belfe msd forholdsregler, som ii taget
O. gfotmanben %m helst »RlgeZ af laget,
5 Det vilde him pga Zn MissotftM' txetelfe, sRd uge Mm udvikling, er uden
AugUst Lindberg.
til undertrykkelse af kooegpeften.
De
formanbspéngene Betales i alle til»
elss, om man hzrimod »tlbe wdvends, at tryghed» Dg ud W sikksrhed med benføn
»indftdte fljsd paa en afdsling politi,
trangen til låsning, ialfald føg Middel
til en stadig fortsett udviklwO vil en
fcelde af Mm øg bøs M overstige
Olllus Olsens selskab gav igaar sin anden som imidlertid ikke bsfvarsde Ude«. Fra
50 øse,
standens vedkommmds, tilfredsstilles ved offentlig bogsamling ligesaavel som en«
forestilling
paa Tivoli teater. „Tatlows hem
taberleg er 200 politifoldater afgaaet
d. Alt elftttaatbejbe stal gsdtgMes
Uyiversiistktß bibliotek. Et universitets soct «dm inftitusPn snart bli forceldet
med, dm daglm, som akkordm :gaar melighed" blev opført med hr. Lindberg som til sfælp.
bibligtsk et' aldeles ikke beregnet paa at og gavnlss» Hvad det nu gjcelder om
gjcest i Vlenlarns rotte. Hans enestaaende
nb msd»
tilfredsstille fessligt b?sou. Dm popu« at ' tilseiebrtngt til almmbrng og natte
Belgrab, 27de decbr.
e. Alt nat« og fønbagftarbcibe bstales glimrende spil er kjendt her fra før. Han er
læse Eitctattt? ligger i sin. htzlhed -nben« for ftttftianta kommune et nemlig ifle
helt igjennem geniet 33Ienlarn. Fra ftrft til
Med 3 pet tillæg. "
for, |}ø.ab. bel optLL, UNdtKgeN sorfagvidt en ftøtre ellsr mindre nmngde af bøget,
Gesandten i Wien, Simiisch, er kaldt
det ftrceber at opsangs dm ,' nasjonal« plaMft samlet mb gaver og IJøb, mm
Sti punkt 6 cm fo&traftøxpæfeitct sidst holder han tilskuerne fcengsiet af sin be
srtil
for at danne kabinet.
et fest udsalg af det bsdfte af nutidens blev føEgenbe xefolufion mfttzMmig vedtat: tagende fremstilling af rollen.
litsratur i sin fuldft^ndighsd").
3Bcerlelig
nol
var
der
ikke
fuldt
hus.
Det
Det Norsks vej« og .jetnbantatbcibet«
v 2)et Deichmannfie bibliotek benyttet og fsrtidms bøgf!atte : nbenfot vort eget
Paris, 27ds decbr.
for tiden temmelig: tefl as en klass« og 'ftætmejiltggenbe sprogomraader, m forbuNdß 2det lanbemøbc Maler sin es forbausende, at publikum ille- benytter denne
anledning ti! at fe Lindbergs store lunft.
Dm deputerede Paul Doumes er
folk, som vistnok , fortrinlig Bøk haves mergist og kyndig ledelse «f dm hele stmpsfts protest mod, at Zmtrakwr
udnVvnt til genetalguogrnør for Indofor' Bj.Z5 nemlig haandVcerkKfvmds, tete* mftttusjon, og ZkoULmist sikkerhed for w oleseßtt ftsmKZles blottes ved ftatms
Kina.
gutter, arbejders s. lign., uagtet bibliote' udvikling altid ftZmover, aldrig bagover. arbsjdsr, tiltrods for arbejdernes mange
kst, saalZdss som bil nu er forfyKet, Mm stige vNaar fan- alene nemes ved, Udtalelser mod bettt fyftsM« Asmw
Belgrad,
decbr.
kun meget ttfuibtomnten kan tilfreds stille at kommunen selv taget grundlceggslfen ftyrck paalægges '-at indgaa Wed denm
dette pnblibttøft øttjtø. Man Vil ikke og üboillingen i sin egen haand. Dg tesowsjon til myndighederne, ledsaget as
Swptschinsien befluttede idag at be*
(Fra N. t. d.) —.
let lunne overvurdere dLtydningen af et dette «må bli saa, meget letters, som møtiøeting. LigckdZs tnaa. 'styret hur
myndig« regjeringen til at indbringe et
§røftøt§srøsflgt forsynet btbliote! fos; ben kommunm hos os allersw
hvad tigst muligt ssgs at organissre atbeiberne
grundlovsforssag. Derfor er der mulig
Konstantinspch 24be dZcbr.
frsmadftrcebmde ungdom, beret hewift ovenfor et nææni - ejer en grund' Ved ©raotlalfen *. .
hed for, at den store fluptschina indtaldes
I anledning punkt . 9 om bibliotsker
til sin egen stid og OnftrMglls«! fot .ai Hamme i bet ,2)eismaiutf!c btbliotef I' .
.Sføtge officiel meddelelse Vil det ti! behandling af dette forstag.
Paffe sig Nsbysndige og Nyttige kund» Dette ftcengex ' blot til m stsnomiff og og læferøtetfes udtalts sters talete M
nmtbatbeibebe budget bit. offentliggjort
staber. Msgm begaøelfe faar gfømem administrativ nydannelse
rigtignok af jleltgseben af bwliotcksr og læftoæcelfec iovermorgen og iræbe i kraft dm 13de
Kalkutta, 27de decbr.
en titgioengeltg ' bogsamling m adgang Ns lidet omfang —.for M Kristiania md anlæggene og trodds, qz de te. mars.
SM udviser st overstud paa
S Dndadiftriktet har der nært endel
til udvikling, som ben MSZ vilde mangle. üben.n.fotsolbtm(Bfifige .ofte fan tomme 1200, som nu aarlig bliv bevilget til 15,000 pund« ©nltangn renoncerer paa
regn,
markarbejderne gear hurtig
Mm magistraten anlagt, at ben.stle til at eje et ModZrNe folkebibliotek af jnNbansprcest, vilde røte bedre anvendt 5 pet. af cwMftm og andre indtcegter til frem. forfor
Man Venter mere regn»
stort
sætfe.
befolknings ,hchsv af boglig læsning
ti! bøges og loeseVceVslft,. Fslgends re
et samlet beløb as 102,531 pund»
Med henvisning fremdeles til de solusjon bien enstemmig mdmt:
bøt haves fot øje. ftommiuten har
DZrmd ølt budgettet Vise et overskud
Kapftaden, 27be decbr.
iiftsriff? og ftMMs bilag, som følget
utvivlsomt ea ikke rings intøeftfe Os,at
(jfisnbsmøbet sinder, at flottinget paa 15,000 pund.
Opstanden
i Betchuwnaland antager
fremm« og styrke sansen fot m sunZ og hermed, gaar vi Wsr til en nzZrmsre bøs bevilge et aatltgt beløb til lcese«
su alvorligere karakter, enbfliønt den
nyttig wsning, hvorved bands befolk« redsgjßrelfs 'for den plan, vi ttKtber vcerslss og bibliotek for Mnbamarbej«
Berlin, 26de decbr.
hvorfor styret an
mngens feaanelfe og oplosning fremmes os ai bringe i forflag Med hensyn til dernes , organlf
AMMftsrm ' Quardsr og "©leben* tnbffrænlet sig til de af TaungMftriktets
og megen friftslfe til at benytte de ledig« det DeichMtmnsts biblioteks omdannelss. mobes om 'at indgå« med forstag mark er efter indstilling fra defensor løs? indfsdte, som ftaar undsr hsodwgm ®a
ltsreihe. De indfsdte tilbed underhand«
timer paa m - utilbørlig mande vil og de dermev famWenhNngMdZ bwilg
tøom.*
(Fors.).
ladle. Ved UNderssgelsm er intet be
linøer, hvilktt afstoges. Derpaa begyndte
fjernes^.
atm ges af komMunale miste
ftcmt-' konstatzret om Siebmmarks med
-„SRagiftøaten tror, at man, uanset
IFMs.)
delagtighed i fsrfalfinwgeu af spars' kampen, hvorunder de indfsdte dreves ud
af sin befæstede stilling, som besattes af
bibliotekets oprindelige bHasssnhed, nu
mlerkerne i KjsbMhKVn.
poltiifoldatsrns
og de frivillige.
To
rstteft bør arbejde ben til at nbsifle fest
lerubanetsg styrtet.
til et populært bibliotek, sasledls at det
officerer blev haardt faarebe.
Efter
Stwmftad, 26de decbr.
kommer til at banne en mellemting Det norske vej- og jernbane
lampen trak be indfsdte sig tilbage til
IdagMLMZ strandede dampfltbet bjergene.
Mange
mennesker
omkomne.
msllem et Vid mffabsligt bibliotek og et
arbejderforbund
„Ulf, fapt. Mathism af Kristiania, ved
Kolonitropperm rykhr langsomt fremad,
almuebtbliøtef. HovedbZiwgelsm for at
MiZrhslmm,
Vchenfor . Nord Kofter. idet de afventer forftoerwinger.
afholdt
fit
2det
lanbftmøbe
i
Kristiania
biblioteket fal kunne virks noget tlælfc*
Til % t. b... tslsgrafsrss fru. Sott« Dampflidet var paa rejse fra London
orbeiberfamfttnb 3djs jukdag.
ligt til bet af magistxMeß ovenfor an
don
28ss decdr.: Til Reuters Office til Fredriksstad i ballast. Besætningen
FslgsNde var fremmßt fora.repræ*
London, 27be december.
tydede formaal er imidlertid, at ber an«
melbeft...
fra Atlanta (Georgia), at et er bjerget.
fsnlasiter
fra
nmdbanerms
fsrstjeLige
ymd«s r. simre beløb lii bets oebllg?*
Til
Times
meldes fra Kapftnden, at
afbeiinasr-'
FMsjst blir sandsynligvis vrag.
{etnbanctoø er styrtet ned fra ess bro i
holdelse og forsgslfe^
man frygter for, at opftandeN i Tangs«
" 2bgn afdeling: %.SL HersMh, Ols noerhsdm af BirniwghNM, Alabama,
Paa en binbenbe maads og med en
distriktet er aføosttø€S€, end man fsrft
Belgrad, 24de decbr.
begrundelse, som ikke trænges bedre, har Istre, B. Berg, A. Kvale.
har antaget ArtilleriforstErknwgsr er
Det
forlyder,
at
177
mmmftsr
er
om«
3dje afdeling: A. Branden, Simm
gra officielt' hold ' fmMres der, at telegtafiil tefotobe fra Griqualand, og
koMMuneftyrelsm »eb. mftsmmig at til»
komlze.
infoer labimtskriss er udelukket før beite distrikts frivillige er straks afmat*
trcede denne indstilling i mrkelighckm : Ishaßsm, Hjalmar NMsd°
Senere telegram fra AtlantO mel« ssnptschwaens hjemsmdelss.
4de afdeling: §. @fneba|l, Otto
pKLtaget sig at gennemfør« dm ' sag,
scherede til Sang*. Idag felger yderli
hvis talsmWntz vi er. Vi retter egentlig Andersen, N« I» Ekstrand, Syvert Winie. feer: Ester nyers meddelelser om firs«
gere 250 mand.
3te Ksdeling: Engbret Dalm, August banettlgtlen ved BirminghaW i Alaha?na
[Sonbon, 24be dcbr.
blot m opforbrlng. sil Kristiania tom©arlfen,
E.
Somdssn,
Dm borsts damper
et
Nmmftyrslse om Ru belt nb Ltgjsmwm
Sofia, 27be decsmber.
Hovedftyret: Olav Stwm, , MtsK efc bet omlorømet hmvtzd 30, hvoraf de sunket mb Gramsmd efter en kollisjoa
føre- sin igen tidligere .opfatning og be*
Under processen mod Swmbuwss
Mse.
flefte ss bietømaenb. Eftsr at toget var
med flibet „Gairntfile*, som laa fos
flutning Web sDlgkrigtighch og UdsFsrbundsftyrsts sormand snftsde fine ftyrttzt nsd, opstod bet btanb i trCvier« sinte* E« af s @anbøm fl'§ mandstab morder« esllærer vaabenhandlerm Simoni,
WELstghed«
at dm paa gjernwgsstedet fundne rZvolver
fammerater velkommm. Efter at Olav let. Kun 7 personer reddedes.
omkom.
Nutidens foHebtbliotefe;f eller kom
var
bestilt af Tufektschiew.
StWW var valgt til dirigent og Ole
munale bogsamlinger er allsfteds anftust
Ved eksLmwgsjsn af lægerne blev
Iftrs til 'sekretser, opløftes beretning meb
Wien, 24de d^cbr.
fora wftiwfjOner, der fortfætter fiolens !
det konstateret, at Stambulas dm føsfte
revideret rsgnstab, hvoraf srsmgaar bl. a.,
gjsrmKg, som dennes Nstzysndige fuppie*
Fra
KMstaMinLpsl
,
Moldes
til
dag var ved fuld bssstbftleb og svarsde
at Dst norstZ vej» og jernbcm«arbejder
12 mennesker omkomne. Sar! „gßien'ct ÆortéfpønbetrøbuteanS at m i ja til sin hustrus svsrsmaal, om h»n
ment. Ligesaalidt fora ben. almwd slige
folkestols overlades eller tør overladss forbund, fom 'fra HZgyndelfen for IV2 ,©att«ttnas* as Krifttanw et ftrandst Wdiz«Kwfl Nedsat wmmissjon stal for wdMgede i amputasjon af lænberne.
aar ftbess talte 4 jernbamardZzderfor- .
til dm 'pttooatt VNssrg, ligesaalidt sindes
Han gjcnlienbte om natten m af tægerne
eninger og 3 Vejarbziderforeninger meb paft-®r|fébOe««« vch tzyalsernL den 26be handle om despsrslser i hoervNssmt.
dst tilraadsligt at kommumr eller offeni»
IndtryM , af NMNsWekreM er pas! stemmen. Dsdsn . var dog uuNd
ca» 200 Medlemmer, nu har bft. kl. 71/2 morøen.
Af bssWtMNgMI syMet derved, at opløsning" as dm ar
Uge mipibigbeber undlade at bringe
gaaelig, ba hobet ©ar -fttftabi&cl, dlod
8 foreninger msd' ca, 900 meblemmer. 17 nmnd rtddedes 5, hvariblandt kap
memste komitZ 'officielt betegnes som bs' udtrKdnwg beVirktzds hftrnebstNndelse og
ofre for at Mie den store nmngde af
ForenwgeLne i Gulbrandsdalen sphzltte
isse mwdre bemidlede ffattsydere i be msd arbeidets slutning, ogy foreningerne 1 tejnen« De fsFulykkcke var for -bet meste tiNZUse for amnefiibflreteis ikxaftttoeden, denne medfsrte -dchen. Retten under»
siddelse af ben rigeste og lettest tttgfænge>
mens >. patriarkatet ' frø 'i hezr lovet at føøte idag aaftedet, imorgen hal advo
hftmmshsrsnde i Larvik;, 5 Wr famtQe
psa ttorbbanen er kommet iftedst. Lige
lige abgang til selvudoiLling og feloban*
gløse sig umage med at faa komitem katerne ordet»
'fsbte,
M
de
reddede
83
«
bltt
ind«
ledes vejarbejd erformiVgerne i Lyngdal,
opløft
nelstz efter endt stolegang. Det er denne Mandal og Sigdal, hvorefter er kommet
lagt paa et herværende sygehus und
opfatning, fom ligger til grmd for og treben Tozdeftrand, Blsvik, IndUSKde
London 28de december.
btttftet dm. ©e Kbbrudm sbftrveredzs
Wien 24be decbr.
har baaret udvikliNgen as ben msdsrm
Til Times meldes fra Havanna, at
lagen og MariftienZ mjarbsjderforenwWr.
fsrft igaar eftermiddag og indbragM
biblioteksbevsegslse i Europa og Amerika,
Til Muss Wiener Tageblatt" oprørerne under Calixto Garcia har flaat
Forrsftm har flere sejarbeibecø
og fora har ført til, at lovgivnings
meldes fra Belgrad, at hck Sabtøetfct 2000 spaniers mellem MWzsMo og
foreninger udtalt sin tilslutning, og igaaraftsK til byen af en lobsbaad.
magten har grebet ind paa dette om
• „SKVMnah" var paa rejfe fra Blyth Nomksmitsch har indgivtt ftndemissjoK. Bayamo samt bortfort en betydelig konvoj.
MW senter i hm normere ! fremtid
raadtz f. eks. osb den haawldte „frøarts flere officielle inbmelbelfer.
IfSlge officielle meddelelser stal spanierne
til Kristiania laftet med lal. Den var
bibliøtefslo»" af 1850 (om rei til at
Pmis, 26de decbr.
ha mistet 6 officeret' og 115 mand ;
Man begyndte forhandlingsrne meb et øetnmelt trcestib 12 a 1300 iønS
udstrive m vis statteprocmt I Storbrb
I formiddag omrfsMs Raftes lig mm fra private hold meldes, at tabene
punkt 4 paa dagssrdmen: s smb kan'
(N. t. b.).
temnims by- og landkommuner til op» der fra
fra det provisorists gravsted i Slotte er meget ftsrre.
afiøneM side gjsrss for drcegtig.
rettelse as 'offentlige bogsamlinger) og
Dams til Inst.iut Paftsur i noervcer af
8 timers dagens WWrelse ved vej' og
de lignende love om ret til stattmdflrw
Ministrene Melins og Rambcud, reprce
London, 28de december.
jerKbanwroejdsr?"
ning id« ' fleste amerikanste stater fra
Olav Strøm indledede med nogle Partiftyremsde tirsdag aften fententer for præftbcnt Faure og krigs«
Til
Times
meltito fra Kalkutta, at
dm celbfte i New-Hampshire af 1849
mwifterm Elliot, Formandm i partfer regjeringen tør foretaget udgravninger i
ord, hvori han oplyste, at 8 timersdagm
til ben nyeste i samme stat af 1892
IL 8 i redalsjonslslalet. kommunalraadet, Baudin, og reprø* Nepal, hvorved Buddhas sovested er
var for længere tid sidm fsæoet, og at
93, hvilken sifts gjsr
skrivningen
fentanterne for forfijelligtz akadsmier gjenfundet.
den engang var indfprt paa prsve ved
, i det her omtalte sjemsd obligatorift.
holdt taler.
gndbrandsdalshanm udm resultat, da
Med den givne opfatning af • moderne
iernbanctørelfen aldrig hadds »æret
Hamburgftrejlen.
by» eller folkebiblioteker fora kulturelle
Til forligelseslommisswr Valgtes
Madrid, 26de decbr.
uelviLig stemt for denne reform. Sal.
institusjmr i ben almene folkeoplysnings
(Fra N. t. b.)
sorsflsg følgende resolusjon, , fom en idag bnteanfief Haslund, og til suppleant
Gt rygte i engelsts blads om, at
tjeneste vil det ikke msde modsigelse,
wstrummtmagsr Krogh. .
Hamburg, 26. bicbr.
fiemmig vsdlogts:
©panten
stulde
ha
mobiat
De
formede
naar »i mensr, at disse wdMnwger
. „Sanbsmøbet paawggsr
i'
staters, tilbud om ißtervensjon eller
Igaar
afholdtes
to ftrejkemsder, paa
ikke med noget haab om at naa sit
Braud. Sttteaftm kl. 8,57 efterm. bona officia til tilendebringelse af hvilke Molkenbuhr og Frohms opfordrede
februar at inbgaa ti! stsrtingst med
mm! hos os lan eller bør overlades til
forstag om at B<timersdagm ved lov signaliftrsdZs brand fra apparatet - Ved higen paa Kub», « gansts ugrundet. arbejderne til at holde ud.
private personers eller selskabers omsorg.
indfMs ved alle statens nej og iern« Grsnlands torn, tre mwuter fene« stor
Imorgen afholdes flere moder.
Disse bogsamlinger maa betrygges i fin
baneanlæg. For at give forflaget mest brand i GmalgMgm m. 1, en 1 etasjes
Bilgrad, 26de d«cbr.
grvnblæggelfe, baabe skonomist og ad" muligt eftsriryk bessrger styret optat en træbygning med kammer og kjsktm
Hamburg, 26. becbr.
tagen har modtat ministeriets
mintftrativt, og under ds samme vilkaar
paa loftet. Ved brandvæsenets ankomst demisszon.
afstemning ved anlæggene i 8 timers
Ssndag afholdt de strejkende tre
maa deres udvikling stilles. Ved privat
spprsmaalet.
AfftsMßingsn befluttes hrcendie det i Zoftkammerzt, hvortil børen
MSder. Rigsdagsmand Glm foreflog
initiativ og mb privat hjcelp kan ganske vedlagt andragmdet til stortinget»"
VW 'asiaaset, saa dm maatts springes.
Marftrand, 26k decbr»
at afslutte strejken ved at paakalde
vift en begyndelse gjores i befledsn maale»
Derefter gik man ooer tit punkt &*> Kammeret var for omttent 14 bage stdm
næringsrettene vgldgiftskjendelfe.
Ar
Dampskibet
„s9P<rttø\
kaptM
stol, men erfaring viser, at ben inter*
bortlejet til 2 tlubefamlete. Foruden
ff 2l!!ørbarbeibe'og timéføn"..
bejderne
vilde
forandre
holdning,
s«««
Msrk,
af
Kristiania,
strandede
i
loet
esse, som stable anlægget, ikke t langben
Om bette fpmZmaal opstod mM bisfe bobbe Ma fiøffenet to andre
taage inat kl. 2 nordmft for Rsss paa snart der ved senatets wentuelle mceg«
holder fig sarra og sterk nok til at
beatf hvoraf det fremgik, at fagen. manbfipeifoner, dm ene æeb et bskjend!,
ling Var opnaaet vished for, at ftsrfte»
gføre bette leve- og udviklingsdygtigt, saaes fra hsjft forstjelligt synspUNkt af ilt* videre vent opmvn. Disse to blev rejse frø Rotterdam til Oxzlssund.
. ©racet laftemm fem mastwrum er delen af arbejderne faar gjenindtroede t
bortset fra at, det altid %ai sine be* de forstjellige repMmtanter.
i bewstt tilstand, NWstm udm kloer, med
sine tidligere stillinger.
tlenkeligheder at lade en privat forening
En 3 mandskomite, bestakende af magt ført bort af politiet og anbragte fyldt af Vand.
I denne uge uddeles der et delvift
KanMhalldL» „Somfisund" har fød
»ben offentligt ansvar overtage det bele Stwm, Moe og Sftw, fif derfor i op' i arreftw paa GrMands politiftAsjon.
undirftSttslfssbidrag, men i ncefte uge
styre og stel med et foretagende af dette drag at udarbejde fo?flag til resolusjon, SDe to, som hadde laaftt sig tabe i desleinwgm med sig hertil.
blir de pekunicere forhold bedre, da fag«
gartøjet blir sandsynligvis vrag.
stags» Det kan jo endog oære tntlfomt, fom sik følgenbe ordlyd og enQemmig' kammeret, fandtzs derimod indsbr<Wdte
foreningsbidraget fortie« til 2 mark.
om dm samling af bøger, fora saaledes vedtoges fom besvarche til dagsordenens og ble», efter foretagen bestgtigzlse af
Yskohama, 26d« decbr.
ub privat vej til en begyndche stilles punkt s—7—B:
den fremmøbte bilæge, Iførte paa lighufst.
til mMghed for kommunens borgere,
ParlaNmtet
aabnedes fredag.
norske vej« og ictnbanearbejl« Hoorled«Z btandm er opstaat, kan ikke
M til syvende og fist, naar felffabet derforbunds 2d«t landsmsde srkllerer sig førtfareft, Muligms har de sorulykked«
Trsntalm frzmhnmr bet tiltagende
gear tilbage og sygner hen, ophorer at for afstaffW af akkordarbEjde og for i drukkenskab «æltet en lampe. Siben hjertelige forhyld tit udlandet, samt at
virke i almenhedens interesse og realife inbføretfe af en saft mindsteløn pr. time» hh® flullct i ls»b?t af 3 mmuter ved de nasjonale forsvarsmidler maa ud'
Fra N. t. b.
res til. fremme afgange andre formaal;
Saawngs akkordarbejdet eksisterer, ||ælp af en stange og begramsedes til viklss efter landets financielle hjælpe
zmd andrs ord: selve institusjonens til'
kammeret og ende! af loftet. Fsrfte midlen
bør det »ære paa fslgende grundlag:
Bergen, 21de december.
a. Atkordprifen falfæites med bet eiags? stod ledig Msd ttlfpigrebe vwdmr.
*) Dg denne literatur kan ikke stilles til al*
Kapstade«,
26de
becbr.
(Fra
byraaets
svecialkorrespondent).
Igaar fønbøg Mm, 7,37 ftgnalise
samme laget paabegynder
førben
mindelig raadighed uden i literære og
©en
j
Gøteborg
hj«mmehsrende dam
Guvernsrm
har
lolbt
frioillige
i
rebes
brand
fra
Brogadens
apparat.
og
profilet
paaføres
formands«
videnskabelige studiers interesse, mindst
S en ledigftaamde Kjlighsd i Skedsmo« Weft Griqualand under vaabeu for at per ,St<lla," som var paa rejfe fertil
bsgerne.
efter emanasjonen af loven af 20be juni
1882 om pligtmcessig aflevering af rigets
b. Alvcerktsjtroek af gaffes ved, nt staten gaden no. 4, 3dzs etage brænbie det gjøre tjeneste hinsides gansen i anled for at isblå sildelaft, grundftsdte igaar*
tryksager, hvorved denne afdeling af uni»
noget i en med sagflis fyldt VW. SI« ntng indfsdtis fteMligheder i distriktet aftes i LatleftrsMNlm. Den kom af »eb
holder vcerktsj 311 dagZVtLrksflrtv
versitetsbiblioteket er blit omdannet til et
omtt ing byen Tamrgs i Betschuanaland. egen hjalp, men maatte landsceites, da
den var stukket ved branfeocefenets an
ning
ved
kontoret
ophsrsr
03
be«
nasjonalt literatur« musceum.
komst.
Disse siendtlighedtr ftaar i forbin» den hssdbe et stort hul i baugen.
sørges af laget selv.
Anm af undertegnede.

Udenlandske telegramer.

IndenlmdjKe telegramer.

