
Yanmark 
Esn Mundsmag af Poll- 

tikkew — Vi meddelek folgende 
efter »Kr. Æl.« wf17 Decz —- 

Fotfængelsighed. 
MS Tobaksrygninsg. —- Adel, 

Titler og Qrdener. 
For-steiget om Forbusd mod Bøtns 

Tobaitswgning er wu overgivet ti!i 
ei Udvalg, der bestaar asf folgende 
Medlcmmen Jtnsen Bælmm L.· 
Wem Melsen Grim, L. Jenscn: 
Ast-se, Jenfen Mdftrsup, Wirte-; 
gaard, Jørg. Jsrgenfen, N. P." 
ansem A. C. Meyer, Henr. Nikel- 

fen, H. Rasmussen, Msads Larsen, 
Rprdam Lange og Jøkgemfen säugt- 
bed. 

Siockalsdemsokraternes Forslag om 

Afsiaffelfe af Rang, Titler og Orde- 
ner var atter til 1. Behandling osg 
blav atter anbefalet as Hr. Wän- 
blad. Han haanede Regeriingen for 
alle de Ordener og Titler. den ud-- 

delte, og haanede sde mange, der 

hat-de faaet dem. Han Udtalte bl. 
a.: Man lovgiver mod Raahed cig 
Du·n1«hed, hvorfok stulde man faa 
ikke kusnne liovgisve mod Forfcenge- 
-!igheden. Titel- og Ordensvæsenct 
er m ksuniftig Opelstning af Stroh- 
beri, Krybieri og Forfængelighed, og 
-det er dette, Lovforflaget vil til 
Lin-Z. Nam kongelige Vogne kører 
gewnm Gaderne med Hejdukker og 
Parykteh da er det som et Pust fra 
Enevælsdens Dage. 

Konsejlsspkcefsisdenten bemerkedr. 
at dette sidste var noget, Regerinxaen 
intet havde at gis-te med. Enshver 
havde Lov ast udftyre sine Tjenere, 
som han few bilde. Og naar Wün- 

— Elwd month ast Ministrem ikke stulsde 
have neZdtoget u«denla-ndssie Ordener, 
da visbde Wink-steten oplyse, at de 
ikke Tun-de sige Nej uden at vcere 

u-h-flng, og dette vilde ikke være 

helsdigi. 
ht. Carl Hausen, Binde, ventede 

Lovfotsiaget behandlet i et Udva«lq, 
og her kuwde main vel saa faa op- 

Mänd bliver vildc 
ved at drikme 

Hvokledes Komm-· redder dem ved 
en enkel Hiemmekui 

Ia lmr set m Mand, som as Natuan var 
ist«-lin, Wie sin Ihaand mod Hustku ua zuvor-:- 
rsiuodriltcsn mrlc EmgeL 

Zog Our Ort ou ;-.I«and, som euer-I var fnil, 
rtrscs «u sin Hastan cnesxe nl«tsoninac.-s·11111e. 
Rai-Dritten wauq hcnoe til u! gaa 1 Maske-. 

ch nur fe! en .-.-.nnd, sum i sia solb var and- 
hjrrtcst, rioc un nf in Garn-j- ;Uiuno den fidste 
Lsrøsfcsuse Busoni-en gjurocy at Bntnet 
muntre sum-. 

Z »Unmqu as -Zjem, hour Ins-dritten reale- 
m-. unvermerkt-e mva fis-leuc- m Nkvdkscd og 
Du-ttlixmcd, cr den Zsuld i macht-ne Ima. Og 
tmsrrr ian Eis-»so Wen nn Lan im medkiue 
Lem, Worteer im vvckvandt .-«usdkillvn. Ja, 
ic-! m smindo ou. Hain-u liarsom To Colo, 
tcdoodc mi» wand im Zrictkcnstalx ein-rat hakt 
bot-Te Ernst den-:- lwblsse Zluvc i over 20 Aar-. 

z 30 Am- Ikosempcse tmn imsdz i M Aar 
Unkraut-be W mig. J III Aar hjalv Werke-n 
kam-L Jorsmtten Banner euer umer To 
imm- Im um et Armule usfadelmt L« Irmiddci. 
at bruae i Hiemmcst m aus bmn bet, oa 
sinkt-l offer time usm ts tin-n Afslv sur bem- 
fende Dritte-. Eis-en bnk jcyx gladeliq sokialt 
Tusin kr us ums-Den sum imr vcrm immer un- 
der Drum-nNabSanhmenses lyvori detw dickl- 
vemjidisl b smnr. vix bar drrvcd flasfet til man- 

fiewnfwkef Jamilter den komme Lust-, fom jeg 
am 

Lob miq fottælle Dem det. Jea vil scm nier- 
ne ais-te dkt om De blot sendet mia Tore-g 
Adresse-. ccnb jngen Penge Min Hund«-ab 
kostet Me Dem atmet- 

Stmneltbeu tilskriv mm med wundes 
Yrtroligbed Uri. Mai-Inn Studva 1807 

e Utah-di Alls-tm R. V» da im In er at 

fesroe Dem mev for alttd at uddtive sm De- 
Hjrw denne Mondenes Zorbandelse es 

Mut-erstes Plage- 

Fsllestur til 

Dann-arti 
Wurm-ww. 
Max-York cic- 
tles n. Juni tm 

M silsosw Ists-. 

ltyft, bog-d Socialsistetne i andre 
Lande hat gjort i desnne Sag· 

Den franssie Socialsdemolrat Mil- 
terand er sStortors af Banne-beug, 
saa hatt maa lunne give gode Op- 
lysninger. 

»He. Lange havde isntet imsod .i-i 

saa Fotslsaget i Udvalg, men han 
twede it-le, der blev noget asf en 

saadan Lon, da Uddelingen af Tit- 
lek og Ordener er et tgL Prato-—- 
«gativ. 

Or. Nordarn vilde have Forbud 
mod, at Embedsmcend modtog Ot- 
dener, ligefom de nu ilke lasn faa 
Titler. 

Or. Buhle troede ille, at Kongen 
tilde ncegte at ftadifæste en Lov som 
kenne. Dei but-de i al Falsd for- 
lsydes Dommerne at modtage Orde- 
ner. Og Rigsdagsmcend, iom bleo 

dekoretede, bukde stille fig til Væls 

seines Disposition 
Hr. Emil Petetsen troede not, et 

alle Demokrater vilde ønfte, at ol: 
dette Vcesen var afskasset, men sag 
maatte der oel ogsaa tunde blioe 
Enighed om at indstrænle det fisa 
vidt muligt 

HI. C Revntlow troede itte, der 

-hos Befollsningen var Trang til at 
komme bokt fta Titler og Ordener, 
Trangen gik innrere i Retning as 

Beftræbelfer for at faa det meft mu- 

lige deraf. Rangsforstellen i Follet 
Yaofftaffedes dog itle paa den Mande- 

»—· Der er f. Els. itke starre Range- 
liorftel noget Steds end mellem Mur- 

lHistende og Murerarbejdsmcend Den 

nienneskelige Forfængelighed er me- 

-get, meget udbredt i alle Klassen 

Herwed var den saglige Debat ti! 
Ende. Forhandlingen fortiattesends 
nu en Tid nie-d ncergsaaende person- 
lige Bemækkninger mellem d'Hrr. 
Nielsen Grim, Sabtoe, Wiinblad, 
C. Reventlow og Carl Hausen, hvot 
efter det henoiftes til et Udvaslg pas 
11 Medlemmer. 

Kong Kriftian 9.’S Død5: 
bo. J den asfdode Kosnges Testa- 
mente var det bestemt, at et Beløx 
af indtil 150,000 Kr. ftulde fordelez 
sont Gave til velgsrende Jnititutias 
net, der haode vieret stottet as Kon 

gen og afdøde Dronning Louife. 
FOrinsden sin Død haode Kongsn 

kifaldet de R-egler, hoorefter Fiotde 
lingen stulde sinde Steh· 

As Beløbri et ca. 33,000 Fir. til- 

-,lagt Foreninger, der underftøttcx 
Hei-eng og Flaadens Unsdertlasie1, 
ca. 32,000 Kr. til Afyler, Bitnel 

sjetn m. m» ca. 13,000 Kr. til For 
erringen der stotter enligt stillede 
Ksoiwder, ca. 20,000 Kr. til Fore- 
ninger, der vieler til Hjælp for fr- 
ge, og Reiten fordelt mellem andre 

velgsrende Foteninger. 
Jalt lomsmer 116 Jnstitutionet i 

Betragtning. 
Enkeltsvis meddeles folgende: As 

Konsg Kriftiain IRS Dsdsbo er der 
tildelt »Sastnfundet ifot det winde- 

lige Tymdes Bel» 500 Kr. 
stbetrhovns og Ktiftianshavns 

lliniderstpttelsezforening hat fasaet 
hver 1000 Kr» Soldaterlzjemncel 
-paa Kristiainshasvn 1000 Kr. 

Den dansie Fokening Evangeliets 
Forkyndelse for standinaviste Se- 
mænd i fremmede Hatme hat mod- 

taget en Gabe Paa 500 Kr» dei 

hinle volgttensde Selstab 4000 
Kr. sog Foteningen til Bærn for en- 

ligst stillede minder 500 Kr. 
»Dvonnin«gens Asyl« i Odense hat 

fta executotes testamenti i Kristsiun 
MS Dsdsbo nwdtaget 1000 sit-mer- 

— 

MedalliesKonen i the 
bit-. Foeleden afgik en gammel 
M, Florentine Lotsen, f. Jakob- 
fm, i Zige, 83 Aar Himmel, ved 
Adm. Dem toddede for munge 
Aar ckidm en Dei Sm, sont var 

Miste W Jlen pg W hid 
weder den. thun W few Win. 
m W kehrte-dont sit Red- 
W, til de alle M o 

M Frist-km sdeu s. H kn- 
p. 

Wwwstwsessd 

En dygtig Skytte maa 

Kotntesse Susanne Ra-besn-Levetzaiu, 
Udemsigsministetens yn-gste, 19-aa- 

rige Dotter væte. 

»Hu-n hat, isplge »Nykpb. ngl.«,; 
i in-deværende Efteeaat nedlagt 16- 
Sti. Ran- og Daasdyt fvruden et 

Utal af Fahnen Rovfugle, Krager 
og Hejrer. 

Komtessen, der hat nvet sigi 
Slyndning fra ssin Bann-dom, hat en 

bis Antipati mod Haglbpsser og fin- 
det saa godt sont usdelullende med 

Rissel 

H. C. Andersens Fsdehus 
i Odense hat i Sommer vceket un- 

derlastet en grundnig Jstandsættelie. 
Sdavel i det ndre fvm i det indre er 

Let, ifolge »ans Tid.«, saa vidt 
muligt ført tilbage i den Stilkelsr. 
det bande, da den senere san betont- 
te Digter iaa Dagens Lys indenfor 
dets Mute. 

Dei er Henfigten at benntte Hu- 
fet til H. C. Anderien-Museum, o; 
der er iamlet en Masse Ting, der 
enten bar iilhort Dinteren eller pax 
enden Maade staat i Forbindelfe 
kned hans Liv. 

Gennem ern. —En Mo: 
der xedder sit Bam. En lille Drenz 
drutnet. — Poa Horsholm Slotssc 
ved Ritnqited faldt tso Born Lordag 
den lö. Dec. gennem Jien. Mode- 
ren til det ene Bam, Poftmefter 
Andersens Feue, itnktede strats ud, 
men ogiaa hun var ved at dtulne 
under sit Forføg paa at redde Ber- 
nene. 

Tililende Folt sit ved Hiælp cf 

Stiger og Brandhager de 3 sammt- 
lede op oig bragt ind i et nækliggens 
de Dus, hvvr Qplivningsforspgenc 
kegnndte. 

Dei lyttedes at fan Fru Anderien 
on hendes 4saarige Datter laldt til 

Lise, medens det andet Barn, Glat- 
mester Guhlesz Baarine Sen var og 
blev ded. 

En nn Telegrafbygning 
i Kobenhavn. 1,700,000 Kr. 
— Trasikministeren sfremsatie den 
14. Tec. i Foltetinnet For-flog om 

Bevillinq asi 1,400,000 Kr. til Kpb 
Isf den Ejendom, der for Tiden op- 
foreg ved Grønnegade, Gammel- 
mønt og St. Regnegade, samt 300,- 
000 Kr· til Kabelanlæg m. m. 

Ejendommen leveres fuldt færdig 
til Oktober 1907 og oveetages faa 
f Telegtafvæsenet, medens Bunt- 

tetne er udlejede til Sælgtne pas 25 
Aar for en aarlig Leje as godt 50,- 
000 Kr. 

Hel »Postgaatden« lan derved 
blive disponibel for Postvæfenet, 
fom nu lidet under Pladsmangesl, 
Dg Telegrmfvæfenet lan faa u-dtncer- 
lede, centtalt beliggende Lokalek i 
den ny Ejendom. 

Kongens Reise til Js- 
land er eftet den foreløbige Be- 
stetnmelse fastsat til at siulle finde 
Sieb i Sslutnisngen af Juli Man- 
ned. « 

Neffen foregaat med ,,Birma«, 
sder antagelisg vil komme til Jsland 
en as de sidste Dage i Juli Maa- 
ned. 

Eiter en halv Snes Dages Op 
lkold i Reykfavik med Udflugter til 
Omegnen vil Kongen eejse Mord om 

Øen og gaa i Land ved de storfte 
Byer i Nord- iog Østliansdeh hinauf-I 
tet Taten gaar tilbage til Danmaet.; 

Dunst Andels- Sen-was- 
teri hat sidste Aar nwdtaget 6,- 
767,031 Pund Sanss, der ialt et be- 
talt Mejerietsne med en Gennemsnsiti- 
priö as 100,02 Øre pe. Pan-d Sinsr. 

Der et keveeet Flpde over Gesen- 
sen senken-de M 567546 Pund 
Sum. J Mist-tagen ee media- 
get 3,883,660 Bd. Q, der er be- 
tatlt enod en Prit of 45,81 See pe. 
Wh, hope-til konnnee 1 See i O- 
Wd pt W 
Wt Wer en fawiet Om- 

Jst-Fug If Qle se. ( 
GI- 

1 
l 

»J Lejlighedekne i NaWekxe 
dansede de lettere Ædlet Kanlan 
midt paa Guloet, Og de Msteligere 
flyttige Msblet duvede sont om Bord 
paa en Oceandamper midt ude pas 
Atlsanterha-Vet. van var under 

xdisse Forhold en fokholdsvis n- 

;tenidt Artikel.« 

; Tomnierup Hejftolr. Den 
»J. December aifholdtes den tonstitue- 
ltende Generalforsamling for Aktie- 

)lelstabet »Er-umwand Hsjstole." 
Det sidfte Sommer nedfatte -Ud- 

Valg havde udakbejdet lldtaft til Lo- 

.ve samt Fokslag til nye Avlsbygssp 
mnget. 

Efter at Lovene me) faa ÆnL 

dringet svar vedtagne, vaxgtes Ub- 

svalget esnstemtnigt til Elolens føkfte 
FBefwrelse 

Der stal, ifølae Lovene, fte Hen- 
vendelfe til Jndre-:lltisfions Beim 
relse med Begæring om, at denne vgl 

sindsætte nogle Medlemmer i Ete- 

lens Bestyrelse, -foruden de 7 as A« 

iionærerne va-lgte. JndrtetigssionZ 
Beltnrelse bestemmet selo lwgr 

mange. 
Fothandlingen om de nne Aulis 

bygniingek var meget livlig. Der var 

lovewejende Stemnisng for at flniti 
«21vlsgaatden om bag Stolebngnin 
gen og omdanne den Plads, den 

aamle Gaard ligger paa, til et 

Tfmukt Anlag. 
Attietegningen er ganet godt. Man 

raader over en Attietapital paa ca 

30,000 Kr» og man venter endnxs 

FTilslutning fra flere Siedet 
En Edeln-ger- 

Anboldt Tyvevar. Pan 
ek mindre Hotel i Aarhus nnbsosldt 
Politiek ssøndag Aften den 16. Dec. 
en eleganc tlædt Kvinde med et ö- 
ltlare Bakn og en Herre, der var i 

Følae med hende. 
Zignalementet paa Damen passe-« 

de paa en Person, der forleden hav- 
de pantfat et Par szpilelteer. der var 

stjaalne i -Odense. 
Da de havde cpgivet falfte Nav- 

ne vaa Hotellet, blev de unholdte 
efter Konfexence ined Odense Politi. 

Foruden paa Hoiellet havde de en 

anden Bolig i Byen, og her fandtes 
der en Meengde kostbare Guld- og 
Solvsager. deriblandt et Guid-arm- 
itsaand, dev den 13. ds. er blevet 

stjaalet i Aarhus. 
Rvinden er for et Aar-s Tid siden 

totnmet nd asf Forbedringshuset, 
the hun hat stddet i 3 Aar. Man-s 
den et Bogbindetsvend. 

J detes Logis fandtez der des- 
uden 3 Kusserter, indelyoldende Ty- 
-vetofter. De hat afvetslende haft 
Ophold i Aarhus og Odense. 

l 

Nye Nedningshjem for 
Altvholister. Danxste As- 
doldsvennets Redningshjem »Kon- 
totdia« flyttes ifslge R. B. til NE- 
rum, itte langt fra Sjods-botg. 

Mandshjemmet, dvortil et ind- 
tpbt Gaarden Asttup ved Jebjerq, 
fordetedte ftg til Modtagelfen af sine 
forste Patientet sttats efter Nytasar. 

Hefe Fiskepriser. — For 
den Hallen der et fistet i November 
«Maaned og etspprteret til Hamburg, 
hat man i Harbosre faaet gemein- 
Jnitlig 19 Øre Netto pr. Pund, Zwil- 
’tet et en fjælden stot Pris efter 
Aarstidem 

Sau meget des bettageligete er 

det, sitt-ver »Jylp.«, at det yderligt 
ugsun'stige Bejt hat umuliggjsort no- 

get videre Ftsteei. 

Dunst Stolemusæum i 
Stormgade t Ksbmhcwn addmde 
omskrisnsg Midten wf Dec. on righoldig 
Udstillsiwg as Mbelste Billet-etc der 
Wer den histottfte wdvttling elf den- 
ne Gruppe Akaetwidtet free 
Fliednets Dasisettveethet Glied-Bibel 
M sds Meli- Mellet tm 
dette Den-wade. 

Wdete et wdsttllet en stok 
Sattel-ins as andre Billeder og ste- 
uthset W MW W- 
»-der ved dem Wde Weib 
sauer sie II M tot M 

l 

l Es Hist-e Adel-rauh sw- 
lbesddmleJsath 

Den svigter aldrig 
pr. peter’- 

Kuriko. 
Pasiot W. Schaff, 412 Clinkon Statuts« Mme N. J.: »Am-ils hat 

sieanem hequ Velsisuelie hisim viduuderlige Resultaten-« 
Gn«Tanke, som et bleven udtrykt Tusindek paa Tusinber as Wirksle 

de Syge og Libenbr. Send eftet en lidea Pamflet indeholdenbe Als-Denkm- 
ek for det gam1e, velptøvede Urtemidvel fra hvec Stuf og Tenitokmm I de 
okenede Stank- Sktiv til 

VII. Pcfcs FAHINSV s- sONs co» 
Its-tu so. seyn Ave» clilcsom l1.1.. 
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WIWMW W- VI 
klamess is cheapor 

III-n ever I you day direct from us, nnd Ums use 

middle-Ist's krist. Judge for youmlfftots ost- No. 
UI as- hufy sitt-le Zugs Ums-, Our Lasset-. 

III-Ob LI; Hi ineh box loops, sue patcnt Isathot bund-, tout-l Maho- 
tat-o. 

UND-»s, l luch by U weh. spring disk-fa- 
ZREATS cOLLAR, extra Wi(l(«. (-1«·v-«f Ali-me 

NOT-T IX nich VII-d puinls Haus-l s« lirssimf-C’0Usk. 
sADDLE, sinle III-TM kam-)- lsp ais-d Io«u.s«nsg. 
IAclcsTRAP, tancy Imme 

IIEEOHINC. WSVCC »Wer-L clunlilss hsxi s s ;-—. in nickcl ck IIIva 
nimm-. 

Au Bläw hamess for stz.40. --- « wuran Ema-book 
IIIIUUY Postiils M· Exprssscs M« s-) « most iu l)1-;1sk« —- W tot Cis-Cass- 
ud pries-I of other buntes-· 

ILTEN HARNESS c0., Denison, lowa. 

III-« VHPAQHHISQEFLÆRERF «s--v-.-»s-s--«-,»san«-« 

FØFXLJEÆFEF »l- 

Bibelhistorier 03 Luthers Katekismus 

A 
Disfe BIger hat i loengere Tid vceret 

udsolgt, men haves nu i ny Udgave. 

Samtale over den bibklskk Historie. 
En Haandbog so( Lam- ug Unge· Trebie Ubgave J fti Bearbejmse 

oed Lem. H. Uhr. Hausen og Sognepmst H. L. Lotsen over det gmnlr 
vg nye Testament-I Distokiez 639 Sidet paa flnt Musik« simkt c 

mdbunden. Pkis .................................... 
83«80 

Samtalec om Lutlmg Lille Kunstwan 
lsn waktisk Haaudbog for Sondagöskolelckterr. 4de lldqave, genemses 

og andres enrr Lciginalens llte cplag ved J. P. V. Pein-few Zkolisins 

wert-L 480 Stdn godt tut-blindem gis-) Pmenek ...................... 

« ««00 
VCME Roger Tuns i 

Danish Luth. Publ. House. 
Its-M XENIEN-. 

»i- -- BIBLER «- »- 
sTORSTlLET. Det danske Bibelselskabs Udgave (meci 

de- apukrysiske Zagt-ts) 
l Lnsdprbind 81.60. 
I Lkvderhinch medd Gold-mit 82.10. 
l soglts Chazxrim most Uuldsnit 34.25. 
Brudehihlesm merl stnukt udstyrede Plader til Optegs 

nelse as Pamilicehksgivenhesdcsh i thkdcrbind 82 00. 
sammt-« i xtsgte Chagrici. nie-d Guid-mit 84.50. 

LOMMEFORMAT. Inst danskts Bilscslsclslicabs Udgnve. 
I Vaslslchind sl 00. 
l Chagrinhij tncsd(issl(1snitsl.40. 
Ilulckist Bin-L mecl Guldsnit (u(len spukt Regt-k) 5200 
Pisa Itnijapapir. Chagrim Ins-J Huld-mit 82.25. 
Pakt half-spain Clmgrisk Im il Onsrsaldshincl 32.80. 

Stoke Familiebibler um«-d Hilluh r km 36 00 til 815 00. 

DANISH LUTH. PUBL. HOUSE, Bleir, Nebe. 

IHVorsok Gud stjuler sit 
A nsigt. XII-f C. Slovgaard-Pc 
»tcrsen. Som Nr. 8 i Reiten as 
yKorte Ord om ftore Ting«, hat 
Fors. denne Gang taget et Emne 
frem, hvor der et saate dybt til Bun- 
den, dybere, end nogen Mennestetans 
te sain lot-de- 

T Allisgevel hat vi jo Lov at spge 
at lsfte Slmy saa vidt vi format. 
og det forekommet mig, at det er 

;!ytkedes For-f. same staut og godt 
lat sige treffen-de og dybe South-der 
om «det foreliggmde, wustelige 
Spiegsmaah idet W peger klart 

og overbevissende paa tte af Grun- 
dene til, at Gud Maler sit AnsIgL 

s Den lille Bog tolle til mit eget 
hierbe, da jeg feste den, og dtev mig 
M Heim-seist —- bedte Ansbqfalinz 
Itan ieg me give den. 

A. Fibiger. 

Passiv-abrer oivet Lim- 
Hotdeu um W et gebt Ums-. 

Ps- har W M. MAX i 

I- :- 

dette Essen-It udbetalt sin sidste 
Gæld o-; ejek endda en fontant For- 
miue Ha 340,000 Hir» der hereftet 
faat et Plus ack 90,00s) Kr. aarlig. 

Enhver gaaende Person maa er- 

Icrgge 5 Øte i Bompenge og et Kote- 
th noget mete. 

Ssnestorm Fjerde Tkasittreds 
meldte den 13. Dec.: Tit Morgen 
Snefalsd og Fygning i Thr) og Sal- 
sling. Regelmæssig Drift er suspen- 
deret paa Stmtnsisngen »Bist-fund- 
Nord—Thi-sted; Sttækningen stal 
plovryddes. Morgontoget fra Situet 
shat ver-et fastisri mellem dey vg 
Damp, og eftetladt tte Vogne, sont 
var lsbne af Spmet Tages afgik Kl. 
12.33 Efm. fra Hut-up til W. 
Toget fra Thistrd M. 830 Form-id- 
dag et standset i Hut-ap, og For-trib- 
dagstoget fra Sttuer er stansdset i 

Mist-— 

Godt pcretet Du lsille Plge 
W, small-r Rost UND snd 


