morningpost« telegraferes 

Ifra Teheram 
L Den tidligere Shah har begivet 
»sig over Grænsen til Afchabad i rus- 

fisk Turkestan Blandt hans Bagn- 
ge, der er falden i Hænderne paa 
Regeringstropperne, er fundet en 

nøjagtig ført Tagbog, hvori er op- 
texmet alt, hvad han har foretaget 
sig for atter at komme til Magten. 
Bl. a. findes der heri Optegnels 
for om, hvem der hidtil har støttet 
hom, baade Pekuniært og paa an- 

den Munde. Herved er en Mængs 
de højtstaaende Personer bleven 
kon1promiiterede, om hvis Troskab 
mod den nnvasrende persiske Rege- 
ring man hidtil ikke havde næret 
Inindfte TvivL 

Det republikanike Partis 
Redning. 

Ton 3("). Okt. om Aftenen talte 
Pr(1·sid(s11t kaft i Oamilton Klub, 
Cl)icago, om det republikanfke Par- 
tis Reduina Han «mente, at den ligs 
qer i streng Hævdelse af Lovenc og 
Oparbejdelsen af Respekt for Lo-vene. 
Hau menetz at dette er den enefte 
Vef, Partiet tragt kan Mai-. Det 
republikanske Psarti maa møde Kri- 
sen ved at løfe Problemertm der 
foreliaaer, paa en ærlig og läge- 
frem Maade. 

»Im Haar herfra«, fcmde Præsis 
deuten, ,,med stasrkerc Haab om at 
den republikanske Ledelse af Re- 
geringens Affaerer vil blive fort- 
fat·« 

»Im trot, at Folket bat-c bar 
ttmtut os en Emule i en ,,off vear«, 
oq at vi dorfor maa blivcs lusde m 
more forsiqtiao bete-ster. Jeg tror 
Efka Rolfcst bar i Einde at ffifte 
Parti ou lasaac Prublonusrnssz Dass- 

nsna i et andct Partis .x3a-11d(«r.« 

Nye Smaasttifter 
fm Missionsmmch 

diimssisfc VørtL 56 Sider Jll. .25 
Zinaummsz Huftruer. 61 Zidcr 15 
Til Anqucusnlik 18 Sider, Jll. .20 
Austrian i Malikut M Zidsskc 

«xll. — 

urndc i Indien 16 ZidchlL .20 « 

Livvth DER-isten II devr .«8 
Von- indjsfo Missioxtsorbefdere 

l. 61 Sidm Jll. —-— .2() 
Von- indisfc MEskionsarlwidere 

U. III Sidcslc Jll. — .’2() 

Lwaemissiumsns Historikx 1535 
Erd-er — —- — .40 
Bisse Skriftcr er alle udkommcn 

paa Tnnsk Missionsüslsknbs Forlag 
oq vwfentlkqft i Løbvt of dot sidfte 
Aar. 

Speciclt. 
Vi vil iendcs alle II Vøgcr —- 

tilsinnmen 118 Eichr ny Mission-S- 
lassninq for 8150 Netto-»Vorw- 
krit. 

Dan. Luth. VII-bl. XZHML 

L 
.»--.--»« 

Ny Vctingelsct for Ageutcr. 

s Nu ftaar den for Boqsalq mest 
gunstiqc Tid for Toren. Vi »Er-in- i 
Aar et større oa bedre Udvalg as 
Bogen Kort o7v. end nagen Sinde 
fur. Vi kan byde vore Agentck be- 
dre Vetingelfer end hidtil ifslge 

eu aldelep uy Plau. 
— 

Bs ønsker en virkfom Agent pas 
ethvert Sied, hvor vi ikkcs allerede 
bar cn faadan. 

Skriv om nærmerse Oplvsnins 
Dan. Luth. Publ. Abs-ach 


