
Om den store Brand i» 
»Fjelleta d, hoor en Gaard og flerei 

Hufe broendte, striver »Wald. Amtzt.«: 

Fredag Formiddag Kl, 1125 Opdagede 
et ungt Mennesle, P. Larsen, de rede 
Luer slikte op ad Tagrygningen paa» 
Hpjstoleforstander Hansensz Privatdo- 
lig. Han alarmerede stratg Højftolens 
Beboere, og He Hausen ilede stund- 
somit oo vaa Loftet. Her stao Tage: 
i den sstre Ende nllerede i Flammen 
Slulning dar nmulig. Der var intet 
andet at gsre, end redde saa xneget som 
muligt af Hufetg Jndbo. cKun lidet 

sit man ud, for Taget streb. 
« 

Nogle Minutter efter, at Jlden var« 

opdaget i Hanfens Hug, baode den for-( 
rngende Storm forplantet Jlden oder-l 
til July Larseng Ente-J store Muth 
der i samtne nu var omdannet til et 

Flammehav. 
Hele Besætninnen var i Ztalden, oa 

Pigerne flulde netop til at malte, da 

Jlden brod los. Alle Beitrwbelser gct 
naturligdis ud paa at redde Kreatu- 
rernex men Jldens Emrte var for 
ooldsom. Da man haode faaet de 8 
Køer ud, maatte man opgioe Æoret og 
lade 8 Koer, 1 Tyr, 9 Kaloe og 40 
Svin blioe et Bytte for Luerne. En 
Del Soin blev reddede og lob omkring 
med store Brandfaar i Siderne. 

Saa godt sont intet Jndbo reddedes. 
Videre sprang de graadige Luer fra 

Gaarden og over til et Hug, der til- 

härte Zmed Anders Thomsen og be- 
boedes af Arbejdsmand Chr. Jacobfen 
og Mastinftrikkerste Stine Mortenlen, 
og derfra igen oidere til et ubeboe: Hug, 
der ejedes af Zlomager L. Dam. 

Chr. Jacodfen og Ztine Mortensen 
sik reddet det meste af deres Jndbo. 

Paa dette Tidspuntt var Branden 
paa sit hojeste, og der var Fare for, at 

store Verdier vilde gaa op i Rog. Men 
nu tom Foltene hjem fra Matten, og 
der tunde sættes Kraft ind paa at be- 

grcenfe Jlden. 
Sprøjten fra Oppelstrup var ankom- 

men, og den gjorde under Ledelse af! 
Strædder Christiansen et stort og et? 
godt Arbejde. 

Der udfoldede sig en rasende vg! 
spcendende Kamp mellem Brandfoltene 
og Luerne otn Dyrlæge Jenfens Sien- 
dom og om Brugsfoteningen. 

Kunde de reddes, vilde Jlden være 

standset, reddedes de ikle, vilde Jlden 
gaa sin Sejetsgang hen over Sognefo- 
ged Gerhardt Sprensens Gaatd ogk 
derfra videre. Det mefte af Fjellerad 
vilde brændr. 

3 Gange var der Jld i Brugsfow 
ningen. Hvet Gang siukkedes den, og 
titsidst var vet stink- Makkvstab Hekkel paa Valen. 

Futen var afvendt. Det, der var» 
antændt, brændte ned til Grunden i en 

Fort, næppe 8 Kvarter ftod det hele 
paa. 

Betst stillet er Hsjstoleforftander 
Hausen, der itte havde assuretet. Han 
er nylig flyttet hertil fra Vejlez ved 
Vortrefer sagde han sm Forsikring op 
og hat gletnt at faa forsikret igen. Han 
og hans Familie vil forelsbig komme 
til at- bo i Forfamlingöbygningen. 

Der vil itle blive nogen Stands- 
ning i Hsjstolens Virtsomhed, thi 
Stolen, der lau over-for Beboelseöhufet 
paa den anden Side af Beim, er itle 
bereut-L 
!- 

D o d s f a l d. Forfatteren Oscar 
Madsen et forrige Sondag Nat platt- 
selig afgaaet ved Døden i en Alder af 
35 Aar. 

Han blev i 1884 Student med Ub- 
ntærtelfe fra Metropolitanstolen og 
ftuderede en Tid romanst Filologi, 
men flog hu«rtigt ind paa litterær Virt- 
somhed, for hvilten han haode ikte saa 
faa Forudsætninger: en rig Fantasi 
og en smidig Pen. 

Et af hans bedste Arbejder er »Den 
findende Hollander«, der udtom 1893. 
Tre Aar senere sit han det Ancherste 
Reffestipendium, for hviltet han fore- 
tog en længere Udenlandsrejse, book- 
fra han strev en Rette underholdende 
Rejsebreve til tobenhavnste Dagblade. 

—- Den for nylig afdsde Professor 
ved de frie Kunfters Akademi i Stock- 
holm, Gefiel Salaman, var født i 

Tsnder og kom, efter at Forældrene 
havde taget Ophold i Kobenhavm paa 
Kunstakademiet, hvor han oandt den 
mindre Sslomedaillr. J Aaret 1849 
vandt han den Neuhausenste Prcentie 
for et Portrcet af Th. Overstou. 

Senere kom han til Soerrig, hvor 
han ftk Jndfsdsret og first opholdt sig 
i Gtteborg, men fra 1871 t Stockholm 
Der blev han Medlem af Kunstatade- 
miet, Professor ved de frie Kunsters 
Akademt og th. Portrcetmaler. 

Von var meget kendt og ssgt som 
Portrctmaler, men malede ogsaa Gen- 

— Misedet og historiste Malerter, faule- 
des »Ein fejrttg franst Armes Hiern- 
Ist-MS der blev sitenket Oskar 2. til 
W Ethik-, «Guftav Basa og 
Wiss-« es »Warst Stigs Dotte«. 

t 

bvilte to stoer Vi lleder ses paa Na-! 
tionalrnuseeti Stockholm 

Hinoholm Foltehøjttote 
Som tioligete meddelt er det i Aar 50 
Aar siden Hindholm Hofstole blev op- 
rettet. J Anledning heraf er der for- 
nylig both et storre Mode Paa Sto- 
len, hvottil Der havde inofundet sig 
4———5()0 Elevet fra Stolen. 

Hindlsolm Foltehojskole aabnedeg i 
November 1852 af Botnehsemgforstam 
Der Anders Stephansen, Holfteings 
minde, der foruoen i sin udmoertede 
Huftru Dorthea S. havde en dngtig 
Lcerek i senere Præst N. J. Jensen. 
Zenete blev Chr. Nielsen tnvttet til 
Stolen, af hvilten han, der var gift 
med Stephansens Plejedatter, 1867 
blev Eier og Forstander. 

Under ham, der Var en dngtig Lærer 
og en betydelig Personlighed, git Sto-? 
len en lys Fremtid i Mode, idet Elen-; 
antallet var i stadig Ztigende, samtist 
dig med, at Stolen-Es ydre Rammer nd- 
videdes. 

J Aaret 1891 blev Stolen tobt af 
Goosejere, og Stolens mangeaatige 
Lærer H. Larer ansattes som For- 
standen 

Stolens nuvcerende Forstanber er 

N. V. Jensen, tioligere Forstanoer af 
Højstolen oed Ettodalen vaa Born- 
holm, der for et Var Aar siden todte 
Stolen af Godsejetne. 

Af tendte Mænd, der hat Været 
tnnttede til Hindholm Hofstole, tan 
soruoen de allerede omtalte endnu 
ncevnes L. Bunde og A. Jøtgensen 
Vorstandes i Hong). 

Om Chr. Nielsen, hvis Navn ved 
Siden af.Stepbansens i scerlig Grad 
er tnnttet til Hindholm Hojsfole, nd- 
tom der for et Aars Tid siben en Bog 
under Titlen »En danst Hojsloleq 
mand«, indetsoldende Breve og Fore-’ 
drag af Chr. Nielsen. 

Kirteindvielse. Karlby nne 
Kirke ved Randers indviedes forleden 
Sondag as Bisiop Clausen i Oben-ce- 
relse as Amtets højeste verdslige Auto- 
riteter samt et stott Antal Ptovster og 
Præster fta fjern og mer. Jndvielses- 
talen holdtes as Bistovpen, hvorester 
Siedets Ptceft, Pastot Haugsted, kalte 
over Dagens Tetst· Kisten er opfprt 
af Artitett Olivarius og Tsmterme- 
ster Eltngten, Randersk 

Asslstet Mindesten. En 
i Dalby tejst Mindesten over Kristen 
Kold afsipredes fotleden Sondag i 
Nætvaerelse af en Forsamling paa ca. 

1200 Mennester. Ester en Tale af 
Forstander Jstgen Pedersen, Datum, 
asslpredes Mindestenen, der better spl- 
gende Jndstriftx «Kristen Kett-, 1852 
—1862. Til Minde om dit Stole- 
vctt her satte Fristolens Venner denne 
Sten 1902.« Eftet Afsltringen talte 
Foltettngstnand Klavs Berntsen og 
Osjstolefotstandek Jstgensem hsng. 

IUlyttestilsælde Da Brand- 
inspektør Alexanderfen i Hoesens for- 
rige Lørdag vilde bese Forholdene i 

Ølbwggek Andetsens Ejendom i Smes 
degade, hvor der nylig hat været en 

mindre Jldlss, gled en Stige ud med 
ham, og han styrtede ned og sik Hode- 
det stærlt lvceftet samt decktede den 
ene Arm; han fortes til St. Josefs 
HospitaL Der er Fare for hans Liv. 

—- Da Husmand Carl Nielsen, 
Jetsmatk ved Hjsrring forrige Lordag 
holdt med en tospændig Befordring 
udenfot Brugsforeningen i Aabybro, 
blev Hestene bange for et Automobil 
og lob lebst Under Forspget Paa at 
standfe Hestene fil Nielsen flere Ribben 
brcettede og andre Bestadigelser. Den 
tiltaldte Leege ettlærede, at der var 

alvorlig Fare for hans Liv. 
—- Aebejdsmand Jens Nielsen, 

Svendbotg, kom forrige LIrdag til 
Skade, idet han ftyttede ned i en Baad 
ved Entreprenst Hansens Muddeema- 
sttne ved Aas-. Han dsde paa Vejen 
til Svendborg Sygehus. 

Formodet Ulytlestilfæl- 
d e. En 29-aatig Konduttsr ved 
Statsbanerne ved Navn Madsen, 
hjemtnehseende i Aathus, formenes at 
vcere druknet fertige SIndag Nat ved 

Badning fra den ftie Badeanstalt i 
Feederieia. Man hat fundet hans 
Tsj paa Badeanstalten. Der anstim- 
des Efterssgninger efter hom. Den 
fotulyklede efterlader sig Hustku og 2 
Bsm 

Guldfundet i Gudme. Fin- 
delsnnen for det interessante og kost- 
bare Guldfund i Gudme er udbetalt 
Findetne af Amtmanden. Der var 

nogen Splid om, hvem der var den 
egentlige Finder, og hvem der altsaa 
siulde have den gode Findelpn paa 
1260 Kr. Sagen afgjordes paa den 
vise Maade, at Stovsgaard og Dun- 
gen, der havde haevet Guldet frem, 
delte Findelsnnem hvoraf de saa af- 
staar henholdsvis 150 og 60 Kr. til en 

ttedie Mand, der hat overvceret det 
Mtidelige Viel-sit da Guldet tom 
fee-n for Dagmi Lyk. 

H 

H 

Tugthusfangerne vedGeJ 
««dehuse: staat Lnng i Sommer. Naar 
Lungen er wr, samles den i Dus- —- 

et Stur, der er opført hertil — og 
presse-I i Ballet. Tet header fig, at 
den presfede Lyng sendez til Udlanvet, 
vistnok til England, bvor den formul- 
lig anoendes fom Jfaleringsmaterialr. 

Ei Sanatorium forBørn. 
»Eilkeb. le.« bringet Meddelelfe om, 

lat Ver flal reier et Tuberiulofesanaio- 
lriurn for Born Ptia ,,;U?arienlund«s 
"·.UZart ch Eillebora. Dei er »Danfk 
Bernebfemsforening«, der vil opføre 
Sanatoriet, for der at anbringe de tu- 
berkulose Bern, som er under Forenin- 
geni- Forforg. Zilkeborg Bnraad har, 
efter bona Bladet erfarer, givet For- 
eninaen Tilfagn om graiig Bergge- 
grund. 

FULL-. J Laden til Ztcervad 
Møllegaard Ved Grenaa opftod forrige 
Mandag Nat ved Tretiden Jld, der 

buttigt bredte ssg til alle de vorige 
ngninaer, og i Lobet af lort Tid var 

Gaarden nedbrændL 11 Kreaturer og 
29 Evin indebrcendte. Møller Jbsen 
bleo en Dei forbrændt, da ban lob ind 
i den brændende Gaard for at redde et 
lille Barn, Tom var gaaet ind i Gam- 
den efter en Gang at være bragl ud. 

Jlden formenes at Være paafat. Bog- 
ningetne var asfurerede i Landbvg- 
ningernes almindelige Brandforsikring 
for godl 23,000 Kr. 

De nne FrimærleL Ester 
hrsad man etfarer, er Ver til Konkur- 
renten otn de nye Frimckrler indiani- 
met ca. Mo Skitfer. 

Sönderjylla11d. 
Pludselig Tob. Forleden 

Tirsdag Morgen ramies pluvselig 
Skrwddermefter Christian Vinds Kone 
i Mellerup af et Slagtilfæl«de, mens 
hun gik cg fyslede ved Hufets Ger- 
ning. Hun faldi oni og var dsd mev 

»det samme. 

Druknet Fiften Forleden 
Nat var Fisket Karl Reimers, Mens- 
borg, tilligemed sm Kammerat Karl 
Bune uve at sifke med Aalevaccd i Nier- 

Iheden af Kilseng. Omtrent Klassen 
5 faldt Reimers over Bord, Uvist af 
hvillen Aarsag, og drulneve, uden at 
del lylledes Bune at faa ham op. 
Reimers var en Mand paa henved 60 
Aar og efterlader sig Huftru vg fleke 
Born. 

Ulntleåstilfcrldr. Zidfie 
Onsdag Aften afail ved Døden eiter 
længere Tidg Evageligbed tidligere 
Guardejer i Bramdrup, Peder Mathie- 
sen Pederfen, der nu opholdt ssg hos 
sin Datier og Soigerføn paa Aastrup 
Damvteglvceri. 

Med harn er aaaet heden en af de 
gamle, lonservative Mand, foin det 
var en Luft at være fammen med· Han 
var i Besiddelse af gode Evner, et rigt 
Lune, nied aabent Lre for Ord og 
Tone og en brandende Fædrelands- 
larlighed i Forening med en retten- 
kende og nobel Karmen hviltet gjorde 
at man befansdt sig saa hyggelig i hans 
Selfkab. 

Men han var fremfor alt en god 
Kristen og en trofast danft Mand, 
hdem vort Folts og Lands Ve og Vel 
laa varmt vaa Sindex han gil aldrig 
paa Akkord, aller mindst med Uretten. 
Peder Mathiefen Pedersens celdste 
Dotter er gift ined Teglvarlsejer A. 
Sabrve af Aastrup Teglgaard, den 
nngfte med Gaardejer J. From paa 
Juhlsminde i Aasirup. J Forening 
nied sin Huftru har han levet de sidste 
Aar hos sine Born, indtil Livet ved 
tiltagende Svagelighed gansle stille eb- 
bede ud. 

G u l d b r y l l u p fejredes SIndag 
den S. Juli af handelsmand Knud 
Juhl og Huftru Sosie, fsdt Jakobsen, 
der i 38 Aar har boet has Sadelma- 
gerxnefter Leisner paa Storegade i 

Haderslev. Guldbrudgommen, der er 
74 Aar, er endnu rast og rørig, hour- 
iniod Guldbruden, der er et Par Aar 
yngke, er svagelig og maa opholde sig 
inden Dire. Dei agtede, alderstegne 
Ægtepqr. hat en Son, der er Kob- 
inand i Flensborg, samt en Datter, 
der ligeledes er bofat i denne By og 
gift med en Forretningsmand. 

D s d s f a l d. En af Nordborgs 
celdsie Mand, den gamle, kendte Gast- 
giver Hans Lorenzen, er d-d, 82 Aar 
gammel. Lorenzen hat i en lang Aar- 
rcetle vceret Ejer af det nuvcerende 
»He-M Narden«. 

—-I 
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,L sit og fast. 
Tet er itte underliLJJt at en 

Edditeirdriiant turt fortjener sine 
Penge, 

a: en Kebniand dejer sine Otd og 
korresten læager Virgt baade paa 
fmaat Ia stott, 

at en Naalfabrilint bliver hdrs 
eller im dis, 
t en Knidsl iber bar en starp Tun- 

kle, 
at en Veaetarianer nnder ckrugi erne 

if sit »libejde 
at e i Beatrniler befindet- na i trni 

ldien e L :nitcrndigheder, 
at en Redaitors Hund ,,itaar for« 

Ænden 
at der dli’r broget for Farverem 
It der gaar on et Lng for Lngte- 

tæiideren. 

chen det er besyiiderliat, 
at en didrtiadritant itte oil lade no- 

gen tinne sig i Kortene, 
at en Fkadelniefter ikle liar Takt, 
at en Etomager ilte oed, lioor Zio- 

en rentier, 
at en Urinaaer itte ded hdad Klot- 

ien er singen, 
at en Tandlæae itle lan holde Mun- 

den, 
at en Enedler er ubebodlet 
at en Vadstetone dil hat-e fort paa 

boidt. 

Enliver er sig selv narr- 

m e s t. Kuveen var tcet befat, oa alle 
de reifende var del til Mode ded Tan: 
ten ori! at drere undslnvoen for Hunde- 
deirei ndenior. 

Men Glasden oae itte as lang Va- 

riahed, idi lidt efter lidt udbredte der 

sia en aistnelig Lugt iom af gammel 
»Ein Man beapndte at deiragte hinan- 

;den med migtæntfomme, vrede Bliite, 
iden ene antoa, at den anden var i Be- 
lfiddelse af den aiskneliae Lit, oa den 

anden var aldedes oprort over den fer- 
.iieg Migtante, da han badde al Grund 
til at tro, at den tredie var den, der 
forimrrede Freden 

Da blev Toren vlndfelig aabnet. 
ltin aemntlig Herre iiaaede ind og sag- 

de i den venligite Tone af Beiden, idet 

lian taitede et Blit ov i Ncettet: 
.,1Indftyld, jeg bar lagt en lille 

Watte til min Kone ov i Nekttet, og 
nu oil ieg gerne have den, da jeg er 

ved min Reises Maall Jeg bar været 

Patte af gamrnel holitensi Ost lugter 
itle gvdt, og det lan jeg nu en Gang 
itte udholdel 

Han sit sat i Pollen, hilfte og gil. 

Beerdifulde Beger. Den 
vittige russifke Teateriniendant Rate- 
ichlins humoritisie Perser ftod en Tid 
lang højt hos Czaren. Oder et enlelt 
Bind, som denne sit tilsendt, blev han 
endog saa henrntt, at han lod inddinde 
en Bog, vis enlelie Blade bestod af 
1000 Rubelsedler og sendte den til 

Rateschtin. 
Et Par Dage efter mødte Kejseren 

den humorististe Forfatter — der var 

lige faa betendt for fin Pengeforlegen- 
hed som for sine Vierter —- og spurgte 
ham da: 

»Naa, hvordan syntes De saa oni 

min Brig-W 
,,Sire«, svarede humoristem »den 

betog mig i den Grad, at jeg med stor- 
ste Spænding afventer Fortsættelsen.« 

Czaten smilede —- og neeite Dag 
modtog Nareschlin en Bog af nsjagtig 
samme Slagsz men paa Ryggen stod 
med Guldbogstaver trylt de meget si- 
gende Ord: «Anden og stdste Del«. 

Altid Foreetningsmand 
Kolportsren (efter at han et bleven 
smidt ned af alle Trapperne): »Jeg 
vil antlage Dem for Legemsbestadi- 
gelfe og Bald —- vil De saa itte lpde 
et Essetnplar af Strasselovenckk 

Raat Opvarterne Neuen 
J Mailand hat de allerfleste Den-ar- 
teee nedlagt Arbejdet, hvorfor de fleste 
af Byens Restauratipner er luttedr. 
J de andre gaar det for Tiden meget 
familiæri til. Ei Sted blivet faule- 
des Publikum beijent af Betten og 
hans 10 Bien, som er i alle Aldere, et 
andet Sted hat Stamgeefterne selv 
organisetet sig som Opvartere, og det 
stal have veret meget oplsftende at se 
Byens offentlige Pers-mer« Forfattere, 
Kunst-um Skuespillere og Bestraft-- 
rer gaa omtring i Skjortectiner og 
servere Kasse. 

Prygleslandalen i Wil- 
na. Man vil mindes, at der for 
nylig blev begaaet Attentat mod Gu- 
verntten i den tuösiste By Wilna, og 
at Anledningen her-til var den barba- 
tiste Maade, hvorpaa Guvernsren 
havde ladet en hel Meengde Personer. 
der var atrestetede paa maa og faa 
under Skruebeveegelsen, afftrassr. Han 
lod dem gennempisie med den betygtede 
rusisie Pist, og det stete i et saadant 
meang, at Afstrasselsen af samtlige 
artesierede tog flete Dage. 

Maasie her Gut-ernsten hssiet Paa- 

Gn tro Yen 
under alle Omstændigheder, i Farr, Sygdom 

og Lidelse er 

Dr. Deter’s 1kurik0. 
Ei uforligneligt Lammde for ungk og gamle mov 

Tyspcpsia, chetsygc, almindclig SvæktelfesRhcumatismr. 
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1fioikiielie doö siire koerorpnede i Et. 
Peter-Lamm for nenne Ha ,,«.Iieis:-pleje«, 
iitlert er bei Derimod, at han liar 
irerntalbt ftært Heime blandt den ov- 
lirfte Tel af Wilnkig Beinllninq, sog at 

lman i Je Kredit-, i hvilte han del ellerz 
«fa-rDeVe-:«, site-Der baade bam og banszi 
Hjælpere meo dnbefte For-Jst Te: vi- 
ser folgende Begivenl)ed, i bvillen 
den Liege, der overværede Prnalese- 
nerne som Retglcege, fpiller Hovedrol- 
len. 

Bemeldte Lcege er tillige Lærer veD 

et Illademi i Bym Men da ban efter 
at have overvætet den forste Tags; 
Elsetutioner anlom til Anstalten, blev; 
han øjeblitlelig jaget ud af Eleverne.j 
Hun gik bereitet iil sin Evigerfadeyl 
der indiager en meget anset Stillingf 
i Byen, for at sporge ham til Rkiads.s 
Zoigerfaderen raadede ham til sie-Z 
bliklelig at nevlægge sit Hverv soms 
Retslæge, og det lovede han, men gjor- 
de det alligevel ille. Da han, efterF 
at have ovekværet ogsaa Andendagensz 
Pryglefcene, alter vilde tale med SVH 
getfadeten, tastede denne ham paa« 
Posten, og denne Holdning hat det 
hele Selflab indtaget over for hom, 
sanledes at ingen —- undtagen Guyet- 
nøren og hans Embedsmcend — vil 
kendes ved ham. En Dag blev ban 
lollei ind i et Has, hvot hon blev em- 

tinget af masketede Stillelser, der til- 
belte ham selv en lignende Knutstraf 
fom den« han havde vatet Vidne til i 
Retssalen. 

Huzmivvelsorjlaindek 
Im sit-sahe 

NtJilllåemed aldstendi sni Isa- 
picnlnm en Tel ei bei-e mvle usmidve mod »id- 
flod, Umkr, Moder-m ocflytala os Salve-yama- 
elfulp euer imetteiuld Mannen od, Moll-er elle- 
es ter, Ins-to as Lame, Selbst-un ev til at Ok- 

de,l- eade Smerteisi geahemstvam o alleSls s 
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J den Dunste Koloni paa ,,Soo« Banc- 

IWARD cOUNTY. 
NORD DAKOTA 

Omtrent 1000 Dunste hat iaget 
Land i denne KAan udvalgt af Kik- 
tesamfundets Komite, og af disfe hat 
allekede de fleste bosat sig der. Endmt 
can der fang godt Land til »Deine- 
ftead« det. 

B i l l i gt Stvvland i Wisconsin, 
med udmæktet Jord og tigeligt Band 
Det bedfte natutlige Græsland i Ame- 
rila, scerlig stillet til Mejeridtift fac- 
velsom til almindeligt Agetbrug. 

Cn ny Baue et bygget til det store, 
gamle danste Settlement omtrins 
Luct, Polt County, Wisconsin. der 
tan endnu faaes meget, gvdt Land bil- 
ligt; beliggende ncerved Kitbey Stolet. 
Mejetier og gode Bejr. 

Lave Jtrnbaneptifek til Lands-gete. 
Striv eftek Landtort og illustretede 
Fortlatinget til 

l). XV. OASSEDAY. 
Land and lndustrial Agsai «··Soo" Ky. 
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