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Albekt Landes Wider i Ksbeuhavw 

».K«r ngl.« 12.«Feb.: 
Ud fra Ordet »Hvad et Mennei 

fle saur, det fkal han og høfte«, lal- 
te A. Lunde i Aftes fsrst om Syns 
den og dens Folger her paa Jord 
— Fslgerne for Mennesket felv, for 
dets Medmennesler, dets egne, dets 

«Børn — Jakob og David var Els- 
empler derpaa, Livet gav Etsems 
pler nok, demæst om et Liv helt 
med Gud og dettes Frugt —- for 
Mennesket ielv og for andre her 
paa Jord. 

1-1. Feb.: »Bethesda« var fyldt 
til Eftermiddagsmsdet, Garnijonss 
kirke til Aftenmødet i Guar. 

Albert Lunde talte om Eftermids 
dagen om Ezclios, ved Aftensmødet 
am Joivas Ord: ,,Vælger i Dag- 
hvem J ville tjene«. 

15. Febk.: J Aftes var der ca. 

2000 Menneslek samlet i Gomi- 
sons Flirle 

A. Lunde talte ud fra Hebr· 9, 
28, om den rette, bkbelske Forvents 
ning of Herren, fauledes som den 

fandtcs hos de førfte Kristne, for 
hvem Jesu Genlomft var here-I- 
Glasde, here-S Styrke, deres Himb, 
deres Trost, og hvad der vilde blink- 
Fslgerne af en saadan Forventning 
i de Kristnes daglige Liv. 

16. Feb.: Hellemp Kirke lunde 
ikke rumme de mange Tilhsrere, 
der var famlede til Modet i Aftes. 

Albert Lunde talte ud fra Kong 
Agrippas Ord: 

»Der fattes lidet i, at du jo over- 

taler mig til at blive en Kriften,« 
færlia til dem, der ftod paa Stand- 

punkten »Næften en KriftenA 

Politik. 

(V. L. i Udlandet) Udrenss 

ninasministeriet on den falng Tra- 

fikminister. Vcd Finanslovsforhandi 
lingerne bad N. Neergoard Konfejli 
vrcesident Zahle give Offentlighes 
den fuld Oplysning omy Grunde-ne 
ttl Jenseianstedegang, og unreg- 
telig burde den politiske Offentligs 
hed oasaa vide, otn hons Demiss 
lion skyldes —- hans eget Ønske el- 
let er fremtvunget af hans Kol- 
legen Tlii J. O. har beendet, at det 

flet ikke var bans Sigtelse mod Of- 
fireterne, der fældede ham, og et 
Udrensningsministerium, der vil 
fremme Klarhed og offentlig Moral- 
burde da læqge Kortene paa Bor- 
det. 

Men i Stedet derfor svarede Zah- 
le blot, at J. O. var kommen til 

at staa i et uklart Los, hvorfor han 
mente det kigtigft at trække sig til- 
bage. Det var et Svar efter de 
bedfte J. C. Christenfenlke Recep-. 
ter af Uldenhedl « 

—Ministetpenfioner. Der har været 

der Trafikminiftre, vi iden sidste 
Tid hat haft: de vil i Aarenes Leibs 
koste Staten Hundredtusinder i Pen-! 
sion for lun faa Maoneders (endda 
flet) Arbejde. JensensSønderuv faar 
aarlig 6,()()() Kr. i Pension, haus« 
Eftflg., Smed Thomas Larien faor 
8,60() for tun 2 Mdrsk ,,Virlfom- 
hed«, der vel ncekmeft medgik til at 

lcette hmn ind i det allernedvendigs 
ste, og den nn faldne Jet1ien-Onfted 
faar 1200 Kr. (var endda saa hel-« 
dig at faa 1000 Kr. i Gage fort 
l. Dag, d. l. Febr» da hans«91fike-I 
digelse endnu ikke var officiel d., 
st. Jan» men blev det d. I. ds.). 

J »An-has Amtstidende« tetter 
en jydik Vælger i famme Anledning 
en Henftilling til Hin Jenseit-On- 
sted· Hm- skkivck ht. a. i et cis-den« 
Brev til den th. Minister: 

»Som De jo ved og noeppe tsr 
benægte, bar det radikale »Mit-ens- 
ningsminssterium«, hvis ftrste vir- 
kelige Offek De felv blev, erklæret 
at nu flal der spat-es over hele Li- 
nien, baade i Stat og Kommune,1 
baade i det o fentliqe og det private 
Liv. Ved at troede ind i Ministeriet 
hat De, Busens Joka. Jenlem ged- 
kendt dette Spareprinclp, og jeg 
henstiller derfor til Dem godvillig 
pg uden Betænkning at give Af- 
kald paa de to Trediedele af den 
dem tillvmmende Pension. De hat 

været Minister i ca. l Mdr., og jeg 
finder det rimeligt, at De beholder 
Pengenc for den Trediedel af Aaret, 
hvor De har virket; men De vil 
handle i finut Overenssstemnielje med 
Spareprincippet og gøre Dem for- 
tjent af Samfundet ved resolut at 

benatte den Lejlighed, der her er 

givet Dein« 

—- En radikal Betragtuing af Mi- 
litærkt. Red. Aubeck (,,Hobro Avis«) 
ffrev forleden: 

»Vi maa begynde fra neoen, faa 
den Opfattelfe ind i Falt, at det at 
væke frivillig Militær er en beskidt 
Bestilling, ikle en Smule haederlis 
gere end Ballens og Stimandens. 
Dette gcelder saa vel Underoffieerer 
soin Officerer· At Befolkningens 
voksne Mandfolk bliver tvungne til 
at lade sig uddanne til Mordere, er 

allerede galt not. Men de, iom gaar 
frivillig ind i den Metier, de, der 
bliver i den lcengere, end de er pi- 
ikede til det, de bar i det alminde- 
lige Omdønime reduceres til Bor- 
gere af anden Klasse· J Rangfors 
ordningen er deres Plads ncest ef- 
ter Bsdlens.« 

En Del radikale Blade tager dog 
Afstand fra denne Strivemaade, og 
selv et socialdemokratisk gar det- 
neinlig «T:emokraten« i Aarhus, 
fokn udtaler: Hvis et socialdemokras 
tisk Blad ffrev iaadan, hvad doq 
er udelukket, saa vilde der dog være 

lidt mere Logik deri, end naar 

et radikalt Venstreblad gar det; 
thi Socialdeinokratiet forforlan- 
ger Militærvæsnet helt affkafi 
fet. Men det radikale Venstre vil 
beliolde Militceret, altsaa opretholde 
et System, sont i et radikalt Blad 
kaldes en ,,befkidt Bestilling«, der 
ikte er dedre end Bauers og Sti- 
mcendö. 

Baade ,,Demokraten« ag andre 
jocialistisle Provinsblade, der gen- 
driver Artitleii spruan ·,,Er det ikke 
i højefte Grad uretfasrdiqt og ugrnns 
det at iætte disse Perioner («Offi· 
cerer og Underofficerer) i Klasse 
med Beller og Stimcrnd?« 

—J.C.Chkifteufens Rctsfagcr mod 

Avifer er der nu faldct Dom i An- 

ledning af de mod J. C. yderft star- 
pe Presse-Udtalelier. Vort Land har 
faaet en Bøde paa 300 Kr» en 

Ovekretsiagfarer Thomiem der i 

Iamme Blad havde strevet en Ar- 
tikel, 100 Kr» Versen 200 og Tele- 
grafen 1()0. 

Danmarkv Jndbyggerantal reg- 
nes d· 1. Jan. i Aar at have været 
2,7()8,000. Heraf hat KbhHellers 
uxsiFrdbrg· 575,000. 

Dunste Provinsbycrs Jndbyggetans 
kal. Ringfted har nu 3,877 Jndb. 
(1837 Mænd og 2()-l() Kvinder)inod 
3,857 i Fjor (deraf 1837 Mcrnd 
dg 2020 Kvinder). Faktifk staat 
Byen stille, da den i For-ijr hade 
8,871. 

Holbæk hat nu 5,672 Jndb. 
(2,746 Meend, 2,f)26 Kninder) mod 
5,526 i Dec. 1908. 

« 

Udfsrfelcn til England. Den offi- 
cielle engelfke Handelsstatistik for 
Januar aplyfek bl· a. folgende om 

Englands Jndførsel af Smar, Va- 
con oa Æg i Aaretö første Maaned: 

Fra Danmark tilsprtes 129,750 
cwtö. Smør mod 1-15,910 ewig-. i 

Januar i Fior. Herfor betaltes 
780,165 Pd. Sterl. mod 824,986 
Pd. Sterl. i Fior. Af engelsk Kata- 
nismør hat der i Aar vceret ca. 50 

pCt. starre Tilfsrsel end i Fjor. 
Af danfk Baron indfartes 125,574 

cwts. til 413,630 Pd. Stett mod i 
Fjor 148,002 cwts. til 406,098 Pd. 
Sterl. Disse Tal aiver et Billede af 
Øjeblikkets hsje Ptiler. 

Fra Danmark tilfsrtes 214,608 
Storhundreder Æg, betalt med 
120,207 Pd. Sterl. mod i Januar 
i Fior 200,946 Sthdr. til 445,898 
Pd Sterl. J Forfjor var vor Ets- 
pokt beiydelig starre. J de russifke 
All-Mein lom i Fiar var minimale 
paa Grund af Winter-en er der en 

stærl Opgang at spare, agfaa sam- 
menlianet med Januar 1908. 

J an bei-b Verdien as Dau- 

»1narks'lldsorsel as Landbrugspto- 
Idukter til England sig ssaaledes i Jas- 
nnar Maoned tik 1,314, 002 Pd. 
ISterl mod i Januar i Fjor til 
I1,346, 982 Pd Sterl —- en Ned 

Igang paa ca· 600,000 Kr. 
Om den asdjde islaudske For- 

Isatter Pull Melsted skriver en Med- 
Ideler, at han var Jslands ældste 
sAkadeniitcn Han er den forste Js- 
lcender, der siden Slutningen as det 

13 Aarhundrede med Jver og Jn- 
tcregse hat muejdet for at udbrede 
almindelig historisk Oplysning paa 
Island- 

Hnn har skrevet enx almindelig 
iVerdensliistorie i 4 Bind, der er me- 

get læst paa Island og i Aaret 
,1891 udgav han en sortrinlig Not-I 
jdens Historie i eet Bind. J 1846, da 
kder endnu intet Blad sandte paa 
stland begyndte han at udgive et 
Blad i Reyljavik. 

, Summen med sin esterladte Hu- 
"strn, Frn Thora Melsted, hat han 

ogsoa indlagt sig en stor Fortjenes 
Isie ved Oprettelien of Jslands Kvini 
destole. 
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BIrnehjkelpsdagen i Kjbenhavmj 
Pan et Tirsdag Aften den lö. FelH 
as den kobenhavnske Bornehjcelsz 
dags Hovedkomitee afholdt Mode 
bleo det besluttet i Aar at asholde 
Børnebjælpsdagen den 24. Maj. Til 

»Fortetningsudvalg genvalgtes de 

tidligere Medlemmer og nyvalgstes 
Dr. Asmnnd og Provst Hold. J et 

Mode, som- Hovedkomiteen derester 
asholdt stimmen med de lokole Kom-· 
miteerg Forum-nd- sørtes en lang" 
Diskussion om Jndskrcenkning af; 
Borns Deltagelse i Jndsamliingen l 

Lmn fik Hunden med.11nder denI 
sidste Snestorm strandede Skipper 
Lassen fra Norresundby med sin, 
lille Skonnert paa Sjcellandö Oddei 
Strandingen blev set sra Land, og 
en Band nnaede efter store AnstrensI 
gelser nd til Stil-eh De to ombordsk 
vcerende var nllerede kommen ned i’ 
Redningsbaaden, da Skibsdrengenz 
Jens Johansen ska Aggersted kom- 
i Tanker om Skibsbnnden og er-; 
nwkpde at hau ikke vildc lade sig’ 
redde, sm- den var fnndet og kunde 
blivc reddet med. Han gik derfot om 

Bord iqen, og det lykkedes ham da. 

ogsaa, om end med meget Vesper-» at finde Hunden og foa den reddet 
Foreningen til Dyrenes Bestyt. 

lteilse vil nu isølge ,,Aalb. Amtstw 
Isende den modige Dreng en Æress 

. 
gave og et Diplom 

Uvejtet gjotde Fugleue tumme. J 
en Gaard i Bester Sogn —- maaske» 
flere Steder —— spgte Smaafuglenej 
under Snevejret ind i Hufene. 2 

E» entect Bogfinke apholdt sigj ifølge »Vejle A. Folkebl.« flere Dage 
inde, og da det igen var bleven 
nogenlunde godt Befr, blev den ved" 

Hat komme ind for at faa noget tils 
iFødcm men mange, som ikke var« 

isua tillidsfulde, satte Livet til; flerei 
Idøde Fugle fandtes liggende rundtj 
omkring, da Sneen var gaaetj 
both ; 

Jordryftelse paq Falster. EIN-s lkjøbina F., 16. Januar. J Afteni Ived Nitiden mærkedes nogle ftærke 
:Jordrystelser. De blev iagttaqet af 
ksaavel Falk, der overvcerede Faste- 
»gudstjenesten i Kirken, som af 
LFolk rundt om i Hufene og nede 

jved Hunnen Nogle mener samtidig 
.n1ed Rystclserne at have børt en 

underjordisk rullendesLyd 

Hsfe Kartoffelprifcr. Lemvig, 14. 
Februar. J den sidfte Maonedstid 
hat Kaktvflerne her i Egnen væi 

ret i den spr ukendt hsje Pris as 
8 Kr· pr. Td., ligefom der kun er 

ringe Tillmd paa gode Vater· Da 
det hat vist stg ved Kulers Aabs 
ning, at mange Kartofler er ide- 
lcmt, er der ikke Udsigt til vor-sent- 
ligt Prisfald, naar nu om nogle 
Uger samtlige Kulek aabnes. 

Dei forfvundue Pengebreth Ni- 
be Politi har nu genucm Annons 
cer i de lokale Blade udlovet en 

Dur-r paa 600 Kr. for Meddes 
lelser, der lebet til Tilvejebringel- 
sen af det Bengel-um der den 4. 
Februar forfvandt for Postvkesenet 
i Ribe. Brevet indeholdt som be- 
kendt 15,560 Kr. i danske og tyer 
Sei-let 

Kroafstemniugf Roökiltm lö. 
Februar-. J vated og Allerölev 
Sogne foretoges i Gaar en Af- 
stemning om, hvowidt Ovsted Kro 

i 

skulde bibeholdes eller ej. J altje 
afgoves 236 St. Deraf var 182 

for Nedlæggelien og 41 for Bibe- 
l)oldelfen. 11 Stemmesedler var 

ugyldige og 2 blanke. J Kommu- 
nen findes i alt 600 stemmebes 
rettigede. 

Koruet heutes paa Slædk En 
Mund paa Branderslevegnen hat 
førft fornylig faaet indhsstet. Det 
oaade Efteraar hindrede ham i at 

faa ca. 400 smaa bornholmske 
Stocke Havre bjerget fra Engene, 
og Vinteren med sine Oversvøm- 
melser bedrede ikke Forholdene; 
til Tider sejlede Havrestakkene om i 
Band, og førft nu har han ifølge 
»Aalb. Stiftstid.« faaet Havren 
kørt hjem —- paa Slæder. Fro- 
sten havde nemlig gjort det umn- 

ligt at færdes med Vogn over 

Engene. 

De internationale Lommetyvr. 
En lcrnge nærct Msistanke om, at 
de fire internationale Lommetyve. 
som røvede Pengetasken med de 
6000 Kr. fra Atnagerbankens Bud- 
er de samme, der for 6 Aar tilbage 
paa en lige saa elegant Maade lette- 
de Firmaet Styhr 8x Kjærs Bud for 
7,()OU Kr» fynes ifølge ,,Pol.« at 

bekræfte fig. 
Jngen af Artestanterne har væs 

ret sat fast paa det Tidspunkt, da 
det opsigtsvækkende Raveri for-ve- 
des, det var den 2. Juni 1904. Den 
Omstccndighed, at der netop var fire 
om det, og hele den rutinemæssige 
Mande, paa hvilken det sketc, tyder 
paa, at dcst er de famme Folk. 

En stor Meteorften. Da fhv. 
Krydstoldassistent Banke med Frue 
i Beiden ved Faaborg midt i for- 
rige Uge en Aften passerede Lan- 
devejen, saa de et lyfende Legeme 
komme farende fra den østlige Him 
mel og dale ned i Vandet et kort 
Stykke fra Land. J Søndags, da 
Vandftanden var lan, blev«Stedet 
fun.det, hvor Meteoren faldt, og 
paa Savbunden fandtes der ifølge 
,,Fb. Flkt.« sommensmeltede Me- 

teorstuinper, fom blev braqt i Land. 
Neste-n sidder endnu ca. 1 Fod i 

Havbunden og bar et Omfang af 
i 5 Alen. Flore Kugler rager op 
til Vnndoverflnden. 

Dødsfald. Sognefoged, Stiedkers 
mofter Christensen i Hostruphuse 
ved Hobro er for-leben Eftermiddag 
pludfelia afaanet ved Dødem kamt 
af et Hjerteslag midt under en Udi 
vantningsforretning i Tøbberup. 
Den afdsde, der blev ca. 70 Aar 
Hammel, liavde i en lasnaere Aar- 
rcekke drevet Snedkerforretning i 
Hostrupbufe og i 15 Aar vceret 

Soancfoacd; han var ifølge »Ho- 
bw Av.« en sympntetiik oq afboldt 
Mand. 

—- Konierensraad E. C. V. Vln 
kon, dei· i fin Tid Var Herreossfoged 
E Aal-stets beim- Herred ukx fornd 
derfur imde uæret Gernsdsfoaed 1«-· 
JjondssNørlyim Gefieder »Da Lin-ei 
dem-d. er ifølae »V. T.« den H. 
Keb. afaaaet ved Die-den i en Alder ; 
if N Anr. Om! var Kind. af D!1;. 
m Dmd. 

-— Handelsfabrikant A. T. Bor- 
ding i Ksbenhavn er afgaaet dedi- 
Baden i en Alder af nogle og halvsk 
treds Aar uden engentlig forudgaas 
ende Sygdom Han var en af Tra- 
Ierbaneng mest kendte Skikkelser. F 

— En af Odenfe Bys starre Ma ; 

rufakturhandlere Osvald Baum-J 
zarten, er Ratten til 16. Feb. pludss 

L 

lig afgaaet ved Døden, kamt of 
et Hiertejlag, c-a· 50 Aor gammeL 
Ilsfdøde var Medlem nf Beftyrels 
jerne for Danske Købstceders Ma- 

Imfakturhandlerforening. 
— Jnfpektør paa Arbejdsanftaljen 

,,3undholm« paa Amager, A. C. 
Øst cr Natten til 16. Feb. afgaaet 
ved Døden af et Hierteflag. Den af 
døde, der var Ridder af Dbg., blev 
71 Aar gl 

Ulykkestilfældr. Tjenestekarl An- 

l— 

der-:- Peterjen im -Ørsted, der tje 
i Mejlby, faldt i Forgaars F. 
111iddaa, da han var paa Vej this 
fra Aaryuip med et Læs Knien-id- 
varer, ned mellem Heftene og Von 
nen. Hinlene gik over hans Hov:"z. 

Han fandtes sencrc of nogle spr- 
bipasserende paa Vejen et Ue 
Stykke ud for Aarhus i en stor 
BLodpøL Juden han naaede Hofvis 
talet, vor hau død. Den foculnki 
Lede, der var ugi«ft, var 25 Aar gl. 
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Eckåwx »Als-N DREI-III 
TOBAK——Des-Is videnskabelige Behandllng. 

HVOKLSDES DEN TlLSEREDEs 

Tobak or en Planke, og som saadan maa den tilberodes for mennoskoljg Brug. Der er ljge san 
stor Fokskel imellem tu Tobak og den tllbskllg tllbekodto, som der er jmellem balvlmgt Mad 
og den, der er vel tin-web snns-prc-cessen er for Tobakken. bvad Kognjng er for Maden ellcsk Gm- 
rjng for anen. 

sau- sss Tab-It vlscnslcsbells tilde-est for Motive-kostet Brus. 4 

Moltch UAN MMÆKKER CONTRACT M NR Al. Asbsll ZWWZAL "««·« 

Den er tjlberedr Tobak j dirns keneste Form. Den bar on bebe-Selig stnag, og bevsker den f 
længe Den er billig, kordi dHH-1·vkirig. Den tiltrækker ikke 0pmærksomheden, da den ikke 
tygges. men ligger stille j Munde-n. Den efteislader en ren, koljg lsjfterstiiiig. f - CAW FOR KVW 06 Will-Ell 

.,Oopenhagen snuf·t·" er lawt As den allerbedste Tobak med lesætning ak kun de reneste Hirs- 

kkakcer. Ved Bebandlingen bjbeholdkss »He Tobukkens gode Egeniskaben medens dons Bitterbed F 
Jernes. s 

l ADVARskL-—Tag kun en ganske lille skma af»(’0penhagen snukk" elleks vil De finde den § for stærk. Ltgesom med tin malet Kasse-, nfgjver den sin Kraktltstte1·0,kordj den beslaar Ak ganske 
kjne Dele. ! «00PENHAGSN sNUFl-·" es- Vekdens beugte skssstobslc. 

ÄMERICÄN sNUFF COMPÄNY, Dept .J«., III Fikkxb Arc-m.scs, New York, N. Y. 
;- 

W TI; swwzw 

Marthe 
Washington 
comfort shoes 

Virkdig lcomkort—det er hvad 
dek, bcktyder at bruge de modenm 

Mart-Im Washington Komkokt Sko- 
De pas-set lik: on Hn«tidske, og sjkrer knld 

Hvile nsz Muth-ins Inchn Knapper pller Liclsksr 
—-jth tttg dem nf os: jun- lig en Toffel. Elsstjskthdon pna si- 

c! stne Mir-— r gud Pasujnsz over enhvor Vrist. De vll aldng vxch 
.(-.-,.- «:.«.xt’»rtabelti galt udsooude sko kan være. kør Do hat brugc 

MARTHA WASHlNGTON KOMFORT SKO 
ji«-U-» Bsc «y-lskmiu««yisy·. Kssn ci-: smfo l-r«« Nam« Ihn-Um U’a«I-I’11»Lmt 

«-«- Umw- .’—: .,. HWM »Um « IF) »k- Ssnfs «.. Äfslskyc(rk-m»(1ctl»c(1mlw. 

E 
» 

.-.—. t! nassen-«- Hl wzmlcosix D« m; »m- s-’.lc-s. Alt-n v Ul, s Z. 

;««I.« F- H« i· he W »Mit-! o-; You-mit Mit isn llanclleathk 
«- ...ki»?l-;k--s«s:1s,k.-1sPhanWac-11"In(.-1-m Roms-»Pf- skn. vil H 

»-. s sink- l)·-m is it. part-il-- h k» sit smukt Blut-Je at Manna- 
—- Wstsmnctssm sinkt-Use 15 x «.0. 

V31«-««·-.r1)-3(ng ogsvm Honorhilt sko for Horn-IF L» »l- 
k«1:s!.-.«lydlm. Vorm-c Uns-muri Sko. spukt-: Meint- 
skols·«4«co u-: Ark)--ichnko. 

« 
F. Mayor Boot å Rhoe Co. 

Vx MILWAUKHE w18. 

Ists-PG -......-. 

cALUMET 
Baking Powkler 

Tilkendtes 

HØJESTE PRÆWE 
paa Worlds Pure Food Udstillingen 

i chicago. November l907. 
III sul Inxtz (l(-t- tlot ? 

lnst l)(«lv(ler :1l.(’iclum·l li: u sitt en ny smntlkml 
ji« link-( pucve I —- X t-. srtlt ns NtaniLmL 
For-di Ilumes ltumlks Lein-s til lallt-net alt-er 
glnntlig l·Il(l(-1.»gsls( ug Haw- 
lut liest)«-·.tlu at ( altnnksl u Vom-Jus hellste llugss 
pnlnt ienlsnsr llt nsoszintli 

Ugtltsl lutztlek at (’ .ilu:nt«i. 1-I-()Ilttce«r(««1g»js«sH-, 
nie-n- Wlstuiskxumllz letters-, ug Ist-unse- mumpu 

ksntl alle malt-(- l:lgl«pulv01«e. 

lll«ty(lel»(leill(-lkke ,-- f 
alt for Demz- 

ELlc HORN c0LLEGE. 

ELK HORN COLLECE begyndcr Foraarstcrminen 

Mandag 28. Marts. Ved siden af de alle-rede bei-staa- 

endc Afdelinger tilbydek skolen 

Et særligt Kursus 
for Fcrieskolelærcrc og Lærerindck samt Akbcjdcre i 

Søndagsslcolcn. 
Nærmere Oplysninger mcddcles af 

L. A. LAURSEN. 
Ell( Horn, la. 


