
Danmarh 
Seminariedikektionemes 

Redlæggelfe. 
Dei er biialret, at Direktionetne 

for Statsseminarierne i Jonstrup, 
Jellinge og Ranum nedlægges fra 1. 

Augqu d. A. at regne, og at fra sam- 
m Dato del al iincelige Tilsyn med 

Statsseminatiernes Læreruddannelse 
vverdragses til Vedlommende Bisiop- 
pet. 

J de Bemærlninger, bvorrned Mi- 
nistetiet forelæager Jndstillingen, er 

del blandj ander cylny at de celdste 
of de for Tiren beitnaende fire Sims- 
seminarier i Jonstrup, -3laatup,Jel-— 
linge og Ray .1 im er fremtomne scm 
den førfte Zru a: as ten i Aaret 1789 

mdsaitje Maalade »in-re Vollkom- 
mission« til ,7orbedrin·a af bele Lan- 
dets Folkeiloleræien. Ved longelig 
Resolution ai LI« Juni 1790 billiges 
des Ovretteken af :-et førfte dann 
Stolelcererieminarium paaBlaagaarb 
ved Kobenbc:n, bDiLSet Ecminakium 
senere eite: It were stelaat under Be- 
Tejrinaen 18HT i :l re: 1809 genoptet: 
jedes paa Jens:::1..s Kommissionen 
vilde baee De: i chkrbeken for umw- 
delbart a: Lunte are Tilsyn meo 

del og De Dez- same Geh-ringen 
Kommissionens Olrbeiwt fremkald- 

je, særligt blank-i Præsterne, en al- 

mindelig Interesse for Fotbevting af 
Lareruddannelfen. 

J de folgende klar oveetiedes der- 

for itle mintre end 9 «S-eminarier, 
blandt boille Esaarup og Ranum 
endnu hell-gar, ::: den Munde, at in- 
teresferede Vrwitet lod indrette et Par 
Verelfer i Præitegaarden til Btug 
ifor et Zerninatiuin og Derestet legte 
og etholdx Hicelis til at lonne en An- 
denlæret Oa en mindre Understøttelse 
til Udgifter ril Bege r, Brandsel Dg 
Lys. 

Tilfynet meI Bereier af Visfe Se- 
minariet lilf.s.l » naxurlint Præit"n"s 
Overordne:e, szosen cg Bifloppem 
der i FO:eni.-:a met Stiftainlmanden 
kom til at udnkre Seminariebirettios 
nen, Der for re enlelte nu etsiiterenkse 
Staisfeminarier er rote-tret ved aller- 

hojesie Refolurien ai 2 Juni 1802 

for Zlnaruo Era:sserninariu:n, af si. 

Juni 1840 f:r senkend Ziarsscmii 
narium, ai L. April 1R41 for Jellinae 
Statsfeminarixmt ca af 2. September 
1848 for Ranum E!a wisfeminarium 

J det siden te forste Seminariers 
Oprettelfe fctlobne Aarlzundred e er de 

optindeligt fmsaa Forhold ved Seini- 
natierne vcefentligt cendrede. Allereve 
Reglementet af lsIFebruar 1818 fast- 
scetter befiemte Realer faavel for Un- 

detvisningsfagenes Ilntah som iso- 
rigl for Fordringerne saavel iil Lces 
retnes fom Elecernes Uddannelse, 
hoc-v der bevirler, at en Dei Semina- 
Tier nedlægges. Ved Lov af 15. Fe 
btuak 1857 Udvides og sicerpes disfe 
Bestemmelser for endelig at afsluttes 
med Lov af 30. Marts 1894, eftet 
Ihij Emanation Stillingen fom Se- 
winarsiefotstander efterhcianden for 
alle Statsseminatietne et bleven ad- 

stili fka Præsievirlsomheven 
Denm Udvikling, der stætki hat 

Taumel Seminarietnes Forhold til 
«de hsjete S«tatssiolers, hat bevitlet, 
»at alletede nu adstillige Saget for- 
handles ditette melletn Ministetiet og 

«Seminatsiets Fokstander uden asi pas- 
fere Direktionetne, der imidlertid et 

vedblevne at besiaa uforandrede. 
Undet disse Omstcerrsdigheder hat 

«Mittisteriet troet at but-de tagt 
Spsrgsmaalet ont Direktionetnes 
Ophævelfe under Overvefelfe og Mi- 

"nistetieti Konsvlenst i Saget pedes- 
tende Falk-stetem Bisisop Staufen 

Tier under de med heim hewm firte 
«Zothaudlinger ganlle slusttet sig til« 

,, 
M Taute, idet.han i saa Henfeende 
Heuviser ikke blot til sin- egne Maa- 

·tige Erfatinger mm ttllige til Ub- 
iislelfer fra saavel forhenvetende Tom 
JWnde Iprstrmdtth W den 

; W Dttsieckse af enkolte Sagen 
fis preis-W ten apum-i, lkte ta- 
M Im Wllgs Istle 
III Kette Mille-nier- mellem Semi- 
Iuiei s- Minismsiet mass-ten 

leere fta Ministeriet hat givet vidtl-f- 
;tig Vejledning om Valglistetnes Af- 
,fattelfe, vet stal finde Sieb i Sep- 
tember, ssynes Pkæstetne bog at vente 

sig al Landfens Ulykler til den Tib. 
Saaledes fpøtget en jydst Ptæfi i 

,,Kitken og Hjecnmet« om, hvotdan 
«bevislig Dtikfældighed", der udeluk- 
ket for Optagelse paa Balglisten til 
Men«ighedstaa-dsvalgene, sial fotstaas. 
Naat en et dtilfældig hjemme, men 

sovet Ruer ud i Sitilhed,slal han saa 
Flusses udeI Ellet sial det formenes 
lien andeu, der altid dritter fig fuld, 
lnaat han kommer ud, men ellets er 

en flink og »titkelig interesfetet« 
Mand, Abgang til Valglisten? Og 
stal det Flettal i Valgbestytelfen, fot 
at nogen kian lukises u«de, ellet er det 

not, om et af Medlemmetne, f. Ets. 
Ptctsten, et stemt detfotx 

,,Kitken og Hiervon-PS Redaktør, 
Lic. Mattener Larsen, anset dej for 
ansteligh at Bisioppetne i hvett Stift 
fammenlaldie deres metet iil et al- 

mindeligt Fothandlingsmpde inden 
Udgangen af August »Vi ttænget 

«til Vejledning,« siget han. Og det et 

ifdet nol mange Pressa-, dtt menet, 
itods alle Ministetiets raadgivende 
Citkulcetet. 

Smaanyt 
En Udttcedelse. »Annexet til 

Den indte Missionstidende« hat siden 
Vilh Bects Dsd vcetet tedigetet af 
fhv. Sogneptcest N. P. Mal-fern Den- 
ne hat i Bladet fstt en meget ensidig 
Helliggstelseslæte, og paa et Beiw- 
telsesmsde i Næswed for nogle Uger 
siden enedes hele Jndte Missions 
Bestytelfe, detiblanvt Lehnsgteve 
Holsiein-Holfteinbotg, om at sige Pa- 
stot Mai-sen op fom Redaktst fta 1. 
Oktober. Nu etllæstet Grev Holftein 
imivlettid i disse Dage i fotslellige 
litkelige Blabe, at han ved at gov-» 
Lende dette Slridt hat han’dlet imod 
sin Overbevignina, og at han detftsk 
hat fundet sig fotanlediget til at uds 

trasde af den indre Missiong Bestytel 
se. Samtidig betonet Gteoen, at hanåi 
Ildtrctdelse itte betyoet, at hans Kast: 
lighed til Jndte Mission og dens 

Beftyrelfe et bleven lølneiz men atl han hat maaitei handle, som haxi har- 
handlet, for at bevare en god Samvit: 
tighed. 

Krondiskrnankbrnllukr 
kfsn fxcxslken Festliqhed feinere-:- ferie 
den i Haonlev Wirte i Etepnis, ch: 

Iforhenoærende Høker Hang Christen 
sen af Havnleo og bang Huftru bej- 
:iDeli·qhoiDt (;:"--«:1ari:saaen for Derei- 

Brnllch, Ver fand: Stets Den 1::. Ju 
li EIN Ten Gang fxod de i deres 

fejreste Ungdom, nu er Manden 87 
Aar og Zonen Is; men de bar bog 
bevatet et noqenlunke com Helvred. 
II Tagens Anleoning flaqete Der 

Jrundt omkring i Havnleo BU, on del 

Hgomle Par mobtoq fra nckr og sjern 
wen Mænqde Lykønstninger til den 

lffcelvne Fest. 

Sammenstød med Toget. 
Da Toget, der afgaar fra Sorg By- 
fjation Kl. 9,50 forleden tom i Sto- 
vkn mellem Landstationen og Byen, 
ovcrksrte det et Koretøj, der tilhstte 
Anders Jenscn, Lynge. Jenfen var 

.felv Paa Vognen tillige med en Dreng, 
men lyttcligsvis blev begge ved Sam- 
menftødet kastede op paa Lokomotivet 
og derved Iedw- 

Vogncn knuftes i Folge .,Slage!- 
»sep.« til Pindebrændr. Hestene flap 
ufiudtc fka Sammenstsdet og lsb de- 

rgs Vej. Drengen hat faaet et Par 
ubetydelige Strammer, hvorimod 
Anders Jensen selv aldeles er gaaet 

Haken fotbi. Togpersonalet vat uden 

TSkycd i uhevdet, som udetuumde ek 

Iforaarsaget Ved AnsdersJensens ufim 
sigtige Jndksrsel paa Banelegemek. 

Danst Missionsselfkab 
hat nylig holthatsmsde i Frei-mäss- 
borg. Msdet aabnedeö Kl. 10 i! 
Stptgeikkkm km SiedetsSpgmpmstI 
winden-Müller iuvkedede pg For-H 
man-»den for »Dansi MissionsselstabU 
Pastosr Baum-einst kalte om bedränge- 
wiss-men- 

KL 3 om Eftermiddagen afhokidtes 
densier et start Mide ved Papillen-n 
i Ftederittbotg Stotshavq ca. 1000 
Nenn-stei- ovewcerede bette. Post-n 
P. Mog, Willeleie (tidligm Asden- 
haviy vg Wut-en for Jahre Mii- 
M M Zaudern Freveticw kal- 
ie. 

cu- Istmen sent-tose- Mtdsi i 
Mira-M under W Mil- 
IIW For Wagens-neues 

blev der talt af Missionsptcest Bol- 
wig fra Kan og Missioncet Lazarus 
fra Indien. 

En Kirle ved Taastrup 
Stalion. Esterlyaanden som Sta- 
tionsbyen hat vokset sigs stot, hat man 

mere cg met-e fslt Besværet vesd, at 
Knien laa faa langt harte, fom Til- 
kakldet et med ijeäaaöttup Kitte. 
Dei et da ogfaa længe siden, man be- 

gyndte at ovekveje, osm det ikte lod sig 
gsre at faa bygget en Kikte ved Sta- 
tionen. Listet til Tegning as Bidraa 
hast gaaet tundi til Bebt-erne, og man- 

ge stal have lovel flete hundrede Kro- 
net til Kitkens Opfiorelfr. 

Kitkekomiteem der i Fslge ,,Roöl. 
Av.« bestaak af d’Hkr. Provst Stren- 
fen, Skoleinfpeltpr Jalobsen, Kapel- 
musilus Hegner, Kunstmaler Ova- 
gaatd og Kpbmand Joh. F. Hausen, 
hat nnlig haft en Sammenkomst med 

He. been, Eferen af ,,Lyllensgave«, 
under hvillen han hat vceret saa ge- 
ner-s at give en 10,000 Kv.-Alen stor 
Grund til Hirten, beliggende ovekfku 
Købmand Gunverups Ejendom paa 
Køge Landevej. 

Fislene vsr i Anhalt 
H a v n. Fislcrne hat i Sommer ikke 

megen Nytte af den kostbare Anhalt 
Hat-m strivek »Rand. ngl.'« Fisten 
der nemlig sttats, naak den lommet 
i Havnevandet, og Grund-en deriil si- 
ges at væte Julestotmen, idet fette en 

Mangde Tang ind i Hat-nen. Tangen 
er gaael til Bunds, og man menet, 
det er Fottaadnelsen af binne, der 

forpeftet Haovandet. 

En Mindesten afslpredes 
fotleden paa den amerikanfle SI- 
mands Grav paa Kirlegaatden i 
Ryborg. 

Efterat et Drengelok havde assun- 
get en Salme, talte Provst Hjort 
gansse fort, ivet han mindede om, at 
vi alle er Udlcendinae va fremmede 
og hat vort Borgetskab i Himlen, faa 
at Daten lan komme, naar man 

mindst venter det. Doa er alle Krist- 
nesJ Ønsie, at hvile i indoiel Jord, vg- 
saa blevet opfyldt for hom. 

Derefxet blev der atter fanget en 

Zahne, ca Hpjtideligheden var der- 
med enDt. 

Stenem der er sat as den afdedes 
Mammemtey bestaar i Folge »Fyns 
Zttd.« af en smal, poleret Granitften 
paa en Zoklei. 

Fu Dame funden bevidft 
l« i Heizerun To et Var Her 
m fokkeden Aften passen-De Hellerup 
vejen, fanok De Ded Vejtanten en um 

Dame Xizqzjende i bevidftløg Tilfmnc 
ude af Stand til at ovqioe noget som 
bclst, der kunde oplnse, hvor hun var 

hjemmehørende. 
Vers Politietg Bistano lagdeg but-« 

i en Vogn og keines xil Lnngby Erme- 
hug, book hun ftkakg joges under La- 

qebehandling· Paa den Enge fand- 
tes en Medicinflafke mev Paasirift: 
Fri. Margrethe Pagh, hvilket mutig- 
Dis san tjene til hendes Jdentificei 
ring. 

Drabet i Adam J Dtabgi 
assæren veb Assaa er der nu anholot 
en Person, kalvet Munk Marinug. 
Han havde siubbet en anven til Side, 
fom vilde forhindre Drabet. Drang-« 
manden hat-dev tidligere paa Aftenen 
vift Munk Markus- en opluktet Kniv 
og sagt: »Den-te sial bruges i Aften. 
im det san sial koste to Aats Tagt- 
hus.« 

Han Urtegtatis i 8Mao- 
neder. En Konsmissioncet Niels 
Nielsen fta Silkeborg et ved Vibokg 
Overrets Dom idsmt Fængfel paa 
Band og Btsd i 2 Gange 5 Dage for 
i ea. 8 Maanever at have tm gra- 
tiö med Bauen mellem Silkebotg og 
Aarhus under Foregivende af at have 
Ksketoth hvad han tidligete havde 
Mk- 

Det Andet Tone-leerer- 
m I d e holdes i Middelfuri den 4. og 
S. August. Stoleindspettst h. P· 
Jacobsen, Baader-L vil itfvlede en 

Diskussion om ,,Almensivleloven og 
Ksbstabstolen,« StoleinspettstTrads- 
barg, Kot-ding, tuler om ,,Sstolelvvenö 
§ 27« og Oveticrer Müller, Nachts-L 
pm Sptrgimaaleh »Der vaen as 
24. Markt 1899 H H bragt nogen 
dasenilig Nedgang i Forstmmelfek 
,,uden lovlig Grund-sc niedens MI- 
deti Leder, Ovnlcm d. OstergaaQ 
pit fremlonime need forsiellise Med- 
decekfer. Msdebosalet et Behtensvss 
MU- « « ( 

Jens Stryg dømt Bed 
Rougsø m. fl. Herreders Etstrarets 
Dom et Arrestanten Jens StrygNiel- 
sen idømt Tugthusatbeire i 6 Aar for 
Overtrcedelse af Strasselvvens § 186 

og § 168, 1. Del, jfv. § 46 Gland- 
dtab og Fotsøg paa Voldtoegt), under 

Henfyn til §§ 37 og 39 (16 Aars 
Alder cg begtændset Tilregnelighed). 

Bispeindvielsr. J Stint-UT 
2. August, indviede Biftop, Dr. Skat 
Rotbam i Helligaands Kirte Profes- 
sor H. S. Sstrensen til Bisiop over 

LollandsFalster Stift. 

Brænvt Gaatd. Gaatdejer A. 
Nielsens Gaard i Øtby er fotleden 
Eftetmiddag nedbrcendt. Gaarden be- 
stod af site Lcenger. Jlden antages 
at vom opkommet ved Rpgningen af 
nvget Fürst Kreaturerne var Paa 
Matten. En Dei af Los-M added- 
des. 

En voldfom Stotm hat 
ifslqe »Hjorring Amtstidente« i den 

senkre Tiv rafet over Vendsysfei. Ude 
paa de tstte Sandjotder set det spr- 
geligt ud. Store Dyngek at Sand 
er blæfte famnien, og mange Siedet 
hat de: helt tilvcettet re gtpnne Mar- 
ter. 

Saadan gaar det· — Rog- 
le Smaafott i Omegnen af Holbæk 
vath i Fjor de 180,000 Kr. i Lot- 
teriet. En af dem, en Savelmaget i 
Augen«-, blev i den Anledning fat i 
en Stat paa 950 Kr. Dette fandt 
han at vcere for meget, da han mente 
tun at stulle betale Stat af Renten as 
Gevinsten, og han git derfot til en 

Sagt-m og fit strevet en Anssgning 
til Amtsraadet om at faa Belpbet 
ncdsai. Amtsraadet satte Statten ned 

til 200 Kr» og nu er Sagen gaaet til 

Ministetiet, som stal treffe den ende- 

lige Afgotelsr. Monden ved itte, otn 

ban flipvet billigere, men derimod hat 
han nu faaet at vide, hvad Anspgnins 
gen tostedez thi for den-e hat Sagfo 
reken fendt ham ett Rrgntkng Pan 
lm Kr» sum Monden heller itte vil 
be::.le. J kenne Anlebnina bar ban 
nu Einige ,,Rande«g Amtsavis« den-» 
vendt sig til en anden Sagfsrer for» 
at faa den forste Regning fat net-. 

« lot han nu itte fta den nn Sagt-- 
rer faar en Ncgning, som han findet 
for stor, og fom han oerfor Inaa til 
en tvedie Sanft-m med. » 

Der er alligevel mange Bryderier 
ved at have mange Pengei 

Tre Trenqe forulnkied 

i —- To Trenkie i 7-——)-' Aan ALTE-« 
»ren, Ecnner If Mater Jfat Evendsz 
sen ei Hiorrirm, lnede forriae Tore ! 

bog Eitertnjdbn i en («v’ru:-1rao. 
Grasen irrer- ifølqe ,,21endin5fel Ti 
dende« samnen oq om Mienen bl: n; 
Bomene Nackt nd fom Lin. ( 

-— Hoielejer i (,5beltoft, Bojftrupi 
iyvaarige Zøn legede samme Tag ved 
en Plankieitabel ved Jernbaneftatio 
nen. Unter Legen faldt nogle Plan 
ter neb over Hain; han blev draget be 

Dir-files ftem og er senere Mo. 

Kirietnveki. — Ratten mei 
lem fvtrige Ssøndag og Man«dag er 

der begaaet et Jndbrud i Hagefted 
Kitte, 1 Mil vest for HolbceL Kit- 
tebssfen er cpbrudi, og Zeit-holden en 

Del Sinaamøni, er stjaaleL En tysi 
IHaandvaekkSsvend der Mandag As 

lten anholdteg paa Holbcrt Banegaarv 
jfom sigtet for ei andct Tyveti der paa 

Meddelelse. 
Da Kirtetaavet paa vets Mode i 

jBlair fattede Beflutning om — i 
’Tillid til betten og hans Venneh at 

udsende Sssier Ella Johnsfon i Ja- 
pannrissions-Tjenefte, bestutteve det 

samtidig at Udsendelsen fstst stulde 
sie en Gang i Efietsommetem Grun- 
den for denne Udsættelse et nærmesi 
demse: vi mente at det vilde tjene helet 
Missionssagem om f. Eis Systerj 
Ella Johnson tom i al Faw en Deli 
eundt omkring i Samluwdstredsene 
og derved blev noget tenvi med Ven- 
netne, fom siulle staa bog ved som 
mennestelsige Beten af Sagen. 

Sister Ella Johnson hat alleeede 
vatei paa en saadan Bekendkstabs- 
og Missionsrejse i Nord Dakota, vi 
tro, til avstillig Veisignelfe fotSagen. 
J denne Uge hat hun etholvt Irrt-by- 
delfe fra Albert Lea Egnene. 

Benan, som tuste dem-ewig, be- 
des hurtig-it muligt met-bete Mig det, 
at hun i en nat Fremtkd tunde alle-g- 
ge faa mange Nimmwa som hun 
Lan ovetbmnw 

J Mklig Winghed 
G. B. Chri,stianfen. 

Egncn, mistænkcs nu ogsaa fot Kit- 
tetyvetiet, da man i hons Strpmper 
hat sur-Bei en Del Smaamsnt 

En Gaard.xcnd Unfal- 
den af fin Tjenestekari. 
— Forkige Onsdag Eftetmiddag blen, 
efter hvad der meddeles »Fyens 
Stifkstidesnve«, Goatdmand Lats 

tkhriftiansen paa Hoij Mark over- 

faEven as sin Tjenestetatl, hvem han 
belrejdede at have chet for længe til 

M·iddag. Den oretsal":sne, der et en 

Mund paa godt et halvt Hundrede 

Aar, henligger mcget lfdende i sit 
Hiern, og eftet hvad den tilkaldte La- 
ge Bfettum, Nørrelnntelfe, hat kon- 
ftateret, hat han faaet et stærit Slag 
oven i Hovedet, saa Hjeknefkallen et 

bestadiget envvivere er han temmelig 
alvotligt forflaoet i Ansigtet, og en- 

Delig er 6 Ribben tnæktedr. Krisis- 
ansens Tilstaktd give-: bog hebigvis 
ille Grund til Frygt for ojeblikkelig 
Fare for hom. Politiet er unvertei- 
tkt om Overfaldet. 
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lingxsr Fut- nicnnosns Ujsl)-—Iiicsmsk ng Kunslnsz hintre-umsi- In.m sitz til 

H. W. FOGHT. As-«1-sk’«'s«i«k'"ti Hatt-hinkam Minn- 

=THE GREAT= 

sEUs 
AND 

l) 0 W N s 
WTHI CHOR-« 
Z 

ARENAER. sCENkR 

2 Vikkelige romerske Hippodromer. 
si·000.000 Ren-Fett 

En storartet Fremstilling af ny 
og føkste Klasses 

Mækkværdigheder. 
En samling Nyheder. 

- s s-» s« y« »- «««««-- -«Z««p. 

Et Monagerk ; 
fuldsunsndigt ng l;t-n-ri;.zt. sannst-IN 

man-«- imdns N)«h(-tlck, smn Hur ! 
The cis-It 

Zeus and Uowns United snuwsl 
til del Nur-h- i V««f(1««n. l 

To Foziiilifizkfkjågiigs 
liegst ellek solskith 

Eitcnnidclsg og Akten. 
Untier 10 Arm vsndtst Lan-ed. 

l S l- A l R 
I:;··1.13. August. 

Speciellc 
Exkurtconcr 

Tit-stinkt den 4. og 
Titkdng dkn is. August 

Rnndrcjsc 
ska Wiean til Stank (Citn, Jowm 

815.00. 
Kinn Bruchser know-Isi- 
.'--»«I ktlxrcis as oxscxwtcce Pfanne 

l« til Z, t:«n:.1n:, theskcn kam lang 
Tip. Lattcset oil lsmle for fig selv. 
Nod en Fremd lmor Kløoeh Inselka 
Alt-nic- ozx alle Elias Momsortek grvr 
i Loerflødizthm og lwor Fremgang 
er sitter. Her er ten fidste Lejlighed 
for en Mond med fmaa Midleln 

Rom oq se oe Dejline erm og bo i 
en Ew, fsom i te sidste Jksl Aar hat 
givet en ftor Avl hoert Aar. 

Asmus Boysen, 
172 Washington St» tshicaqo, Jll. 

Missionsmsdr. 
Lm Guo vit, bliver der Missions- 

og llngdcmsnxøde i St. Pauli MI- 
nqte— Pottatvattamie Co» Iowa, 

l 
l 

der R. on l). August -—- Msdet holdes 
den R. i Menighedeng Fliele og den 9. i 

n Zlov ved Wefton· 
Alle er veltomnr. 

Gudmund Grill. 

special Mut-es 
tixcaksioa kate- 

le tat-do i Kraft- km othvert steil 
pag tktsicago G North West-ern Ruthe-L 

Fka I. til Is. Au Cik 165 Tskst 
»mu- tnke plus 500 « t l Moden-· Nod- 
Mitledning st ..Notttioust Not-kut- 
l)lstelct(- A li.«« 

Aug Il—l4 ctIU 165 til Montan. 
Tal-It »m- tate« 

Mean Dom til Bitten-kamen for 
The North Weste-m Uno- 

j Excursioa Rate-. 
! Fta 4. til 7. August scelges paa 
IGtund as Bædbeljb Billettet til 
j»Round Tisip« fra Stationet t Nebra- 
Hta til Telamah for 11-3 Pris. sil- 
Ketten gyldig til 8. August. 

pgl. Dank Vieh-mirs 
The-: Ole « 

Its-fasse t Manns bei-eke- ( 

l 
lo— 


