
Yanmarkms 
Politik. 

Radikale Bekendelser. Forleden 
aabnede en radikal Folketingskandis 
dat, Knud Thøgersen fra Marse- 
kredsem sit Hierte for Tilhsrerne 
ved et politiik Mode i Lcmvig. Han 
tiiitod isølge «V L. i Udl.« rent 
ud, at han ansaa det Steimerik’fke 
Militærforslag, paa hvilket det radi- 
kale Venstre fette jin Valgkatnpagne 
i Fior, for ,,meget ul)eldigt«. Det 
var, føjede han til, «i mange Hen- 
ieender dumt at rejse rundt og sinc- 
at man vilde flaas —- og krwve be- 
vjlget 12 Mill. Kr. til det.« »Den 
Slaas Dumheder« vilde han ikke 
veere med til- 

En anden af de radikale Venstres 
Tillidsmcrnd, Lærer Osvald Han- 
ien fra Esbjerg, hat derefier stillet 
sig Eide om Side med Ich-gerieth 
O. H» der nylia i Jydik Momen- 
blad«, nedlagde en Jndsiaelie imod 
Krabbes Usdtalelfer under Forhands 
lingekne i Folketinget ocn den milis 
trete Retspleje, bar tiliendt det 
nævnte radikale Blad et nyt Jud- 
lceg, hvori han bekymket spsrger. 
var vil det radikale Venstre føre 
oe heul- 

Han bosvarer ielv Spøkgsmaalet 
iaaledeö: 

»J Militærspsrgsmaalet ikke lcens 

gere end Hin Slengeriks Forslag an- 

tyden 
Men nu maa jeg fiae, at jeg fin- 

det, Sr. Slengeriks Forilag er det 

ringeste og daarligste af alt, hvad 
der fremkom i Forsvarskommiss 
sinnen- 

Selo det Forlig, der blev sluttet 
i·Eftekaaret under Grev Holsteins 
Ledelse, iynes mig ikke saa diottet 
for Fornuft iom Ok. Elengeriks 
For-flag- 

Det aik ud fra, at Danmark skuls 
de forivare sin Eksiitens med Baa- 
benmaat — og under de Forudiæts 
ningek er faste Stattepunkter en 

Nebvendiahed Man maatte være 

dum for ikke at indrømme iine Mod- 
itandere det- 

Men Opretholdelien af en ocernei 

pligtia Heer, den være nu vaa m,- 
000 ellek 50,000 Mand, Tom uden 
faste StUttepunktek fkal varetage 
Landets Neutralitetspligter, er en 

Ahn-edited Kcempe fkal densikke — 

oa kan det heller ikke. 
Men hvad ikal den da? Er del 

Or. Zimmer-its Mening, at de Zo- 
000 Mond skal manchere i fluttede 
Koloner fra det ene Sted til det an- 

det —- hvor der kan vcere Tale om 

Neutralitetsbrud? 
« 

Jea tror det ikke· 
Overhovedet tænker jeg. at der 

ikke er nagen radikal Musik-einand- 
iom nil beende, at der er tnilitær 
Fornuft i de radikale Forivarspiai 
ner«. 

Dtmt til Ædrukliqhed. En Tit-ne- 
ftekarl Ssren Haufen. der pcm en 

Beværtning i Skive flog en Flaike 
i Stykker paa Hovedet m· Sen Staa- 
ter im Aarbjerg, er jdsmt 40 Da- 
ges Fckcsqsel poa frvdvanlig Fortge- 
kost; besuden ital han give den over- 

faldne 50 Kr. i Erftatning, og ende- 
lig er der ifslge »Skioe Folcebl.« 
qjvet han- Paalæg om i to Aar efrer 
fin Lssladelse ikke at nnde Spiri- 
tus i nagen Nkerinqsdrivendes Lo- 
kale ellcr oife sia udcnfor sit Hjem 
i kendeliq berufet Tilftand. 

100 Anr. Torssdog den Z, Marts 

fyldte Kristen Nielsen (Smed) i 

Dollerup ved ijørpinq 100 Aar. 
Som nrm Mond sit smn et Hus 
med uopdyrkct Jord i Froste-, oa 
han har nmattet arbejdr haardt for 
at staffe Brsdet til Børneflokken. 
Hans glade og tilfredse Sind har 
doa hjulpet ham over mange Van- 
skeligheber, og han fortæller ifslac 
«Aalb. Stifkf.« acrnc om sit Livs 
Begivenhederz ifær dvceler han mcd 
stor Interesse ved de 7 Aar, han 
drev til Husum meb Stude. Sine 
sidste Daqe heulever han bog sin 
Sviqerssm Anders Ølantx For 12 
Aar siden dsde hans Hustru med 
hvem han fis 11 Barth hvoraf kun 
6 er levende T og nn er de gamle 
Falk. 

Redaktttstistet i Stall-org. Aalborgs 
pg Stipebladene mebdeler pverenss 
stemmende, at Striden ved Sorialjsts 
bladet i Aalborg vil blive assluttet 
lasledeD at whatser P. caner 

anicettes ved Partiorganet i StivM 
niedensi dettes Redaktør, Or. Geeh. 
Nielsen, overtager Redaftionen ai 
,,Noi«djyllands5 Zociatdemokrat«, og 
»Aalb. Amts.« invelerer Meddelel- 
ien nied den Opli):ni11a. at Redak- 
tør H. P. Hnnien var folgt fin Villa 
i Vejaaard. 

Jordikred ved bloldinip Eiter 
Stornivejrss an LIøjvandeDaaene 
da den rizieliae Nedvør i Februar 
lIar der en llaes Tid fnndet store 
Jorditred Zted ved StrandlInie; fle- 
re Hnie tIar ilaaet store Redner; et 

af dem truer ifølge »Huld. Av.« 
hvert Øjeblik nied at ftyrte imnmeih 
faa Veboerne ikte tør bo der om 

Ratten, da et andet herlder saa 
stærkt nd imod Vandet at en af 
Vceggene danner en Vintel paa 60 
Grader oII maa ftives af med Perle- 

Aldersdomshiem i Fredetikshavm 
J Frederiksbavn Byraads fidste Me- 
de forelagde Udvalaet for Alders 
domsunderitøttelie et Forflaa om at 
onidanne det aanile Zyaelms, som 
nn staar tomt, til Alderdomshjem 
Fra alle Sider i Naadet aav man i 
Følae »Frederiksl). Av.« sin Til- 
sliitriinq til Planen, bvisks Omtoftnins 
ger (med foreløbig 18 Værelser) 
vil andrage 14,000 Kr. lldvalget 
ital nn fremikaffe en detailleret 
Plan og forhandle med Fattiguds 
valget. 

De nyc Gatnifouer. Holbceh 4 
Marts. Holbask Vyraad havde i Af- 
tes Garnifonskonimissionens For- 
slag am Overenstomst til Behand- 
ling i et Mode for luktede Døre 
Forilaget aaar«ud paa, at Holbæk 
ital have en Garnison bestanende as 
to Liniebatailloner og en Reserve- 
dataillon, en Feltartillerireainientgsp; 
stab og en Artilleriafdelina Kom- 
inunens direkte Tilfknd bertil er nd- 
regnet til over 15,(W) Kr. aarlig. 
Efter en fort Forliandlina vedtoges 
det at udtale, at Bnraadet itke kan 
indqaa paa Forilaaet. 

En beipntcnde Opfindelfr. Murers 
meitei N. P. Møller Vedelsaade i 
Veilc, bar eiter otte Aar-s Arbejde 
fuldendt Konstruktionen nf en Rig- 
iorbrasnder med bnle Riite der er 

meaet knllieiparendw en alniindelig 
lille Kakielovn tan med detterrsted 
opvarme et Rum paa 2300 mibik-, 
fod til 18 Grader Reanmur ined et 
Knlforbrua af 634 Pnnd flidt over 
et lialvt Fierdinakar) i Donner Op- 
finderen hat ifølge »Vejle A. Av.« 
samtnen med Bundtmaaer Fireutzer 
indgivet Patentsøgnina i 11 Lande 
oa liager i linderhandlinaer med 
flere 

Eis stiftete-Konflikt Kalundborg, 
;3. Marts Højskoleforftander An- 

dreasen har ifslge ,,Ksalundb. Folss 
kebl.« freinsat Begæring om at fra- 
trwde Iotn Forftander for Faarei 
vejle Høiikale ira t. November, for- 
di han niener itke at viere i Overs 

ensstecnmelse med Flertallet af Hsjs 
Italens Venner umkran i Landet 

sangaaende Stolens Viiksomhed 
IF .-«..q«-7-ls-sz» szn -·-«-,A» I 
I darbei-re Kiste-. Harboørey 6. 
«Marts. J sidste Uge reistes ZpiretI 
paa den under Udvidelie oa Reftau 
Hrerina værende Sonnekitke Der er 

byaqet saa meget oven paa det for-I 
hen lave og uanfelige Taarm atz 
Spiret og Taarnet nu bliver 881 
Fod heft. Lavkirkem der er helt 
Inybyaaet, nærmer Iig itættt Iin 
IFuldendelse men der er doa ikkeI 
,Udsigt til at Kirken san blive ind-; 
;viet iom bestemt 5. Maj. 
I 

s Eiter Landsudstillinaen. Eiter 

andbydelse af noale Garanter forl "Landsudftillinaen afboldtes ifelae 
Uti. B. den 8 Marts ei nyt Garantss 
made i Aarhus Der var msdt ca. 
400 Gar-unter- OverretsiagførerI 
»Mein en af Jndbyderne, diriaerede 
oa meddelte, at Grunde-i til Jud-I 
bndelien var Misfornsjelse med NesY 

lIutmtet as det as udstiniugeus For- 
sretningsndvalg forleden arrangerede 
EMøde Diriaenten havde staffet op- 
lyst at Udstillingen skylder 800 000 
Kr Der kan forventes at ville ind- 
Ikomme endnu 90,000 Kr» men paa 
Iden anden Side antages Udgiften 
Jat blive for-get med 60,000 Kr» 
iaa den virkelige Gæld bliver 270,- 
000 Ke. Garantiiümmen er paa 
280,000 Kr» iaa hele Summen vil 

qaa med. Ester en meaet udftrlig 
Dei-at nediattes et Udvalg paa s 
Medlemmer til at varetaqe Garan- 

ternes Innres-let over for umta-P 

lingskomiteen. 

Fyns Stifts patriotifke Selfkab 
fejrer i Aar sit 100 AarsJubilceinn. 

Pan selve Stiftelfesdagen den 12. 

April vil der tun blive nflioldt en 

Winde-fest; derimod vil de officielle 
Festliabeder ske ved et stort Drit- 
fknse den 15. oq 16. Juli. Endvides 
re vil der blive ndgivet et Feitskrift 

Trirbt i en Gras-grau Formiddaq 
den 8. Mart-s er en Grusgrav i 

Lindebjem Bakker skkedet samtnen 
over to Mel-nd. Det lykkedes ifølge 
R. B. den ene at grave sig ud, men 

inden der kom Hjælp til, var den 

anden, Niels Klauer fm Grsnketz 
død Den forulytkede var ca. 50 

Am« gl» gift og havde flere Vørn. 

De ststumme og Folkckitkem 
Kotigen bar bifaldet, at de i Fiede- 
ricia b.oende, til Folkekirken hørende 
Døostumme fra t. April moa nd- 
jkirtps as de Meniqhkdm til hvnke 
de liidtil hat hart, saaledes at de 
komm-er til at ndgøre en Menigs 
bed for fig ielv nnder Navn af »De- 
stftnmmes Meniqbed i Frederis 
ein« med egen Wurst at de til de 

Døvstummes Menialied i Fredericia 
hørende Personer nnm fritages for 
at innre Vederlag for afløft Højtidss 
offer san vel sont alle andre de til 
Foltetirten hørendoMenigheder paa- 
hvilende personlige Ydelser til Præs 
ster og Kirketjeneste, og at Trinitas 
tis Kirke i Fredcricia nma benyttes 
til Gudstjeneste og kirkeliae Hand- 
linger for de Døvftnnnnes Menighed 
i Fredekicia efter et af Ministeriet 
npproberet Regulativ. 

Dsidsfald. th Sonne-warst C. 
z. V. Olfen er ifløge »B. T.« Man- 
dna den 7. Mnrts afgaaet ved Dis- 
den nua Fi·ederiksbem, henved 84 
Aar al· Hcm deltog i Krisen 1849 

on toq 185-1 teologifk Embedsekss 
innen, lworefter han var Lærer ved 
Zøemtens Drensztofrn J 1869 blev 
lmn residcrcnde Fiapellnn ved Ribe 
Domkirke og kom drrfra i 1875 sont 
Zogneprwst til New og Vodilfler 
pna Bornholm hvorfm han i 1884 

forilnttcrdes til Vrendekilde Oa Bel- 
inae pas Inn Han var Nidder af 
Tng on Dbmd. 
»z» Ers- ; 

—- Fsrftelrkrer M V. Sachmann 
ved Bakkely Stole i Vejen er ifølge 
,,Kold. Av.« forleden afgaaet ved 
Boden, knn 39 Aar gamnieL Han 
kom til Vejen i 1898 og log, saa 
lasnge hnn var rast, virkfom Del i 

VyensJ offentlige Liv. Han var i 
mange Aar Formand for den teks 
niske Stole og Foredragsforeningen 
og Kasferer sog Regnfkabsfører for 
Brligsforeningen En Kræftsygdom 
tvang ham i de fidfte Aar til at neds 
lægge disse Hvem on han led pna 
det fidfte saa meget, at Døden nu 

koni sum en Befrielle. 

.III7I- ---I -' 
« »- 

— FOU. Gaardejek Niels Møller 
af Flenfted Mark er forleden afgaaet 
ved Djdein Hon var ifølge »Silk. 
Av.« i sin Tid i mange Aar For- 
nnmd for Laasby Sogneraad og i 6 
Aar Medlem af Skanderborg Amte-— 
mad. Hans offentline Virlfonclied 
ligger dog temmclig langt tillnme 
i Tidcn; i de senere Aar oa naonlig 
efter at han havde afstaaet Ganrden 
til sin Søm levede hnn meaet til- 

baaetrukken 

— Sognepræft J. P. M. So- 
renfen er Mandaq den 7. Mart-Z 
død i« Kabenhavn Han var født 
1818 og tog 1848 leologilk Entbedss 
eksamen. 1866 blev han kaldet til 
Sander Feldinq og Assinq Menias 
beder i Ribe Stift, oa dette Grube-da 
fra lwilket hon allerede for en Del 
Aar fiden traadte tilbaqe blev lians 
enefte 

Kvindelia Toqbktieninq. Fm den 
l. April vil der ifølae ,,.(iold. An« 
i enkelte af Ztatsbmiernes nonnenis 
gaaende Ton forefindes en Wind 
der under Kørfelen lørger for Ren- 
lioldelfen af de nennenmaaende Per- 
lonvoane, saafom Vindnesspndsnina 
og andre lettere Arbejder. Ideen 
bar i "længere Tid været praktiseret 
paa de tylke Bann-, hvor der bydes 
Konerne lange og anstrengendeane 
lom’ Hamburg-Herbesthal eller 
Hamburg-Bamdrup og Netur efter 
iaa Timerö Hvile 

Jst-klein« Den 9. Marts var bei 
so stat, siden Sinn-er Jenlen 

chler for Eben-Ez« 
Brystfygeforening. 

l. Euhvcr Mand, Kvinde eller 
Vorn — uden Hensyn til Alder — 

kan blive Medchu af denne For- 
ening. 

Man indscnder fuldt Navn og 
Postbusadresie mcd Angivelse af 
Alder og 1 Dollar og siden 1 Dol- 
lar ocn Aaret. 

Vod Modtagelsen af 1 Dollar og 
Frimærke for Svar tilsender An- 
stalten vedkommende et trykt —- for 

det9 Aar gældekide —- Medlemsbevis. 
cZ.Et Medlems Ret kan ikke over-. 

fsres paa nagen andeu. ! 
3. Hvert Medlem, fom begærerI 

et Ophold pack EbensEzer Sanatos 
rium, man for at optages fremlægs 

e skriftligt Bevis fra en lvkal — 

oq i hvert Fald fra Eben-Ezer’s — 

medicinske Autoritet —- for at be- 
høve et saadant. 

t. Forcningens Medlemmer 
modmgcr Hjælp i Form af frit Op- 
kwld oa Pleje som ordinære Patien- 
ter paa Eben-Ezer Sanatorium. 
and der regnes »ekstm«-for alle 
andre Patienter, gcelder ogfaa For- 
cningens Medlemmer. 

Z. Opholdets Længde begrænses 
vcd den længere eller kortere Tib- 
vedkommende bar været Medlem — 

som folgen 
— 

1 Aars Medlemstid —- 1 Uges 
frit Opbold. 

2 Aars Medlemstid — 3 Ugers 
frit Ophold. 

J Aars Medlemstid — 6 Ugers 
frit Ophold. 

Smidt nedsatte sia i Viborg som 
Mestcr." Den gamlc Hasdersmand 
der er født i 1829 i Gl. III-mild- 
lzar ifølge »Vib. Stiftst.« i de for- 
løbnc Aar ragtet en Mænadc Til- 
lidshverv og er as det store Publi- 
kum navnlig kendt for sin Virksomi 
hed som Vrandinfpcktør. J 1888 
blev han Danncbrogsmand, og i 

1902 udnævntes han til Æressmedi 
lem af Vibom Borg-ers on Haands 
værkerforening 

F »s- a-, js -. ;- k---st«-s-«so- »- 

Forspildt Benaadning En sølle 
Fyr, der forleden Daq fik Lov til at 

varme sia i Fyrrummct paa Hjørs 
ring Messer-L misbruate ifølge 
,,Vends. Tid.« denne Tilladelse til 
at tilvende sia Fyrbøderens Ur, der 

hang paa et Ssm i Maslinrummet, 
og stille af. Da han kort efter blev 

arresteret, viste det sig, at han i 

December 1908 havde faaet en be- 

tinaet Dom paa 5 Tages Band 

og Brod, ligeledcs for Ttweri. Den- 

ne Gang blev det til 3 Gange 5 

Dages Band oa Brod, og nu skal 
han afsone begae Strafsene. 

Ulykkkt. NR Skive, 7. Marts. 

Skipper A. Nielsen, Føreren as 

Jagten ,,Bølaon« as Aalbom, faldt 
i Lørdaas Astes, da ban vilde aaa 

omVord s sitSkib i SkiveHavm ned 

mellem Bolværket og Skibet. Ulykken 
bemasrkedes straks af Skibsdrengen, 
der fik Folk tilkaldt, og Stippierei 
bragtes ret lhurtigt op-. Han dsde 

doa straka ester. Afdødc var 78 

Aar«acmn1csl og Enkemand. 

— Djd ester Ulylleitilftklde. —- 

Kusk Lars Peter SItensen has 
Grosserer Anton NieLcn i Odense 
blev sorledcn. da han skulde heute 
et Læs Korn i Narregadz rann 

as en Saek, der faldt ned fra Laster 
Fra Vognen faldt han ned paa 

Jorden ·og sit saa alvorlige Knar- 

stelser, at han om Aftenen asgik ved 

DsdekL Den sprulyklede efterlader 
slg Ente og flere Birn- 

4 Arn-S Medlemstid — 2 Maa- 
nedeks frft Ophold. 

5 Aars Mcdlcmstid —- 3 Manne- 
ders frit «phold. 

6 Aars Medlemstid — 4 Maa- 
neders frit Opbold. 

7 Aars Medletllstid —- 

neders frit Op-hold. 
8 Aars Medlcmstid —- 7 Maa- 

ncders frit Ophold. 
9 Aar-Z Medlemstid — 9 Maa- 

neders frit Ophold. 
10 Aars Medlemstid — 12 Maa- 

nedcer frit Ophold. 
Hoch Ophold fkal imidlertid 

sjandses paa Anftaltlægens Erklæs 
ring om ,at Trangen ers ophørt 
Skulde f. Ets. et 5 aarigt Medlem 
opholde sig paa Sanatoriet de ful- 
de 3 Maaneder, begynder det forfra 
fom eetsaarigt Medlem. -10 Aars 
Medlemmer fættes tflbagc i For- 
hold til det Tidsrum, samme hat« 
oplwidt fiq paa Sanatoriet-—--. Doq 
skal intet 10-aarig Medlem sættes 
længere tilbage end til at beaynde 
som 3 aarigt Medlem. Naar For- 
eningen tceller 1000 Medlemmcr, 
skal 10saarige Medlemmer have frit 
Opho"ld, saa lcenge vedkommende 
trænger. De begynder dserefter som Z- 

aariae Medlemmer. 

Ethvert Mcdlem, som gentagens 
de med Vidende oa Forscet gør Vrud 
paa Anstalten-I kristelige Orden eller 
dens sanitærc Regler, har derved 
tobt sin Ret til Ophold. 

Forftandcr, Husmoder og den 

anfoarshavende Læge bestcmmer 
sxned Hensyn til vedkomm«ende. 

Maa- c-
( 

—- 

Et Øjebliks Eftertanke viser For- 
delene, ifald et Medlem bljver bryfti 
svagt. Tcenk f.Eks., at en rang-Mund 
melder fig ind, naar han er 14 Aar 
gannnel 20 Aar gammel kommer 
han i Fare for at faa Tæring. Han 
bar da Ret til 4 Maaneders frit 
Ophold paa »Eben-Ezer« —- eller 
at det førft bliver i 24—25 AarsAl- 
deren, da kunde han rejse med Re: 
til aarelangt Opshold der ude. Paa 
denne Munde bliver en ung Mand 
eller swinde i Stand til at gere. 
lwad der maafke ellers blev umuligt 
felv med den for et faadant Sted 
saa lave Betaling. 

Hertned er denne Sag lagt ben 
til Prcestiers, Forældres og unge 
Menneskers velvillige Overvejelfe. 

Skulde der ikke vcere Ungdoms-, 
Studenterforeninger o· s. v» lwor 
en Del Medlennner Hunde flaa sig 
fammen og fende en Navnlfste2 En 
Gang fik vi en med 30 Navne fra 
en af vore Stolen 

Lad ingen sige: »Jeg trwnger in- 

gen Sygeforening. »Det gør De 
maaske ikke i Dag, mewTrangen kan 
snart melde fig. Kammer De ikke til 
at trwnge,l)jælper De en anden. 

Jndsend med det samme Deres 
fnlde Navn, Adresse, Angivelse af 
Alder og 1 Dollar med et 2 Cent- 
Frimærke, ag de skal faa et Med- 
lernsbevis. 

De, som indmelder sig inden I. 

April, vil faa et andet Aars Med- 
lemskort tilsendt. D. v. s. for 81.00 
faar de ftmks Ret til ZUgers frit 
Opbold paa Sanatoriet. 

Skriv til »Eben-Ezer«, Brufh, 
Colo. 

Landet i 

Den Dansice Koloni 
Alberta, Canada. 

er anbefalet af den for. d. ev.-lutl). Kirtes Landkomite 
ektcr en grundia perionlia 11nderjøgelic. 

Der rcjcwrwde Areal omiattkr ca. 17,«(-I« Dich-Z 

Ewurai nmtrcnt Halvdolen kan overrisles. illf hele Areai 

let er ,nu omtrent Halvdelcn folgt til Landsmasnd, af 
lmille en Tcl allrrcde er disnmpc, ua andre er paa 

Reise Vertil. 
C. P. sembaneiclstab aiver jri Byaaearimd til 

Ki1·tc, oa Eclslabcsth Notwralaacnt bar lovct at bekofte 
Opførclsesn af en Hirte, saa mark iom man bar Brua 
for den. 

Mm or alleredc i Find mcd a! asilwaac en sum- 
banu som uil aaa liav iaenncm den danste Fioloni. Tun 

neun-e fuldsørt rndmi i Zomnw. En Vn zsil bljvo an- 

laat i seine sioloujca 

Jordlmndisn boftaar ai Tori Muld mod Schinder-lag 
Godt Vand findt-is i l« til NR Rad-J Tybde 

Lande-I cl« sasrlia canet for ,,3mall at·ain«. Af Vin- 
terinwdc liar man anlia saa lmjt iom 67 Bu. pr. Acke- 
mcdens 85 til l« Bu. beklagte-Ei jom en rot almindes 
lia Heft For·m11·szibvedc aimsr ira 25 til 40 Bu. per 

e Acri-, Haut-c fra 75 til 125 Bu» Bya im l« til 60 Bu., 
Hør fra 15 til 80 Vu» oa as siartoflor har man avlet 
indiil 600 Vu. per Ast-e under Ovcrriskslina. Alfalfa 
trink-I andt under Jrriaationx liacslcdesz alle Slags 
Haveiaaus. Te rette Vetinapliisr imcsfindes til at ikaffe 
det størst muliae lldlmttc nd as Jan-den. 

Prisrn er WOOH per Acri- for «i1·1·iaatcd« Land ou 
818·()() per Arke for Land, der ittcs fan vanch Ve- 

j Ialitmsvilkaansnr er lottc. Wm en Tiendedol thalcs 
JlontanL oa Reiten i T) Terminen 

Eli Farm lau altian følussd ior de iammo Wonach 
iom man«ellci·4:s maa betale i Nenn-. 

Beitrivelicr af Landct iamt nærmercs Ovlnsning 
tiliendesjs Frit paa Forlangcsndcs. 

Ell( illW llW EsTliTlE co« 
Elk Horn- Iowa- 

c
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Stot Ekskursion l. og 3. Tiksdag i Maanedctx 

825.00 for »Komm Trip««. 


