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Elizutosious- 1 
Jlnliessiigelfekg 

Planet til osnfamndc Spkæasuius 
get opdaget. 

MkNamara og McMauigal spillet" 
den state Rolle. 

smdianapoli5, Jud» lti. Deo-« 
At Tynamitjprængningen af det nye 
Naqdyus i Omaha de« 24. Maka 
1911 og Eksplojionen af CaldwellI 
ö: Treue-L- otontor i Eolumbus, THIde 
paa Lamme Tid var Venyndelfeu tilj 
en Plan, fom seyn J. :!.12c:)c’mnm:ai 
havdc ndtlcekket for at lcde »Na- 
tiona: Ercctors Association« paa 
Vildspor ved en Raskke samtidige 
Essccioncr Landet over, det lag- 
decs ttsr Tagen her i Dag gennem 
Onxc E. McManigals Bekendelse. 

Ewige dennc Bekendelse var det 
Mcxlkamaras Heniigt at employere 

.flc-1·c Mcrnd til at foretage Dyna- 
"n-11E«.«rængningek i vidt forftellige 
Bock l"amme Tag og muligt jam- 
mc Time. 

J Iorbindelse med Omaha og« 
Coljiunbus Etsplosionerne skal II 
J. zlllanmam ifølms Meisianigalsl 

«-J.W(-ddelelse have 7a912: I 

»Im vil have dcm til at indtrwfs 
is «:.: mir-ne T;d, Tnanmnvil nn- 

drcii com-, hvorledesz Futen (tl)e 
feiionu kundc være i Omaha vg- 
i Cozutnbus san-me Nat. Hvad jeka 
agtisks at gørcs er at faa omkring 6 
eller 8 ,,good follows-C og iaa vii 
jeg ftationere dem omtking i Lan- 
dst, iaa jeg kcin faa Eksplotionerne 
tii at itidtrwffc iamtdig, cen efter 
en enden Jeg vil foa vcdlommcndc 
til o! itaa up og give Aar« 

Tr: or blevcn paavift, at nævnte 
Ci«-.-«;«io«·ioiier i Omaha og Columq 
bis-J udiorteiz af Mcjsianigal og 
same-»z- V. McNamara, og TidenI 
vor ordnet pr Telegram, jendt dem 
as J J. McNamaka i Jndianapos 
lis. 

Man iorctog ogsaa i Tag Undersl 
Tegel-or angaaende de 31000, som! 
John J. Mc Romena i qunifavj 
of Zorn-rast og Flassorer for »Ist-! 
ternotional Association of Bridgef 
and Structural Jron Worteks« fisV 
maamsdiig for ,,Organi5ering«, ogs 
for hvilke han intet Negnitab stulsj 
de ailasggcx Ligesaa søgte man at· 
foa Ularhed over Forholdet mellenc« 
dem Fand og Vederlaget, der ga-· 
ves McManigal for at iprænge de 
quningsværcer, der opfsrtes af 
Jskeillnionsmænd. : 

Rru un Vogmuandskusf i Mun-; 
rie, Jud» lqu Ruder-gerne till 
Kundikals om, hvorledtss Mchlaniqal« 
fil Nitroglycerin flyttct fra Albass 
im. Ind» til sit Dulngshus i Man-; 
cic. :I.Ii’c»1I?anigal todte under Nov-i 
net J. W. Mcllöraw 100 Quartsz 
as Mu- Eprasngftof i Nasrhcden af« 
Albann Det levksksedes til ham nden 
for Vyen i en Bagn, som han kørte 
til et tomt Gus, hvor det nedpaks 
kedes i Savfpaan. Gan lMeldins 
gen ask det ikke llart, om det var] 
McManiqal eller Kuskm VidnetU 
bete-nisten at han brugte noget as 
Nitroglyeetinen for Sprcengningen 
i Prokla, Jll. Ligheden melleml 
sSavspaanet, der fandtes i Pein-im 
oa det. lom fandtes l Vognen i 
Munde ledte Detekttvetne vidcre 
dem Svor i deres Underftgeller. 

1 
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Generals- Strike iruer Englands 
London, lö. Dec. —- Dek er stors 

Vevcmtslle i England i Dag over» 
Udsiatcn til on Generalstrile af 
Poftbetfentene oer hole Storbris 
tanjksm Zwillen vildo flandfe bete 

Jnleposten De 6 ftore Postforenins 
ger mod et famlet Medlemsantal of 
9(),00(), sont hidtil ikke kunde blive 
enige orn en fælles Optkæden, got 
nu enig Front og fordrer sit-blit- 
krlig Forbedring baade med Henfyn 
til Arbejdstid og LsnsforhoM Ge- 
neralpostmester Herbert Samuel hat 
ivaret Mckndene, at han viide tage 
Sagen op i 1913: men dermed vil 
de ikke nøjes, idet de hævder, at 
dette vildis resultcres i, at der ikke 
blov handle-i for i 1915 og ved den- 
ne Tid kan der ver-re indtraadt Re- 

geringsskiftr. 
Prcmier Asquith nægter at mod- 

toqc en Dexiutation of Postbetjente, 
on Forminqslemmerne insiiterek, at 

hvis chckinnen ikke hurtig giver 
often vil de »walk out«. En fulds 
ftasndig Standsnina trf Post og Te- 

lmrammcr vil blive Folgen. 
J et Jnterview mellem en Ne- 

pmsientant for United Preis og 
Sekretær W. B. Cheesman for ,,the 
iorters« i London i Dag sagde den- 
ne: 

»Prisen paa Livsforimdenhederne 
itiger hver Dag, men Poftbetjentes 
ne faar samme Lon fom for 30 Aar 
iidon Da faa bar der i Departe- 
nnsntist vasrcst en owldiq ,,ipeeding» 
nu«, on Arbejdet er tiltaget, saa 
Masndene ei- nde of Stand til at 
holde Trit. Vi hat Hundrcder af» 
Nerveivækkeliestilfælde om Aaket. i 
J ist ftort Kontor, hvor 300 Vetiens 
te or unint, er 60 Mænd bleven 
nti nitdngtino i Løbct af 12 Manne- 
disk On Antallet vil stige thinæns 
binnen bliver nudholdilig.« 

g — 

To Smaapiger drin-net : 
Marshaltown, Iowa, 15. Dec.——j 

Faith Esscx, 7 Aar gammel, vg( 
Esther Nelson, 6 Aar gammel, voiY 
vede sig ved New Hartford paa Js,j 
disk var sksrnet under de sidfte DagesT 
milde Vejr og druknede. END 

Pigen var en Dotter af Rev. og’ 
Mrsx H. A· Esset« og Hans Nelfow 
oa Huftru var Nelfon Piqens For- 
asldre. » 

Begge Zumapigcrnc tilhørte Sko- 
lens Begynderklasfe, og de blev ladt 
ud Kl. TM Qnsdag Eftermiddag, 
oa offer hvad man kan staune-, gis 
de jaa paa Jan for at skøfte Da 
de ikke kom hie-m, Tannedes de sum-L 
og en hel Del Misnnefker begyndte 
ist Tum- offer dem. 

Blandt Søaerne var Past. EsTexy 
oa kmn opdagcdcs Brud paa chit. 
Frtmtendc det vwrste dykthdc han 
ned under JTm oa med sin one 

Hkmnd sif lan fat paa ist Lin, der 

viste sig at vcercs hans egen Darm-Z 
afsjaslodes Lcsqemc Este-r det kolde 
Bad oq Anftrengelfen var han ikke» 
i Stand til ved eacn Hiaslp at komsj 
me ou paa Jsm Da andre fik hamJ 
næstrn død. Liqct af den anden 
Piqe sandte-s samme Sie-d omtringJ 
en balv Time- fenere. T 

Vyn mitfprængningerne. 

Ptctsident Tast paafkyndede 
Underspgrlserne 

«o-J Atmk·los3, Calif., il. Tut 
Prassidont Taft tilTkUndcdc vodkoms 
mende Myndiaheder til at sure-ta- 
gc de Eftcrsorskninacr af Immunit- 
fammenfvwracslfem fom for Tiden 
qaar for fig her oa i Jndianapoli8. 
Da Præsidenten den M. Oktober 
befsqtc Los Atmele, blev han af 
daværende asfifterende Distriktsads 
vakat Oscar Lawlek gjort bekendt 
med det staer Vevismateriale, som 
denne havde tilveiebkagt imod Mc 
NamaraVrsdrenk Prcesidenfen stred 
til Handling 48 Timer often at 
ban forlod Vom McNamakaiSas 
aen var paa dette Tidspunkt ikke 
lanzit fremskredem men Præsidens 

,ten var af de fremlagte Kendsgeri 
ninger bleven ovetbevift om, at de! 
to Brødre itte var de eneste skyldige 

Gan satte sig stkaks i Forbindelse 
Emed Justitsminifter Wirkerfham 
Iog Diskrittsadvokat Minek btev paa- 
«lagt at optage Underfsgelsen for 
Wege-ringen i Jndianopolis. ——Præ- 
Esidenten blev i Los Angeles gjort 
opmærksom paa, at det kunde fkas 
do hans politiske Chance, om han 
greb ind i denne Sag, og dengang 
havde man jo ingen Anelse om, at 
Vrødrene vilde bekende; men Pkæs 
sjsdmten lod Lowler forstaa, at han 
ikke brsd sig om en foadan Muligs 
lzed· 

Vlandt Bildnerin-, som bar vætet 
fromme for Grundjnkyen i Indian- 
apolis anaaaende Dynamitfammeni 
fort-meler or vgan en Nebraskaner. 
Mrå Andrew J. Hall, KimbqlL 
Nebr» mm tidliqore fom Mifs 
Edith Witwbrcnnor Boqholder for 
International Association of Jan 
Wokkers«· Som saadan var hun 
godt kondt med Foreningens Bss 
ger oq dons Penqcsindtæqt og Uds 
gift- 

Meddelelser 
fra 

Danifh Luth. Publ. Haufe. 

Jmod al Forveutuing 
er vort ftorc Lager af ,,Juleftjers 
nen« for 1911 allerede fuldstændis 
udfolat. De Bestillinger, der herei- 
tcr indløber vil vi forjøgc paa at 
fnlde gennesm andre-, der bar ksbt 
størrc Partier af os, men lovc noget 
kan vi Me. 

En hiertclig Taf til alle dem, 
der saa vclvilligt kam os tilHjælp 
med Ildbredclfen af Hæftet og gier- 
dcs det muligt for os at opnaa et 

Taa tilfredsstilchndc Resultat af det- 
tc Dort førftc For-Im med et starre 
Parti. ,,Jnlestjcrncn« er uden al 
Tnivl dest bvdftc kristelige Jultshæftv 
i Norden, oa dct fortjener fuldtud 
en endnu lanat videre Udbredelso 
bandcs bfandt Laufsc- og Norfkv Mr- 
obre-. 

Maasse dct aunftiqc Resultat E 

Aar kan have Vetydninq i Nvtnina 
af at ang watct fremtidiat cndnu 
met-o interessant og pasfende til vo- 

rs FOUND- 

Jul i Besterhcfmeu 

Den forvnede norfke Kirkess fino 
illi(strerede«Juli-hast« or nu natuin 
men og have-J paa Lager. Pris Ti« 

Ets. Af ««.11dholdet skal freutboldcs 
folgende: En Stormdag oa ensksndss 
tjcsnefte i Lofotcsns Fiskevasr. as Vi- 
chm Vøcfmam Don Gamle Prast 
Ekitse as Waldcnmr Anor: Trasf 
as Banginnrrnch Fantilivli1). as O 
Ill. Vu: »To tin- Land of the Lim 
and the Laut-UT a«f Oluf Waka 
»Tbe Prairios«, af G. T. Noah. 

Som Bilaa følgrr »an Oplnms 
aelfe« cfter OriainalsMalcsri of 
Ocsrbførn Gauftad. 

Islam 
En Ttvenö Prsvesten. 

En gkibendc Stildring as Mu- 
bammedanismens Oprindelfc ogUdi 

»btedelfe samt Tilftanden i den nu- 

værendc mithammcdanfke Verden,og 
et kraftigt Opraab om Deltagelsc i 

Arbeit-et for Evangeliets Udbredels 
Te «blandt Islams Millioncc. Af 
»Missionckr Samuel M. Zwei-ten 
HDverfat og forkortet af Sogncpræft 
JAnton Beim-few Wall-org 
I En ny Bog af fsrfte Ranqs Jn- 

kteresse for enhvek Missionsvem 
i106 Sider. Priö 40 Ets. 

Dan. Luth. Publ. Hause. 

Plan-Jede Mrddclelsen 
J Torsdags Eftermiddags dsde 

Mrs. Caroline Melin paaMetodists 
l)o,ipitalet, Omaha, af Brandsaar, 

liom hun fik Dagen forud, da en 

Uerisinkande, som hun holdt i 
ILsænderne og heldte Olie af paa 
ffsldem eksploderede. —- En ny Ad- 
vnricsl imod at benytte Kerosin 
ma den Monde. 

Jfølge Melding fra Ner York 
skulde Cornelius Vanderbilt i Lørs 
days underkaites en Operation for 
Appcsiidicitis. Eiter et Par Maa- 
ncdcsrss daarligt Helbked blev den 
singe Millionen-s Jldebefindende 
ret alvorligt de sidste 2 a 3 Dage, 
og Lasqtsrno kom til det Resultat, at 

i Operation var nødvendig. 

Fra Mnepig, Canada, meldes, 

tst ZorniFrne i Zafkatchewan ikke 
ikan komme-d med dores Hvede. 

lEkLsempelvis sngvneå at i Mars-e 
nai- forlcsdscn 50,(I00 Vufholsjs dyn- 

FJust on i Gndeme oa i lldhuie, Ele-’ 
iwtorer er fyme til Toppum 100 

Wirs- itcmr ma Vogiie, noqle er 

kkørt 75 Mil med deres »durch og 

ineiitcsde at bringe Livsfornødenhechr 
».med siq tilliaqe 

Tidliqcsre Senator Vurkott ira 
Nebraska iagde forlrden ifølge Mol-l 
pina fra Lincolm »Mr. Rooievelts 
that sagt til mig, at under ingen« 

Iom helft Omstkkudighedek vitde hakt 
illade, at hans Navn blev brugt, 

og om det findes nødvcndigt for 
at hindrk1 hans Nominatiom iaa ers 
jeg vis paa, at han vil ftaa op i 
Konventionen og bestemt for-hindre 
det.« 

Mrs Ella Achan Younq. der i de 
iidfus 27 Aar bat vix-rot Zum-tin 
tcsnduit over Cbicaqos offentliqe 
Stolen blcv Torsdag Aitcn i sidstcs 
llae qcsnvalqt til dennc Stil-lim. 
Tisi· inwde uærcst noacs«t( Tales onl, at 
kliianor Hartiion oa Byadminiftrw 
tionm var imod besude, iaa handes« 
Stilling var nirny Men bun blev· 
ensicmmiq Anwalqt Endoq et Pars 
spudlemmcr ai Zlolcraadet,iui11 iksI 
te var til Siebo, havdc indicsndt de- 
rrsäs Sternum-r for liende 

I 

Isolgcs Justitsminiithr Wicfcsrs 
ilmms Alcirssdiiawort til dummes- 
sen lmr Justitsd·.-uartotmsntet lustalt 

fiq qodt but Iidito :’(ar. Tot bar 
vpd Vødcr km inddi Von Toldnni 
drrilasb indbnmt RI, Mi, ll.- til RE- 

qcsriimcm oqdctc Oplioldogdcfmcs 
tagnis Undckiøgelirr og Nthsaacr 
lmr kostet PR,228,773. Dlltina et 
Ovurilud af heischt- isn ".1JkillionDolsl 
lot-s. 

« 

Fsm Mem-, Z. Ink» nwldciö onl, 

et Par »Blark Hands« Trufler. 
Førft blev Henm Esfcslbmgqu en 

rin, ttgift Formen sum or »Caqu- 
tn Connnissimwr« ordret til at 

henlægge s1,000 et vist Etcd, cl- 
lers vilde hans Efendom blive 
brændt af. Elwriffen nnderrets 
tedeö, en Check blev henlagt naa 

dcst ndpmedc Zted, oq der blev 
holdt Vogt. Men da Vaqtcn beni- 

.mod Tag maattc føae ind i Huset 
-for at varkne fin, forsvandt 
Chrckm Bankerno i Omegnen er 

.bleven unt-errettet oq Blodhunde er 

»rekvireret. Siden or en anden rig, 
JUgfft Former bleven afkrævet 
"81,500. 

i 
» Bedragct »Bei røde Kors«. Ezec- 
)nowits·cb. Aftria, 1. December. Di- 

Iraktør Konstantin Jenta er bleven 

»arrcsftcret for at have bedraget den 
herværende Afdelina af »Bei røde 
Katz-( for 60,000 Kr- 

Horden rund t. 

Stockholms Byraad bevilgede for- 
leden lsyå Mill. Kr. til Udvinding 
af elektrisk Kraft fra Statens 
Vandfald i Dalelven 

Edsvorneretten i Bamberg, 
Baicrn dømte forleden en Daglejer, 
der med Vold havde frataget en 

Kone en Pengepung med 35 Pf. i, 
til 6 Aars Tugthus. 

Tødsfald. Berlin, l. December· 
Til »Verl. Tagebl.« tclegraferes 
fra London: Opfinderen af Port- 
land Gerne-rieth Johnjon, er død i 
Gravesend, over 100 Aar sammel. 

. 

Paven holdt Aftenen den 27. 
November et hemmeligt Konsisto- 
rium, hvori han bl. a. udtalte, at 
dist sidste Aar"havde været et Sor- 
gen-Z Aar for ham CJubilæumsfests 
Ughi-denke i Rom, Tilftandoncs i 
Purtugal). 

Frankrigs Flaadc. Paris-, 1. 
December. Eftcr Forlydende agter 
Marineministseren at gcnnemføre 
Anvendelfen af Torpisdobeskyttelfessl 
net for ftørre Krigsskibe De un-; 
der qunina værende Dreadnoughss 
ter vil blive forfynede med Befkytsj 
telsesnet. » 

O 

Den tyka Lockout. Berlin, 1. 
December. Paa Grund af, at For- 
merne i Gaar forkastede det frem- 
fatte Forligstikbu-d. er der i LU- 
bcst af i Gaar og E Tag erklæret 
Lockout overfor 60—.—70,000 Ar- 

bvjdoro i Metalinduffricsn paa Fa-i 
briker i Stor Berlin. 

Kvindevalgret i Tyskland. Ber- 
lin, 2. December J Rigsdagens» 
Mode i Tag behandledes bl. a. et! 
Forflaa af Sormann fdet frem- 
fkridtsvenlige FolkepartU om at giss 
vc Kvinchr passiv Valgret. Skønti 
det of mmmo Tulere misbilligedesJ 
at Winde-r er udclufket fra Valqret,; 
blev Forflagct dog forkastet, omendY 
misd ringe FlertnL 

. 

Politäpmstkt Lepimb Paris. 1. 
December Aqonco Kanns medde-- 
ler: Politiprwfckt chine har i An- 
scdnhm of Palman til Senatet, vedl 
hvilke ban muliqvis Vil blive zip-H 
stillst fom Kandidat, sendt Bladenes 
et Vrev, i bvilkcst ban kritiscrcr den! 
nuværende polixifkoSituation Sand- 
fnnliqvisrs vil Minifturmassidentvn 
forlanqe on Rot-flarinq og modtaqc 
Lepimss Demissinm bvis donncs sfnlU 
de tilbyde den for at faa fuld Gan- 
dlefribed. ( 

nwtigkwdcks i Lissakw Lisst 
bon, 27. November J Anlednitth 
of lldvisnina of to KineTerinder kom 
det i Gaar til en Protestdemonftkas 
«tion, vsed lwilken det- veksledes 
and mellem Militwret na Mænqi 
den« Flere Saarede brautes til 
Hofpitalet Prasfidentens Palee be- 
voqtes of Militwr. og flere Blads 
kontsnrer paa Dom PedrosPladsen 
er oqfaa under Bevogtninq. Pan 
Dom PedmiPladfen er der expla- 
deret en Bombe, bvorved flere Men- 
nsesker blev lautet 

SpanskeStndenterfpektakler. Stu- 
denterne i Varrelona demonftrersede 
Søktdaq den W. Nov. mod Bladet 
»Proaresso«, der havde braut en 

for dem fornasrmelia Artikel: de 
angreb Politi oq Gendarmer med 
Stenfaft oq Revolverskud oq i Kam- 
petr blev Studentens oq 3 Gen- 
darmer lautet Der blev foretas 
get en Des Arrestationer, oq Uni- 
versitetet er lsukket. 

Dsmt til Dødetp Paris, 1. De- 

scember Undek en Krigsretsfaq i 
Lille kastede en Soldat Beuzeboek 
der var tilkaldt som Vidne, pludfe- 
»lig jin Pepi (en Slags Hue).i Ho- 
vedet paa den Oberst, der førte 
IForsæde og fremkom samtidig med 

de værste Skoeldsord mod Retten. 

Obersten lod Soldaten arrestere, og 
Retten dømte Beuzebock til Tode-i. 

E Englands Flaade London, 2. 

:December. Admiral Lord Clmrles 
Beresford holdt i Gaar i Pol-ts- 
mouth en Tale, hvori han bl. a. 
udtalte sin Glæde over, at der nu 
vilde blive oprettet en Admiralss 
tab til Fremrne af Flaadens Krigss 
beredskab. Denne Forholdsreaclbes 
roligere ham fuldstændig. Lord Be- 
reisford udtalte endvidere, at de 
Pludfelige og gennemgribende For- 
andrinaer indenfor Adtniralixetet 
ndelukkende hidrørte fra den enge-lik- 
tyfke Krise. 

Norges Kvægindfør7el. Christi- 
ania, l. December J Stats randet 

Tag er der udftedt Bekendtgmelie 
om, at al Jndføriel af cheg stät-ea- 
turer, Faar oq Mder), ogfaa til 
Nedslaatnina, forbydes fra Dan- 
mark. liaeiom Jndførsel af Hefte 
forbydes fra alle Lande nndtaaen 
fra Soerig. Jndføriel af Heile, 
Kreatur-on Faar oa Geder er iaas 
ledes ktm tilladt fra Sveria. For- 
bndet træder straks i Kraft. 

Indafrikas Forfvnr Kapftadem 
l. December Reqerinqms Los-So 
flog om Laddsfovsvaret MADE-· alle Vorqercsi Forpligtele til at T 

fnlde bestes Værnepliqt· Don Tkijläsp 
kun det nødedige Antaj and 
11ddannes. Farvede er udcslukkede 
im IIVilitasrticansstcsn on maa ikkc bn 
Nam. som først ipaatænkt, bei-se 
ksn viski kaqift i Etpdet for Mflitcxts 
timwstm For-ftp Linie- fkal b 
of 20--30,000 Mand, sDer Tkaf na-» 
fnrvliqtcsdv til mcsntnolt nt Ums 
Tfksnvftcs ndenfor Svdnfrifn. 

« 

Nolwldaaekk Stockholm 2. To- 
coinl)er. Nobcldnaun ·fam· i klar 
ist sasrliqt festlig Præzy idvt 7nmtlslae 
Qrasmicstnaius petsonlfq vjl komme 
til Ztcsde Illkaetetjsnck mchtsm i 
ist Vrcsv at han«-unter at vix-ro i 
Stockholm den 6 on 7. Deren-bot 
Professor Wien km Frn Curio vil 
Tlsmdlnnliavis iklc komme før Im 
10 December. Ton følacndp In 
nr Prasmitstnxwrnc indbndtcs a7 Kon- 
nen. Ton 12 Dcmanr qivcsr 
Professor Mittimchsfflor on srxsr 

Middna til Ære for Geistern-.- 

Enqland oq Tnfklm1d. Im Lukr- 
don komme-r der Forlydendo mu. at 
den rngelskcs Reqerlng vil optngr cst 

ftort Lcmn til Islande Wall Moll 
Gazette« nævner mindst 600 Milli- 
onen J«velunderrettede Kredslv er- 

klasnsdes dctte for megot fandfvnliat, 
ja Summen vil fnarere blive sum-. 
Da der i Tnfkland er beayndt en 

Agitation for Flaadens Forsaelse, er 

det nødvmdith at hist-, at England 
vil oprptholde TomagtssStandardem 
Des-»den vil Anker-get af tilftrwkke· 
liqe Dokker til slsore Skibcs lTime csn 

flor Tel af Lannel. 

J Beatrice, Nebr» or der fket 
noget i Socialiltpartiet, som kalter 
Lys over denne Organisations Na- 
tur. Bucan Sociallft-Borqmefter er 

bleven anmodet som at relignere, 
lfordi lmn chd Udnævnelle gik uden 
for ««it Parti, men derttl har ban 
fvaret, at laa er ban ikke lwquere 
Medan af Bottich Dei er ikke von- 
fkeliat at tilgst-m hvor Frlllndet 
findes, inden for ellet uden for Par- 
klet- 

.-....-·«« 


