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Svaret ligger lige fOk DAMAnsøgninger am Abgang til det
1900 var Forbruget of Vkændwin teologifke Seminar samt andre
her i Landet 5,781., i 1916 5,201., Sagen man maatte Inske behandtil Trvdö for, at Skatten er steckt let as Skoleraadet, bedeö indgis
til det tredvbbeltr. Og Ølforbrtkqet bat til den Sid.
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viser det imme: 36,7 l. mod 88,81.
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