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Den russiske Situation. 

Rusland ventek itte at gi- 
veKrigsstadesErstatning 

irede Peng«e. 

Kinn gør Fordringet. 

General Stils-set stal i 

Jordan 

Fka Et. Petersborg Ineldes under 
SO. Juli: 

Baron Romuras Zettetæy Mr- 
Satos Llnttxdning, at Japan vil for- 
dre fuld Stadesetstatning for, hvadz 
Reigen hat kostet det, foruden ØenT 
Sakhalin. hat ftaffet Kkigspattiet nyel 
Rekrutter blandt dem, som bar mentJ 
at Ausland vtlde svcete i Stand til atl 
tilbyde Jetnbanen til Port Atthut ogf 
Datny, Den Salhalin og andre vert- 

difulde Genstande i Stedet for ton- 
tant -3tall-esetftatning. 

Krigtzdsepariementct manglet ilte. 
thhetedelser til at tunne fortfattel 
Krigen i dat Tilfælde, at erdsundenz 
handlinaetne itte stulde lylles. Ga-! 
dene i Linevitches Heer fra Staget ved« 
Mulden er udsyldte, og Jernbanenl 
atbejder stadig med at stasse Heeren- 
ftiste Forstærtningsttoppen ! 

Men hvad der tillckgges Mk· SatöI 
et not imtdlettid tun en Fabrikation 
af en eller anden Reportett Der betet-« 
tes netnlia fra New York, at Mt.s 
Sato til en Ass. Press- Repkæfentank 
hat ertlcmt, at han aldtig til nagen 
hat givet noget erids af Japans. 
Iredsbetingelsen Mk. Sato siger: ] 

«Jeg nnsletz det maa blive tlart 
Ofokftaaeh at jeg aldtig hat udgivet n-o-· 

get, der tan tonsttuekez som en For- 
dting fra den japanste Fredstommis- 
sinn, elle: noaet, der tan apfatted sotn 
Betingelter, hvotpaa Japan vil optage 
Feedgunterhandlinger. Jeg Infler vg- 

saa at nagte, at jeg et Baron Ko- 
mukas Talgmand fspolesman). Sen- 
jationelle Artstlet hat veret publi-. 
eetede, hvilte er Fabrikationet, og 

hdori jea et misteprctssentetei. Jeg ved 

ttte, vaa hvilte Betingelfek Freden 
tan blive negatierei. Jeg ded Ute-l 
hvad de japansste »Envoys« vtt be- 

teagte kam Ftedsbetingelfek. Jeg len- 

det hverlen til ydknygende eller andre; 
Bettnaelfet.« l 

J samrne Forbindelse vil det have 
Interesse at læse folgende fta Berlin:i 

»Udentigsdepattemestet giver ASH 
Press Lov til at sige, at Kejset Will-1 
heltn ved Msdet med steifer Nikolaus 
ud for Bjotto Øen itte alene itte’ 
opmunttede hatn til at fortsætte Kri-( 
gen men gav sin Jndflydelfe direkte tili 

Gunst for PtæsidentRovsevelts Fredsil 
politit. Udenrigsdepattementet sagde 
vix-m mkv nsrste Beste-sahen at Mo-! 
sdet fandt Sted eftet Keifet Ntwlaus’4 
Onste.« I 

Kinn gst For-bringen 

Flere Gange i den senue Tiw harz 
Kina lobt hm fra stg i thold til» 
erdsundtthandlingernr. Men der sy-i 
nes Eile at blive lagt videre Marte; 
vertil. Under 30. ds. betetter »Vo-i 
cal Anseiger«, Berlin, at en future-; 
gende tinesist Diplomat, timeligvis 
den kinesisie Minister i Berlin, hat 
sagt, at Enkedtonningen hat sendf et 

Citkulcrrt til alle Vicelongek, Guyet- 
nsket cg udenlandsieMinistre og opfer- 
dret dem til at give deres Mening til- 

tende, angaaende hvilken hold-sing Ki- 
na bot indtage under Afgsrelsen as 
det manchuriste SpsrgsmaaL 

Däplomaten paastaat videte, at Ki- 
na i Spsrgömaalet om, hvad Stadess 

enchatning det stal fordre af Rus- 

land, ikle alene vi( Lage Densyn M 

Redulttonen i Toldindtægterne un- 

der Krisen, men ogfaa fordre enSum," 
der san dselle at den Stude, des har 
fidt under Mailands ulovlige Besei- 

telse af Manchuriet. Han forudsscets 
ter, at Japan oil holde sit Okd og 
overgive Manchuriet til Rina, men 

mener, det vil blive umuligt for Kina 
at genindsfsre den gamle Regeningö- 
form der, da de Fordedringer, fom 
Russerne og Japaner-ne har indfsrl, 
nsdvendiggor en moderne Administra- 
tion. Dillomaten fluttet: 

»Kan oil Elle længere fpille den 
blotte Tilsluers Rolle. Dei vil gore 
sine Fordringet gceldende ved Unber- 
l:andlingerne i Portsmonth, og inte- 
ressante Begisvenbeder oil frilert folge«. 

Angaaende General 

Stossel 

er der Uro i St. Petersborg. Dei 
meldes fra Paris under 29. ds» at 
der hver Dag opduller noje Bidner 
imod StosfeL der allerede nu er en 

Fange i sit eget Hus og rimeligvis 
snatt oil blioe ftillet for Krigsrei. 

Medeas Verden i Almindelighed i 
Forstningen var tilbsjelig til at me- 

ne at Helten fra Port Arthur var 

Genitand for Forfollgelse saa synes 
det nu bæoet over al Toivl, at hang 
Opforsel under Belejringen saa del 
fom efter Fcestningens Fald var saa- 
ledes, at ingen Straf lan blioe for 
liaard for ham. 

Det sidste Vidne imiosd ham er en 

fransl Kobmand, der var i Festningen 
under hele Belejringen, men som nu 

eo i Marseillr. Hans Dom over 

Ztøsfel er meget streng. 
J et Jnterview forleden Dag sagde 

han til en parisist Journalist: 
»General Stossels Opforsel var 

uspmmelig fra Begyndelsen til Enden. 
Hans Officere og meninge hadede 
ham, og de havde god Grund til at 
gsre Idet. Hatt oiite aldrig den mind- 
ste Interesse for deres Belfcrrd eller 
Medan over deres Lidelser. Han 
lod Soldaterne gaa foruden Sto, 
llædte i skidne Pjalter, medens Ov- 
lagshufene var iulde af Uniforrner og 
Forfnninger af alle Slags. Han lod 
den almindeliae Soldat, kfvig Mod 
og Taalmod coergtl a’lt, hvdd jeg 
har set, hungre, naar der var- For- 
raad not for Haanden 

Dette er nu tilstrckklelig bevist, da 

Japanerne ifslge deres offentlige Be- 
retninger fandt i Oplagshusene —- 

980 Tons falt Kod, 81,000 Par 
Stpvler, 6,000 Tons Mel og Korn. 
102,000 Set Underth sog 200,000,- 
000 Patroner og Kanonen 

Da General Stsssel forlod Fast- 
nlngen, fyldte band personltge Efeu- 
dele 32 itvre »baggage vanö«, me- 

teng de menige Soldater var llcdte i 

Pfalter.« 
Denne Kobmands thnesbyiid vil 

fortlaa meget til Overbevisning af 
denne »Slin«-.f;ielt, der saa stamme- 
lig benyttede sin Stislling til at berige 
sig selv. 

Mookeö ,,Graft« skal anders-ges 

Fra Ovstek Vay betettes under 29. 

ds.: Justitsdepartementet stal forei 
tage Undekspgelse af Dr. George T· 
Moore, Frysiologift i Agerbkugsdc- 
partementets Sag for at afgsre, om 

Fakta tetfctrdiggsr Retsforfslgelse 
moid ham ellet ej. 

For at gm en lang Historie fort 
et navnte Dr. Moore antlaget for ot 

være interesferet med et Kompagni i 

»nitto-culture«, og da hat han benyts 
tet sin Stilling i Agerbrugets Time- 
ste til at anbefale Zarmeme dette 

Kompagnis Produkt til ublu Priser. 
Mrs. Moore holder Aktier i Kompag- 
niet, og der er for-behaldt en hel Tit 
Aktier for Moore, som nu imidleriid 
hat resigneret fta sin ovennævnte 
Sttlling com Fysiologist i Agnbrngs- 
departementet. Baade Præsidenien og 
Agerbrugsminsstet Wilspn ers bestemt 
paa, at der stal gaas M Bunds i Sa- 

gen. 

Pkcfidenteu paa Sygebesss. ! 

Han og Jacob Riismsdeö. 

Det var blot den Forestillinz at 

hans Nervætelse vilde itstte den Be- 
vcrgelfe, der hat som sit Maul Heilm- 
delsen af Tusindet as Born, der uden 
denne Hjcelp vilde være dømte til ei 
Liv i Smerter og Lidelset, der bevæi 

gebe Præsibent Novsevelt til at leg- 
ge sine Statsomfotger til Stiide nogle 
Timer og aflægge ,,tl)e Sea Breeze 
Home« paa Eoney Island et Bei-g 
den 28. ds. Dem Hjem ophonpes afl 
en Forening i Ner York, der hat sat 
sig den Opgave at forbedre de fattigeö 
staat Det er det enefte Sted i Lan- 
det, hvor ,,f11rgical iubetculosis« be- 

handles med Sølufts Behandling 
For tre Uger fiden vagte en Med- 

delelse i et Magasin Opmscerksomheden 
flien paa dct Arbejde, der gøres i Sea 
Breeze Home, og menneslelæklige Per- 

Honer opfokdkedes til at underspge 
Hjemmets Arbejde, saa at i Siedet for 
at hjælpe de 40 a 50 Born, der lunde 
behandles hjeinme, noget tunde blive 

.-»1iott for Byens site eller fem Tit-finde 
IBøm som lidet af ,,furgical tubu- 
culosis«. Der begyndtes Subsikiption 
til et Fond, siom man hin-aber vil naa 

SilsNOOO i Sommetens Lob. 
En af Vetingelserne, hvorpaa Pras- 

fidenten gil ind paa at des-ge How- 
talet, var, at der ille siulde være no- 

pen ,,reception«, ingen Kundgørelse i 

Bladene, san han lunde komme der 

Tom en almindelig Amerilaner og itle 
fom Præsideni. Det gil man ind paa. 

Mk. og Mes. Roofevelt artivetebe 
Paa »St)lph«' ved Meddagstid fra 
Dyfier Bay, og de modtoges af Ja- 
cob Mis, Mifs Riis vg R. Fulton 
Cutting, Foreningens Prcesilveni. 

Da Præsidenten og hans Selstab 
naaede Hospitalet, wehe Bornene 
deres Lunger ved at fnnge »Tamma- 
ny«. Dei sit de bespgende til at le. 

Eiter et Hut-roh km BItnene isteniie 
de America«, og Prwsidenien, med en 

af sine eiendommelige Bevægeller, 
fvang lin »siouch« Hat, mens bcm op- 
muntrede Bornene til at fortfætte. 

2,000,000 for en Chicago Pist. 

Mifs Edna Dickerson, en Chicago 
Etenografift, vil, ifølge lwad der mel- 
des fra M·ineapolis, tomme til uani 

tastet at besidde en Ejendom vckrd BL, 
sil)0,0()0 efter hendes Onkel Albert 
Jobn·fon. Dr· Asa Johnfem en Bro- 
der til den afdpsde Millioncer, anlagde 
qusmaal for at faa dennes Testa- 
ment enilæret ugyldigt: men den 29. 

Juli hat Dr. Jsohnion ladet Zagen 
ialdr. 

Mifs Dicterson var den enefte, der 

var nævnt i Testamentet, og Broderen 
»contestelde« det under Paassiud af, at 

bang Brodek stulde have varet fra 
Fokftanden og hengivet til Brugen afj 
»dtuggs«. ( 

Det siges ikte, hvad der ledte til at? 
Sagen blev opgivet. Millionær Johw 
long Aarng til at testamentere Mistl 
Dielerfon sin Ejendvin var at »hun 
d .-de vatet god imod ham«. 

De dsde frq Benniugton skal l 
sendes hjem. 

Eiter at de 49 Lig frn Bennington’ 
Ulyklen allerede var begravede, et det» 
besluttet, at de stal sendes Evekt til 
sit hjem paa LandetsBetostning. Man; 
opdagede, at der efter Ulyklen paa: 
Maine blev vedtaget en Lav, som be- 
ftemmer, at afdøde Soldaters Lig 
ital sendes til deteg Hjem paa Rege- 
ringens Betostning. Der er sendt tele-- 

gwsisi thespstgsel til de afdsdes 
Slægtntnger, om de Instet Ligene 
hjemsendt, vg der et modtaget mange 
bekræftende SM. 

Polacken-ne —- en Sturm-Ist 
Polckkken Mackowski hat fendt 

»Fkantfurter Zeitung« et Brev om 

»Ketnen i det Mker Spøtgsmaal". 
Deri hedet det: «Vi tæller 18 Mil- 
lioner. Vi er altsaa mere talrige end 
Spanier-ne og indtager blandt de c.1. 

80 større og mindre Nationer i Eu- 
ropa den 6. Plsads, lige bagved Rus- 
serne, Tysterne, Englænderne, Fr-ansk- 
mcentdene og Jtalienere. Vi er altsaa 
ncesten en Stormagt. Derhos maa der 
endnu tages Hensnn til, at disse Mil- 
lioner trods en hundredaarig tvungen 
Tredeling, trods helt forfkellige Lins- 
betingelfen Reis-, Arbede- og Unber- 
Visningsforhold indenfor hder entelt 
Tel, trods derses forfkellige volitiske 
Stilling den Tag i Tag lige saa 
godt fom før Delingen, ja enldogfna 
meget mere end den Gang i nationqL 
kulturel og i en vks Forstand ogsaa i 
politis! He11«feende betragter hverandte 
fom et Hele, som en Nation med fcels 
les Jsdealer og FormaaL der ikke kan 
senderrives af nogen fom helft Men- 
nestemagt. —- — Vi hat allerede en 

kraftig Mellemstand, fom vi tidligere 
msangledez vi hat en Avbejderstnnd, 
der er søgt over hele Tyfkland. Den 
forftaar ikke blot at fottjene noget, 
men ogfaa at spare og anvenkde sine 
Sipateskillingek paa en fotnuftig Maa- 
de. Man bar fra tnsk Side opstillet 
den Beregning, at vote Arbejdeke hvert 
Aar bringet et rent Overskud af 8 Mil- 
lioner Mark med hiern. Men samtidig 
paaftaas det, at vi skylder den wen-Z- 
siske Stat dis·se Fremstridt, at vi uden 
den ,,oreussisieOpdragelse« endnu den 
Dag i Dag vilde have været halvvil- 
de Beben-en Denne Paftand er tun 
til Dels rigtig. Ja Vi hat Preussep 
ne meget at takke sor, men det styldes 
ifke preussist Bilsvillie og pkonomisi 
Arbejde, men udeluklende preussisi 
Haardhed, Fotfvlgelfe og Undertrnk- 
kekfr. —- Vi maatte blive meke spar- 
fommelige og flittige end Tysiernet 
thi vi var ansvist til os felv og var 

egen Kraft. Vi sik ingen Stamm- 
derfwttelse, intet offentlig Arbejde, 
ingen Begunftigelfe. Og det er netop 
Preussens store Fortjeneste for dort 
Vedksommende. Meningen var, at vi 
fMde odelægges. J Stedex for blev 
vi derbe-d hjulpne vaa Benene. 

Lynet dræber og saurer i 
New York. 

Etor Panit anstand 

Fra New York meldes den 31. Juli: 
Zets Mennefter drwbtes og 12 an- 

IDke faaredes af Lyn und-er en frygte- 
lig Sturm som trat hen over Byen 
Zondag Eftermiddag. Ni af de ina- 
rede var ved Partway Badeplads paa 
Coney Island. 

Tidligeke paa Tagen var Heden in- 

tens, og Tusindet forlod dekes Hjem 
og sagte til forftellige »beach reforts«. 

Sent paa Eftermiddagen trat der 
en Storm op faa pluidselig, at Hun- 
dteder af Badegceftek kamtes af den i 
Vandet. Badehuset paa Partwny 
Beach var fuldpattet af Mænd, Kvins 
der og Born, fom sagte Ly for Stor- 
men. 

En Lynftraale ramte Flagstangen 
paa Badehuset, og 50 Mnenefter faldt 
til Juden Badehufet iaa for en Tid 
ud, som der Var Jld i sdet paa Grund 
af den statt-te elektriste Sirt-m som 
git igennem Bygningen Der sendtes 
Muts efter Ambulancer, og der fand- 
tes 5 døde og 9 faarede under Bade- 
Wsei. Ligene var alle ftætkt bund- 

mcetkede. De faarede sendtes til Ho- 
spitaler, og nogle af dem antages at 
ville ds. 

Lynet flog ned mange andre Ste- 
der i B-t)en. En Sporvogn brændte, 
men Passageretne siap ustadte der- 

fra. 

Japanekne paa Sakhalin. 
200 Russere falsdne, 500; 

«fangne. i 

Tokio, 80. Juli. — Armen paa 
Saihalin holder paa at tunfe Fjenben. 
Avantgarden tilligemed en uafhængig 
Afdeling Kavaleri foretog i Fredags e.1» 
forceret Marsch og fordrev Ruf-ferne» 
fta en Stilling nord for Rykoff. De« 
overrumplede Byen, en forvirret Ga- 
detamp opstod; den endte med Byens 
Jndtagelse. Fjenden flygtede syd packi 
En Asideling, der forfulgte Fjenden, 
mødte 800 Jnfanterister, hvoraf over 
200 drwbtes og 500 toges tilfange· 

Folkeafstrmning i Not-ge. 
Kristiania, 29.de Juli. — Stor- 

thinget vedtog i Gaar Aftes en·stem-’ 
miq Reqerinqens Forslaq ocn at give 
Folket i Valg Anledning til ved Re- 
ferewdum at udtale sig om Storthin- 
gets Beflutning af 7. Juni og Unions-i opløsn-inqen. Folkeasfstemningen er- 

faftfat til 13. August. 
Storthingets Specialkomite til Be- 

handling af Unisonsspørgsmaalene si- 
ger i sin Jndftilling, at en Folkeaf- 
ftemning vil give Udlandet yderligere 
Anledning til at se og forstaa det nor-! 
sie Folls Standpunkt Komiteen be- 
tonm at Folkeofftemningen bliver 1t4 
betragte som en fra notsk Side tageti 
Beflutning, som ille har nogetfomhelst 
med de fvenfte »Betingelser« for Aner-! 
tendelfe af Unionsopløsningen csti 
gere. 

En JsdesKoloni. 
! 
l 

Fra Basel, Schneits telegtasferesl 
den 29. Juli: —- J Zion-Kongresfenzl 
Mode i Gaar fremlagdes Jndstilling 
fra den Komite, som paa sidste Kon- 
ates blev nedfat for at rejse til Øftaf- 
rila og anders-ge det saalaldte Ugams 
da-Terkitorium, der af den engelste 
Renering var tilbudt Jødekne, i Fald 
de ønssede at lolonifere her. Komiteen 
figer, at Stedet ille et stitket for en 

Jødetoloni. idet Adgangen til Landet 
aaar gennem Ursiove, kwok vilde Jud- 
fødte og Rovdnr bar Tilhold. 

Komiteens Jndstilling gik derfor ud 
paa, at msan med Tal til den britifke 
Regering stulde afflaa Tilbudet. Fra 
andet Hold fremkom Forsiag om, at 
man slnlde anmode Storbritannien 
om et størreOog bedre stikket DistrikL 
Helft onstede man den engelfke Rege- 
rings Hjælp til at faa som jødist Ko- 
loni en Del af det gamle Palceftina 
eller et nætliggende Distrilt. 

Kongressen hat endnu ikke stemt over 

de forftellige Forsiag. 

Ftelst fka Dsden vcd et 

Tokdeusttald. 

Fta Cleveland, O· meldes 30. Juli: 
Ei Tordenftrald vættede Leda-Mot- 

ton, Melville Msortons Dotter-. tidlig 
E Dag Morges, just i Tide for at stel- 
fe sin Fader fta Døsden ved Chloro- 
form, der Var adminiftrerset af Ind- 
brudstyve. 

Tyvene var brudt ind og shavsde be- 
døvel Marion, og det var lykkedes 
dem at randfage Hsuset og sikre sig 
en Del Bytie, da der lød et veldigt 
Tordenstralld, som vækkede Datterm 
Hun styndte sig til Fadetens Vætelfp, 
og der Inærkede hun Lugt af «drug5« 
og sen-die da stra'ks ofter Hjælp. Micr- 
ton kom til Lksve, da Naboerne havde 
arbejdet med bam en Times Tib. 

DampfkibssNotitfer. 

»United States«, Scandinavian- 
American Lin-As Dom-per, er afgaaet 
fra Christiansssand Norge, med 618 
Passagerer som Bord. Den ventes at 
onkomme til New York den 7. Aug. 

Den gute Feder-. 
Siden sidst hat der veret strevet ils 

le saa lidt om den gule Febet, sætlig 
da om, hvor vidt den spreder sig, og 
hvad sdet gøres for at standse den. 
Snart har det saa lydt, som den var 

under Kontrol, snatt modfsat. Sand- 
heden es dog vist, at den kyverlen er 

under fuld Kontrol, og den et heller 
itle i slem Tiltsagew 

J Dug til Morgen møder Dagbla- 
dene med Oderslrifter lsom denne: 

»Think Yellow Jack Checked«. Ved 
Enden as denne Uge haaber Autorite- 
lerne at have den under Kontrol. 
Menge Jtalienere, som hat vceret ud- 
satte, er reist bott fra New Orleans. 

Statistitten, der gives til Morgen 
ser saaledes ud: 

New Orleans, 81 Juli· —- Nye Til- 
fælde til Kl. 6 i Eftermiddag 21. Til- 
fælde til Dato 302. Døde i Dag til 
Kl. 6 5. Antal delde til Datso 62. 

Dei paastaas med ftedfe ftøtre Be- 
ftemthed, at Smitten fpredes ved Mus- 
qitos, og Anftrængselferne for at» 
ftandfe Plagen er derfor ssærlig rettet 

paa deres Udkyddelse. 

Saloonmænd i Slagsmaal 
med Præster. 

Folgende lille Epilsade fortælles fra 
Veedersburg, Jnd.: 

To Saloonboldere og to Prie- 
ster stødte samtnen for faa Af- 
tener siden. Rev. A W. Gehn-s 
og Rev. W. K. Richardson, beg- 
qe af Vesoersburg hab-de forenet 
fig i et Korstog imsod Saloonsforret- 
ningen, ng saa gik de en Aften efter 
Lukningstid til Saloondistriktet for 
selv at anders-ge De sijulte sig da t 
en tom »box car«, hoorfra de tunde 
iagttage, hvad der gik for sig i Salve- 
nerne. Men de blev opdagede af nogle 
Saloonvenner, og da de saa gik hjem 
sent, fulgte to MEan dem. 

Da de kom ncet til »Wabash clay 
works«, antaftede de to fremmede 
Præfterne og fordrede at vide, hvem de 
Var. Saa paafulgte der et ,,free-for- 
all sight«, i hvilken Rev. Gehres gao 
sin ftore Angriber et godt Lag Bank. 
Rev Richardslon, der er en mindre 
Mand, holldtes af den enden, men tom 

innen Stabe til. De to Pvæfter gen- 
kendte i de to ,,bighway« Mcend to 

Saloonmcend. 

8 Farmerkonek arresteret. 

Fra Abilene, Kan. meldes under 
29. Juli: — Otte Farmertoner bleo 

artefteret i Gaar under Anklage for 
at have ødelagt fremmed Ejendom. 
Mandag holdt de et Møde i den Hen- 
sigt at uddrive en Saloonkeepek, fom 
netop havde aabnet Forretning i den 
lille By Jnduftry, tolv Mil nord for 
Abilene, og bevcrbnet med Øskser mar- 

fcherebe de til Stedet. 
Saloonkeeperen forsøgte at holde 

dem usde af Salioonen; men en a-vain- 
derne flap ind og begyndte straks nt 

Idelægge Flasier og Vorde. Straks 
offer kom ogfaa de andre ind. og nu 

begvndte Ødelæggelfens Vederstygge- 
lighed for Alvor. Flasier, Glas-, 
Spejle og alt. hvad de kom over, blev 

Hsiaaet «·r Stykker. En Del Wshistey i 
Tonder blev tappet ud paa Gulden 
Saloonkeeperen flvgtede utden at give 
sig Tid til at tage sin Frakke paa. 

Eferen af Bygningen og Jnventariet 
udtog Arrestordre mod Vandalerne. 

VIrnefest i Plain 

En Bornefesp fom Wfslustning paa 
den dsansie Ferieskole, vil blive ckfholdt 
oppe i Söolens Have Sondag den 
6. August. Festen begynder Kl. 2h 
om Eftermäddagen. 

Alle dansie Bsrn faa vel ssom voll- 
ne er paa det venligfte indbudte til at 
vcere med. E.R. Anderssfen.»« 


