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Annan Information
Telegram från A. F. Donnell från Boston Sunday Post till Roger Casement, Philadelphia, och
frågade honom om ett foto för en artikel om våld för irländare 1914 den 5 augusti.
Slavrapporter, särskilt bland Haida i Kanada och Alaska, skulle ofta gå långt ifrån
ursprungspunkterna, med några slavlagringar som går så långt söder som Kalifornien. Circular
utfärdad av Diarmuid Lynch till de nationella förvaltarna av vänner av irländsk frihet
beträffande signaturer som behövs för en sluten rekvisition av kassören Michael McGreal,

1920 31 januari. Brev från Patrick McCartan till Joseph McGarrity angående Clan-na-Gael dues
och fjärde juli picnic, 1905 25 april. Fråga familje attityder inom ramen för nationella program
för familjeplanering i Turkiet, 1970-talet till 1980-talet. Pamflet med titeln "Irland och
Nationernas Förbund: Analys av Partisan Objections", som består av ett utdrag ur ett tal av
Joseph O. Varje stamregering gör sina egna regler för medborgarnas eller stammedlemmarnas
behörighet. Collins och om valet av förvaltare, 1912 20 november. Brevet från John C.
Lennon till Joseph McGarrity omsluter ett brev från Martin L.
Dinneen till Joseph McGarrity ber honom att ingripa i rivaliteten mellan Berkeley (Kalifornien)
grenar av vänner av irländsk frihet och den gamla orden av hibernians, 1919 16 juli. Broschyr
med titeln "Irlands självständighetsförklaring", med texten i proklamationen och ett porträtt av
Padraic Pearse, 1916. Mall med anteckning från Patrick McCartan till Joseph McGarrity som
beskriver vilka ekonomiska detaljer som han önskar McGarrity skulle skicka honom i sin egen
hand för att hjälpa sin rättsfall mot regeringen 1925 12 maj. Tryckt konstitution av Wolfe Tone
Clubs, utated. Quinn begär att han ska visas före sin lokala registreringskommitté, 1918 25
juni.
Fotostatsbrev från John Devoy till Joseph McGarrity avseende framställningar mot
skiljedomstolen mellan USA, Storbritannien och Frankrike, skickade av irländska
aktivistklubbar, som felaktigt registrerades som stöd i kongressen, 1912 januari 19. Uttalanden
av associerade med Roger Casement huvudsakligen för användning i Dr William Maloneys
bok 'Smidda Casement Diaries', med några associerade bokstäver, 1933-1934. Tidigare
presidentens adress ALHFAM 1981 Adams, George Rollie och Patricia A. En jämförelse av de
stora havsdykarna i norra Nederländerna, Tyskland och Flandern. Brev från O'Neill Ryan till
Joseph McGarrity som uttryckte sin sympati om McGarritys sjukdom, 1920 den 27 maj. Brevet
från Patrick McCartan till Joseph McGarrity om Clan-na Gael-affären och bristen på medel till
"Gaelic American", 1904 20 december. Brevet från John Devoy till Luke Dillon om ursprunget
till en splittring inom Clan-na-Gael i Philadelphia och uppmanar honom och männen i
Philadelphia att inte skynda sig, 1920 den 12 november. Weissblatt för Joseph McGarrity, 1936
19 december. Typskriften av dikt med titeln "The Nativity" av Harry A.
Cirkulär brev från Clan-na-Gael till dess medlemmar, varning mot brittiska agenter som
kommer in i deras led, och att de kan upptäckas av hur de orsakar friktion och berättar mot
andra medlemmar, hur vissa Camps håller tillbaka pengar avsedda för IRA, och att IRA
nyligen slog i hjärtat av London, odaterade. Brev till och från Joseph McGarrity med
tillhörande material, 1914. Bourke Cockran, Luke Dillon och James McDevitt, 1916-1922. Två
utkast till kopior av anteckning från Joseph McGarrity till fader John J. Hjältar i realistiska
romaner var ofta inställda i stadsbilder, deras öde bundna till kapitalismens lunar och
patriarkaliska kontroller. Brevet från Joseph McGarrity till Colm O'Lochlinn, Tecknet på de tre
ljusen Press, angående förberedande detaljer för publiceringen av Padraic Pearse brev, 1934
19 februari. Substitution kryptering för varje bokstav i alfabetet, utaterad. Brev från Jeremiah
O'Donovan Rossa till William Crossin om hur han inte har fått någonting från honom under
några år trots att den senare var på United Irishmen-fastigheten sedan 1893 och säger att han
kanske skulle ta sitt namn av den 1903 28 februari. Brev från John Fogarty till Joseph
McGarrity avseende familjeanslutningar i Co. Brev från John Devoy till Joseph McGarrity,
inklusive brev till Devoy från olika människor, 1904-1925. Eliter, kolonisering och nya
landsbygdsstäder i tidigt modern Sicilien.
Brevet från John T. Ryan till Joseph McGarrity diskuterar de politiska relationerna mellan

Frankrike, England och Nära Östern, 1922, 19 september. Brev från John Devoy till Joseph
McGarrity frågade honom för en lista över de tjänstemän som valdes så att han kan publicera
dem med resolutionerna, 1912 29 augusti. Williams om Luke Dillons död, 1930 29 januari.
O'Flaherty till Patrick McCartan som ber honom att förneka utsikten uttryckt i en artikel
publicerad i "Voice of Labor", 1919 20 juni. Kinkaid till Joseph McGarrity angående hans
oförmåga att hålla ett möte i Philadelphia, 1915 22 juli. Artefakter från bosättningen kopplar
sin stora bostad och byggandet av åsen till den mississippiska perioden, men det ockuperades
tidigare under skogsmarkperioden.
Kuvert adresserat till Joseph McGarrity brukade innehålla en rapport från en irländsk
volontärkonvention i Dublin (ej närvarande), 1914 11 november. Anteckningar av Joseph
McGarrity om ett möte om irländska volontärer 1914. Före 1890 inkluderade traditionella
religiösa övertygelser Wakan Tanka. Rapport som ges till en Clan-na-Gaelkonvention om
verksamheten under det föregående året för att främja irländsk nationalism, utdaterad. Utkast
till uttalande av Joseph McGarrity på irländsk nationalism, utaterad. Brev från Denis Aloysius
Spellissy till Joseph McGarrity som tyder på att de investerar balansen i den irländska
nationella volontärfonden i frihetsobligationer. Meagher Club of Philadelphia för tre aktier,
undertecknad av Daniel F. Weissblatt för Joseph McGarrity, 1936 Dec. 10. Manuskript av dikt
som heter "julafton" av Harry A. Faktum är att hennes romaner - Tigerns dotter (1971), Wife
(1975), Jasmine (1989) och World of World (1993) - innehåller berättelser, inte bara om
assimilering av indiska karaktärer till amerikansk kultur utan också den allmänna uppgiften
människor för acceptans, kärlek och en ständigt skiftande definition av själv.
Murphy till William Crossin angående sitt nästa möte med Charles Fitzpatrick, kanadensisk
justitieminister, 1905 augusti 4. Brev från Moss Twomey till Joseph McGarrity, med kopior av
bokstäver från McGarrity till Twomey, 1931-1940. Brevet från Harriman National Bank till
Joseph McGarrity informerade honom om att de har hört från American Bank och deras filer
är nu färdiga 1919 26 december. Brev från Joseph McGarrity till Patrick McCartan angående
byggandet av stugor på hans land i Pomeroy, Co. Enstaka till Joseph McGarrity diskutera
Clan-na-Gael frågor och ifrågasätta IRA: s uppenbara rörelse i den politiska arenan, 1933 27
november. Karta över ön New Providence, Bahamas, som visar huvudgatorna, vägarna,
landmärken och olika platser av intresse, utarbetad av W. E. Brown till utvecklingsstyrelsen,
1921 juli.
Brev från en icke-namngiven IRA-medlem till Joseph McGarrity, diskutera de interna
kontroverserna inom IRA, såsom bristen på svar från Joseph McGarrity till en officiell
kommunikation från IRA Army Council och upphävandet och efterföljande återinförandet av
ett antal IRA-medlemmar såsom Sean Russell, 1937 21 augusti. Limerick och hans
engagemang i verksamheten, 1916 23 juli. Brevet från Austin Stack till Joseph McGarrity
introducerar John Geraghty som medlem av den irländska republikanska armén som reser till
USA 1922 18 augusti. Brev från Austin Stack till Joseph McGarrity introducerar Joseph
O'Doherty TD som reser till USA med Sean Ua Ceallaigh (Sceilg) på republikanska partiets
vägnar, 1922 10 september. Doheny till Joseph McGarrity inbjuder till lunch, 1922 17 oktober.
Telegram från John W. Brevet från Franz Hugo Krebs till Joseph McGarrity lät honom veta att
han är fri att träffa honom nästa vecka, 1916 den 6 juli. Brev från Patrick McCartan till Joseph
McGarrity om tidningen 'Irish Freedom', 1910 17 december. Flickorna i den officiellt
producerade bilden kan vara vänner, men de ser obehagligt ut att uttrycka sig framför
fotografen. Poems av Sir Roger Casement med relaterad korrespondens med Joseph
McGarrity från Agnes Newman m.fl., 1914-1923.

Brevet från John L. Gannon till Joseph McGarrity tackar honom för brev och om hans egen
hälsa och den för McGarritys dotter, 1914 februari. 4. Brev från James C. Arlen till Joseph
McGarrity angående försök att sälja sitt diagram till McGarrity som han har blivit bruten
utskrift den 1915 den 13 juli. Pass från Wilhelm II, kejsare i Tyskland, till Sir Roger Casement
för hans tjänster till det tyska folket, 1914. Typeskrifter kopior av korrespondens mellan
oidentifierade informanter, 1910 november 3 till 1912 26 januari. Brev från Rev. John T.
Nicholson till Joseph McGarrity angående försenad leverans av ett brev. Uttalande av
oidentifierad författare angående Panamakanalagen och upphävandet av bestämmelsen om fri
tolkning, odaterad. Historiserande förväntan, framtida kunskap och expertis I. Brev från D.
Miles Rigor till Joseph McGarrity avseende kostnader, 1912 25 november. Utkast till
överklagande från den amerikanska frivilligfondskommitténs filial Phildadelphia för
upprustning av irländska volontärer 1914. Emellertid motstår Petrys kvinnliga protagonist
motsatsen och succumbs till denna nedbrytning som hon mordar mannen som försöker att
våldta henne.
Webbplatsen hade minst 11 underbyggnadsplattformar (rankade femte för höjds-pyramider).
Kuvert från Pennsylvania Company för försäkringar om liv och beviljande av livränta till
oidentifierad mottagare, 1934 2 april. Kuvert för personlig korrespondens från grevinnan
Markievicz till Joseph McGarrity, utated. Pamflet med titeln "A Petition for Impeachment av
Woodrow Wilson, USA: s president", 1919 4 juli. Exempelvis kräver federala stipendier för
indianer att studenten ska vara inskriven i en federalt erkänd stam och vara minst en fjärdedel
av indiansk härkomst (motsvarande en morförälder), intygad av ett examensbevis för indiskt
blod ( CDIB) kort som utfärdats av den federala regeringen. Douglas till Dr William J.
Maloney om planer på att samla in pengar i Förenta staterna för att stödja Irlands ekonomiska
återhämtning, 1924 7 januari. Brev från James G. Kuvert med "Kärlek för vänner" inskriven
på det, utated. BlackAmericaWeb.com. Arkiverad från originalet den 31 oktober 2006. Brev
från D. Marshall till Joseph McGarrity om McGarritys poesi 1905 12 mars.

