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Direkte Dampskibsture ira og til Skandinavien. « 
DEN ENESTE LlNlE. i 

som medforer skandinaviske og finske Passagerer 
UDELUKKEN DE 

TlL 

812 skMlllMVlEN« Det nat-te skib zom hat Pladser ledige. er det nye. store 03 bekvemme 

S. S. «Å D R1Å". 
som afizaar fra New York den 20. August Kl. ll Form. 

Billetpriseme fra Skandinavien er ogsaa meget law-. 

159 Randolph Str» Chicago 

s Au . 901 Olive Str» st. Louis 
37 Broadway, New York 

eller hvilken Som helst as Liniens Agenter. 

Sommer Residenser 
for 1904. 

Det er Slet ikke for tidligt m lasgge Plane-r f--r 

Dei-es s()111n1crfc-rie. Dei Vil hjuslpp Dem !»—. 

tydeligh um Ue hat Vcd anmsikxn ungle- sum-s 

Panifletter, udgi me nf 

chioago, Milwaukee Fi- sI. Paul 
lernbane co. 

Residenser veel lmlsøer og andre lwiigp Sum- 

merholiger i Michigan.XYiscunsiiL )li1111(,-8«t;2. 
Illinois og lowa beskrives i diss» l«;»ni«lerttisr. 
Diese stnaabøgcr, der ngsaa girrt Uphssnins 
gei- om Billetptis, K()stptmge. Jernhgnnsniutes 
uchigtjetleste.seen-lesforsicentsiFriti1-i«rki-r. 

F. A. NAsH, 1524 Fa rnam Suec-« 
j Cum-l Weitem Ase-It. 0MAHA. 
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Dr. POWEID V. s. 20 Ast- Etfskiaz 
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SARANTERET 
at helhkede sen-pay »Ringbone«, ,,«’avicu1ar Discase«, »splints«, «sjd( soge« 
curbs«. ,,capped Hock«, »sh0e Boils«, »Bog spavin and Pusss·«, enbver De- 

Irmitet oss Udvækst, hovoe Kodek og Mast-ler, Forstuvaing og Sorvrjdniax 
Hofte og siculdeh at slags Kalten, »sweeney« og Icvæslappelse o. s. v· 

« « III-i- 50 com-. frii two-seh X- « 
Aabcltliasek og Referates-. 

T. c. Ton-han« Fing stock Auctsoneen Arn-ht. M. l- cisnsisLL Pest-fees Such s Ies. Zellvills I- 
s. christlsnsy, Tknnln Hat-e Bruder» Genus-. citat-les Weisun. Stud- Rslser onus-. Neb- 
S. E. cost-mi. V. s» b S. links-» ssxum 0msht. W. W. Samen-m Hmse Ovmek Theile-, Neh. 

joseph Weiser-, English and Ftencb Hof-se lmpoktek« Lincolkt 

skriv til 

f. Oower Compang Gmaba. 
Nævn dette Blad. 
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«l-ess than Hals 
tu 

St. Louis andReturn 
via 

Wabash R. R. 
Tickets soltl Tuesdays and T hursdays 

in August and Revis-stoben rate from 

Omahs 88.50. Dally kound ter rate ot 

813.80. Correspondingly jow kates from 

your station. 
The Wahns-h is the ONL Y lme land- 

ing sll passengoks at its own station 

insjn onttsnce Woklcks Fajk Freunds-. 
thut seving time and onnoyance and 

extra est taro-. All Wotlcks Paik mtps 
Inow Wahn-h stumm main entkettet-. 

For all jntonnstion sinke-h 
IIW E. Moos-os, 

c. A. P. D. Wahn-h R. B» 
M Nebr- 

vtcsråthss kot- svage Mdndl 
Elektrltk Bette crit. 

Dei sinnig-te satte i Versteck 

km- Zt svekteke vokejebey Electkic Zelt- 
o todt-re cletn alle siedet-« hvok de et 
a endte.sene1ek vienbvek. sont tkten et 
dektil,et of elf-soc helf-at absolut urten A 
List tot Modus-ema- 

Dette et et nobet Tilhud as et solidt sit-— 
ma· send taten Pensi- det los-te bwlte et 
uemllk en Give. 

Man-let De Livakkait. et tkmt os nec- 
sløaet, kraftlos os nehm-, hat mtstet Umk- 
äommeus Gliede »F Mika for tidllkk sam- 
mel. »der De sk Kycsmekteh dankt s Pos- 
cko"else ostbelodtkonsesticmek o- et tret If 
It Jst-le Ferne uden Nytte da Ists De 

Pljvßäelhke et ved at bis-se Leksey Flec- 
kie 
Vl ves. at Dc vil bllvs belbreclet o- In- 

des-le vokt holtectil and tef fis saaledes vll 
r v vi htive erst-tut tot vokt tlåfe txle- Vi meint getosä Its-d vl sl k. end os e— 

recht-st- o A fes-e mal out-othe- os 
holtet vll b ve seaåt tmn tritt-. 

IERSBY sPEcIAL TY. c0., 
320 A selten sci» Jersey cäty- N· Y. 

Danmark 
Den politiste Situation. 

Der er svært Rsre i begge de politi- 
ste Hovedpattier, Hsjre og Venstre. 
Jndenfor Venstte er der Splid, og 
Højre vaagner op og samler sig til ny 
Kamp. Der danneö ny Benftrefore- 

Hninger rundt om, og Hejre organisc- 
«rer sine Krcefter. Det er særlig 
Spørgsmaalet om Danmarls Neu- 

tralitet og Forsvaret for denne, 
Sstriden drejer sig om. Privats- 
fptrgsmaalet splitterVenstre og giver 
Hnjre Vind i Sejlene. 

Ved et Højrempde i Hpjslev den 
24. Juli sagde Statstevisor M. 
Madfen ifølge »Viborg Stiftst.« 
bl. a.: 

Forfvarets Ordning trcenger fsg 
nu paa, og naar Forsvarstommisto- 
nen hat sluttet sit Arbeide —- det sie 
snart — og der fremlomtner et posi- 
tivt Forflag, da maa Reformpartiet 
nødvendigvis heilte Det gcelder da, 
om Regeringen bar Kraft til at lofe 
det for os alle vigtigfte Spergsniaal 
Hat den det, vil den faa Heiles libe- 

tånaede Stette hertil. Men det ital 
forøvriqt freies-, at bvillen Regering 
vi end kam-, den vcere saa radilal,. 
sont den rwre vil, faa tan den itle 

undgoa at gøre nosget alvorligt for 
at lnfe Forflerssagm Vi set ket af, 
at den nuvcerende :)tegerinn, da den 
sit Manten og Anfdaret, ogsaa sit for 
Lie, at det itte er not at ,,tonftalere« 
Neutraliteten, men at det er umgan- 
geligt nødvendisgt at lunne forfoare 
den. 

Spørger man: hvad vil Heite? 
sbliver Zvaret: Hejre vil Zamarbej- 
de med alle konservatire Elementer 
i By og pas Land, og vi vil navns 

lig fere en Politil, sont paa intet 

Punkt afstærer et saadant Zamarbej- 
de, naar Tiden er inde dertil. Dette 
er den enefte Vej til alter at konsoli- 
dere et konservatin Parti herhjenlnce.· 
Vi vil arbejde for en social Udvil- 
ling, der giver lige Ret for alle og 
tillader allevgode Kræfter at rote sig 
frit. Vi Vil bidrage til at flabe de 
bedft mulige Biltaar for den arbei- 
dende Klasse og paa det bestaaende 
Esamfunds Grund. Men vi vil itte 
oære med tilEtspetimenter, der sigter 
til at forderede den socialiftisie 
Tonngsftai. Her tan Venstre mpdes 
med os, og hat det Forstaaelsen her- 
af, da maa det ogsaa komme til, at 

Højre og Venstre lan arbejde sam- 
men. 

Ved et nordjydsl Hsjrempde i Ste- 
bygaards Slov samme Dag sluttede 
Godsejer Johan Knusdfen, Bang-sho, 
med folgende Appel til sinie nord- 

jndfle Meningsfællert 
Dette Mode stal vcere et Tegn paa, 

at Højre er vaagent og virtsomt —- 

et Tegn blandt mange. Lcenge nol 
hat Modftanderne dsmt os politist 
dsde — nu stal de vide, at vi lever. 
Mismodets og Forsagelsens Tid er 

forbi. Troens og Tillidens Tid er 
inde: Tro Paa, at vor Sag er god, 
Tillid til, at den vil seite. Der blie- 
ses til Samling! J Ratte og Ge- 
led. J Trit og Takt! Frem! 

Tallene fra Rostildevals 
gene taler et Sprog, der tun mis- 
fokstaaes, og stempler Venstre fom et 
Parti i Oplssning, ftkiver Simplex 
i »Mus- Avis«. 

Sammenlignet med tidligere Valg 
)ftiller Resultatet sig sauleves: 

Hpjre. Venstre Sociald 
1901: 872 1590 
»ma- 942 1314 sag 
’1904: 983 1124 1009 

Siden Systemstiftedagen hat Ven- 
ftre i Ruf-tilde mistet op mod 500 
Summa-, hvoraf over 200 falder paa 
det sidste Aar. 

Svcialdemottatiet er votfet stoertt, 
og Højre hat haft over 100 Stemnter 
Fremgang. 

Vcelgetmassen fordeler sig i to 
Strpmme. Den ene gaar til Højre 
cg den anden til Socialdemotratiet. 
Herimellem staat Balget i Zins-tilde- 
tredfen næste Gang. Og mange an- 

dre Siedet i Landet ligesaa. 
Det et da i rette Tid, at Hsjte or- 

ganiferer sig overalt i Landet. . Roötildevalget er et manende Ord 
til alle, der vil med i Fremtidens 
Udsviiling. 

Den litten-re Grsnlands- 
Eispedtttow — Im Ledeten 

af den litten-re Grsnladj- EIN-edi- 
Hien, Fotfatteren Mylius Ernser 
hat R. B- nwdtaget istgende, dateket 
swlonien Egedetmtade den S. Jub: 

g 

Den danste kitterwre Ost-Monds- 
Eispedition hat med Juni Maaneds 
Udgang tilendebragt sine Reiseri 
Nordgtsnland og assluttek nu sit 
Studium af Land og Foli med en· 
3 a 4 Maanedeks Reise i KonebaadH 
og Kajal i Gtsnlands sydligfte Ko- 
loniet helt ned til Kap Farvei. Ets- 
pediiionens Reise vil da have stralt 
sig omtrent fta den 60. iil den 80. 

notdlige Breddegrad. 
Meget imod sit Ønsie og sin Villie 

got Maleren, erve Harald Moltle, 
itie sdenne sidfte Del af Reisen med, 
men teiurnetet til Danmatl med 

Damperen »Godthaab«; Notdgwm 
lands Disttittslæge Tr. Bentzen og 
Elspeditionens Læge Dr. Bett-elfen, 
med hville Etspeditionen traf sam- 
tnen den S. Juli i Egedesminde, for- 
mente nemlig, efier foketagen Unver- 
søgelfe, at erve Moltte for Tiden 
er fysifl ustiktei til at fortfætte Rei- 
sen, ibet ban fremdeles beweget sig 
med Becher som Folge af en Rim- 
marvslidelsse, antaccelici fortmlediget 
ved ftasrk Auldepaavirlning nnd-ist 

Utsførelfen as antieqningsarbejbet i 
Vintermannedetne Marts —- April 
fertige Aar Pan Sloederejfen ove: 

Melvillebnaten til Kav York. 
Naar Forfatieken leius - Erit- 

fen oq Student Knab Rasmussen til 
Efieraaret Vendet tilbage til Dan- 
mart, er de ledsanede af den gren- 
lankfle Katelei Jørgen Bronlund«, 
der bar fulgt Ekspeditionen paa dens- 

haltredkenarige Reise og nu bar fan- 
et Knliusminisieriets Tillastelfe til 
en etaarig Videteudbannelse herhiem- 
me. samt of den hebenfte Polar -Esii- 
mo Liairai, der fulnte nied fta Kap 
York og nu meget ønfter at bei-ge si- 
ne Reises-Zeller i der-es Hjemland. 

J Zamatbejde med disie to inb- 
fødte Grønlændere vil de forfkellige 
Elsvediiionsmedlemmers fokfkellin- 
artede Siof blive giort fcctdigt iil 

Osscntliqgørelie i Løfet af bei folgen- 
de Aar. 

Metodiftet iDanmarl. 
Te danfie Metodistmenigsheder hat i 
ucksrsidsie Uae af Juli afholdt Aarås 
møde i Varde under Lebelfe af Bi- 
slm Tr. theol. Will. Bart fra Zü- 
tich, som for Tit-en hat Tilsynet med 

samllige Metodiftlitter i Europa. 
Foruden de abministtative og stir- 

lelige Sporasmaal, der behandledes, 
blev der i Aar i Anledning af Kul- 
tusministeriets Henstilling iil det kir- 

telige lldvalg om at fremkcmme med 
ei Forslag angaaende Helminan af 
re fkilirkeliae Samfundsforhold ved 
Lav, nedsat et Udvalg til at varelage 
Meiodistkitlens Jntetessek r Yaa Hen- 
seenbr. 

Udvalaet kam til at bestaa af Prie- 
sterne: A. Bast, Rander; Chr. Jen- 
ien, Odenfe: S. N. Gaarde, Aarhu3; 
L. C. Larsen, Vejle; og S. K. Jo- 
hansen, Gentoftr. 

Den Vansle Stiperintendent, Pa- 
swt J. J. Kristenism Zvendborg, 
fratraadte efier eget Ønfle af Hel- 
bredshensyn denne sin Stilling, fom 
han nu hat della-di i 15 Aar. J hans 
Sieb udnævntes Præsietne Chr. Jen- 
sen, O··I«-ense, og Gaarde, Aarhus, til 
at spre Tilfnn med Menighederne ben- 
holdsvis paa Zetne og i Jylland. 

Denne Ordning medfører forsielli- 
ge andre Forandringer i Menigheder- 
nes Betjening; bl. a. flyttet Pastor 
Baft i Randers tilbage til sin gamle 
Menighed i Odense, hvotfra han til- 
lige lejlighedsvis sial atbejde for Af- 
hclds- og Sondagsslolesagem 

g----·» 

Kitteligc Fothold i Hor- 
sens. — J «Hoksens Apis-« læses 
folgende: 

Dei er nu 324 Aar siden, at Em- 
bedet som chnepkæst i Horsens blev 
ledigt. Det var natutligt, ai man 

da genoptog Tanlen om bei user- 
holdsmæssige state Sogns Deling. 

Saa vidi man kan st-nne, hat alle 
Patier stillet sig velvilligt til Sognes 
delingem Den afgaaede Sogneprotft 
anbesalekc den. Byraadet hat for 
Aar og Dag siden besiuttet at yde 
et Tilstud. Ministeriet hat eiter 
Foklydende fortangt, at Delingen 
siulde vere gennemfsri inden 1. Juli 
1904. Bistoppen stal være af samme 
Mening som Ministeriei. Men der 
et ingen Deling lommei. 

sEn saadan Sognedtlingn gtiber 
ind i mange Fothold og its-ver me- 

gen Ovetvejelse, del stal billig iud- 
rsmmm men 35 Aar er heller ille 

yogeng fort Tit-, og Mnielsetne 
maa dog have en Ende. 

Dei et da et bekettistt Spjtgb 
maal, ei Spitgsmcahsom er as Bis- 

»- 

tighed for alle tirkeligt interesserede, 
og som maa tunne paokkæve etSvat: 

Hvad bliver det til med Sogneind- 
delingen her i Horsenss 

Afslsret Mindest-Hek- 
Den 27. Juli afslpredes ifslge R.B. 
paa Odenfe Kirkegaard en Minde- 
ftøtte for afdpde Stiftsftysikus Traut- 
ner. Stetten er rejst af Sygekas- 
ferne i Danmark samt Venner af af- 
dødc. Fokmanden for de fortwirken- 
de sjællandske Sygelasset, Pastor 
Manch Lille Næstved, kalte, og en 

Kantate blev affungen. 

En finük Handling. — Jn- 
gen as de fta »Norge«s Undetgang 
frelfte Passagerer fik jo noget fom 
helft reddet as deres Ejendele ud over 

et eller andet Klædningsstykke, og da« 
Selftabei formentlig tun ndet dem en 

Etstatning paa 50 Kr. hock, hat be» 
fleftes Tab jo været ret betydeliW 
Saaletes ogsaa for ten Unge Malers 
Chr-. Christensen, Laasbv. Han on-; 
slaak sit materielle Tab ved Ulykketf 
til 5——6s)0 Kr. Ztor blev verfu- 
lrang GRde da en Deputation for en 

Tel Beboere i Laagby Sogn i Ler- 

dags indfandt sig i bans Foruan 
Hjem vg, ester bvnd ,,Zkanderborg 
Amtm1vi5« medtseley overratte ham 
en Petmegave paa LW Kr» som Var 

indsamlet til hum- 

To mærteline Bern. Panls 
Zaranw niver i sidfte Numer Of, 
»Ah-Wenig Evejtet,« en BestrivetieH 
as et Besen pan Vornehjemmet ,,Fri-" 
derglan ved Hørsåbolzn og omtaler 
tslnndt andet to snnu Drenge, der be- 

finder sig Pan Hjeminet, sanledeL: 
» Jnd trnsder to fortnmte 

otteaarine Trenge med binandeni 
Haanven De liqner hinanden sotn to 
Drauber Band og er for-vrigt, som 
Trenqe er fleftz og Von er de to Fee- 
noniener, rer bar vatt Videnftab5- 
mckndeneås hojefte Interessen 

Det er et Toillingpar, der er frdt 
— ubenfor Ægtestab —- i en lilte 

Landser paa Lotland. Jndtil de i 
dereg 5te Aar tom til »FrihedL-lyft,« 
dar de tevet ganfte alene samtnen meo 

en gainmeL bøvftum Zone, og Fol- 
gen shernf er bleven, at de den Tag 
i Don —- stont i den fulde Befiddetfe 
at alle fern Sanser —- itte forstaar 
eller tun tote et eneste LIrd af de- 
reg Altodersntaai. Men derimod har 
de selv lavet sig et yderit sindrigt 
Sprog, foIn de tnler indbyrdes, og 
som er gnnfte uforstaaeligt for nn- 

Dre Mennefter. Saaledes betyder s. 
Ets. i deres Sprog: ,,Slip løva nej 
en til« san meget som: »Vilhetm steil 
itte tegne en Love, men en tille Heft, 
og »Bap ep dop« betyder: «Manden 
hat reoet Kæphesten i Stytter.« J 
2—4 Aar bar disse rnærteligeDrenne 
levet mellem jcrvnaldrentie uden ot 
ville eller tunne tilegne sig deres 

Sprog eller give Slip paa deres 

eget Sprog.« 

Hun stulde hjem at malte. 
En Pige, der hat-de ocret til Mar- 

ted i Not-hing paa Falfter og var 

fatden i Sonn i Tonet paa Vejen 
hiern, saa hun var tornmen for langt 
sprang resolut ud of Jernbanevognen, 
der hat-de en Furt af 9 Mit i Innen- 
Hnn mistede i Fl. »Lolland-Falster.« 
Foltetid.« tun sin Hat og fandt fin 
Optrceden ganste notwendig, da »hun 
stulde hjem og malte.« 

Det er itte alle Piger, sorn er san 
ptigtvpfyldendr. 

( 
Et Par Jndbrudötyvef 

der fit Prygl. For noglet 
Retter siden blev, fortæller »Viborg 
Stiftstid.« Kasten paa Foussings 
veettet om Ratten, ved at Deren blcv 
aabnet inv til hans Kammer; han 
blev liggende ganste rolig og faa 
da, at en Person tom tnd ad Dsren 
og strats gav sig i Feer med at 

anders-ge hans Sommer. Kutten 
sprang nu op of Sengen, sit fat i en 

Stot og prygtede los paa Tyven, men 

samtidig her med hørte han en an- 

den Person ude fra Stalden raabe: 
»Grtb fat paa ihamt« Strats efter 
trængte endnu en Fyr insd ad DI- 
ren, men Kutten gav ogtaa harn et 

Slag med Stotten, hvorefter han 
styndsmnst forsvandt, ligesom den 
anden ogsaa rettrerede ud af Dsrem 
tnden Kusten sit Tiv tit at for-hin- 
dre det. 

Det vtsie sig Dagen efter, at der 
itte servnetiesv npget pas Gnaden« 
Derimod er tret sann-te Dass sor- 
mtddag et Var Steder t Omegnen be- 

gaaet Tyverter af de same to Kett-ate- 

Dr. Mich Aniislssin Mit-. 
It hunigh sillett oq Motive-list Mit-des for ivz eilst 

new-I does-sah Umwerfen Neuem-m Rom-assi- 
Uetvsiu « Janus-mich Samt-Ohio- qur. Semin. 
Jud-holder hvetkeu Drin-a ellet Mai-sitt ps einrichte 
useu items-e citetsiktmnsm es Dom IS sent-. Is- 
Ipotetek ellet set-des of 

ok. Milc- Miul co» Bilds-O laclisnr. 

ter, som her kom faa usheloigt as 
;Stcd. 

» 

s- 
— 

Det rsde Kors hat wofendt 
Aarsbereining for 1903. Det sam- 
lede Mediemsantal i Hovedfotenin- 
gen, Filialerne og Dameafdeljngerne 
udgsr ca. 8,700 eller 1 for hvet '«00 

;Jndbyggere. TiU Sammenligiing 
ans-res, at der i Japan for Krigenö 
Udbtud var 1 Mediem for hock» 75 

Jndbyggere. 
Dameafdelingerne iozller alene 

53,415 Medlemmer, og Aaksbädrags 
ne udgjorde ialt 9,700 sit. 

Vcd samtlige Afdelinger er her ai- 
ter i Aar afholdt de tidligeke mutat- 
tc »Samaritertutfus«. 

Ved Aaretg Zlutning var Amst- 
let af uddannedc Zoftre iali Js. —- 

Deraf var sit-I udenfor Numm::, deis 
fom fast anfintte Lretsygkpxssserskey 
beis paa enden Maade befickittzdedh 
Til Digvofition for Den private Zy- 

q- aepleje var indicdes tun .-).-.) 

Reanficsbci balanceret me: 81.TT. 
iir oq viser en K.15icbeholdn.:-I -.1 Dao 

10,803 Kr. 

Filialforeningen i Aakhus dar lsafi 
08 IJtediemmer og 1-«-’- Slige.«iejersset 
til Tjenesie. 

Tameafbclingens Regnsiab zahm- 

cerer med 7':.·s) Fir. og hat en Ida-- 

sebeholdning paa 6,242 Kr. 

tst interessian Fn1:. --- 

ist-In rk Her l M illeri kbilio :. Im 
ifolgc «,")ren»«.a ,Foltetibetids.« f nn- 

lig VII Tkrocgriwninq zijort et .::s:«,th 
interessant Funkt. J en .1.3«.«-7s.«« i 
lmilten der Hinweg Tons f:: its-sie 
Wann i Lobct As de sitstc T-- .«!,1:·. 
l«-.«.r lnin ne«n!·:,i O; Vllen unser Ism- 
rrsrrfliiken fundei to uneins-» sum 
if en llrolie Te nmaler fr.«. Exidz 
til »id-: ZU Tom i er Vz1i11’«;«risi"s3ii 
Bitt-n Ikdx Tonmer fra Exil-: til 
Erwi- Linltedfen of XII er 

txt-J det tnkteste Eteb H T::.’:::cr. 

Hoor laane Dornene lnr ITHct 
kremt i Jordein Dido-Z selviolqszxåf Ette; 
men tet Dr i alt Falls hkftxrkik, sit 

iren sidfte llrolie er fct her i riet fem- 

ltenbe «.)larl)undrede. 

i P. Miller bar qivet TUZUTTJt : Sip- 
’l-enlmvn MedDelelfe om Fund-it 

» 
Llnieritanit Arn. En rmnss 

I..«iand Vcd LIlavn Jegper Petersen 
Ohn, ca T(;——7)( Ochs gnnrzxrel, et 

: mutet VeD Toben i LUicIri:n, Pisis- 
soirrri, Nordamerika efterladense no- 

jpen -z-ormue, der er taaet i BefiIIelse 
iaf formentlin ubereitigede Personen- 

nzod lwilte bei eventuelt vil ver re nob- 

vendkgt at anlasgge Retssag. 
inttlige lfervasrsende Arvincsler ef- 

ter afdøde, der er i Stand til at Odi- 
nere Slægtftabgfoitholdei. tan beni- 
uende sig flriftlig til Udenrikieininb 
fteriet med De fornødne Brei-insbe- 
der· fTaaligatteft for afvøde, Brei-e 
fra hinn, Bessrivelfe as hang Person 
og Levnet m v.) 

100 Aar. —- Den 12. Armqu 
fnldte Ecken Seite Eines-in Han- 
sen i Binberup ved Koloing 100 
Aar. Hun, der har vceret Ente i 42 

Aar, bot hos en 76-aarig Datter og 
er fuldftændig aandsfrist og legemlig 
rast. 
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Prisci- 

foss nærvæssende 
pas 

Zde Klasses Billettek 
til suec fre- 

sverigc, Not-ge, Das-mark 

og Finland. 
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Iuden 1 kober- Utlletter hohe-g euer 

til-kle Undene-meinte eilt-r user- 
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make-. 
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