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Taqu Forctagsomhcd 
paa Island. 

»Hojredlacet« omtaler i en leoende 

Artikel de Lpaaver, som nu nærmest 
foreliagcr for den danste Foretaasoms 
heb, og alckter fia over denVirtsonihed, 
som :iu for Alvor stal ssges iaanasat 
paa de vestindiste Øer, ligefom det fett- 
lig fremhcrver Det glckcelige i, at Dan- 
mark mev faa ftort Hsld hat stasset fig 
Jndpas i den vckloige oa stadig stigm- 
de Omscetriing mellem Europa og Ost- 
asien. Men — fortscetter Blavet — 

kgfaa mkd Nord i stsrreNærhed umko- 
derlandet ftiger Chancer op fra Hori- 
souteri, erwnu vage og tagede, men bog 
i ethvert Tilfælde Mulighever, som for 
hvert Aar, der gaar, maa antage fa- 
stere Former Vi figter fornemmelig 
til vort store Biland Island, hvig po- 

litiite Forbinbelse meo Danmart er 

blevet fastere ved den nys heldig til- 

rettelagte islanbfte Forfatningsres 
form. 

Fingerpeg i faa Henfeende tan man 

finde i det npperlige, med UnderststteL 
se as Carlsbergfondet ukgivne Strift 
af Valtyr Gudmuirdssom ,,Jslands 
Kultur ved Aarhunbrereftiftet 1900«. 
Det fattige Land har rige Muligheder, 
derer Statte i sit Stsd, fom tivligere 
eller senere vil blive lpftevr. Hvilten 
Stat ejer Ort faaleveg itte i De mange 

Fesse, hvis famledeVandkraft anslaaes 
til ikte mindre end 1000 Diillioner He- 
stelraesterx e.1 industriel Rig:omgti-lde, 
som nu liaaer ganfte Unnttet heu. Glas- 

delig er liaeledeizs be Fremftridt, som 
allerede er foreaaaet paa Landbruaetg 
Omraate. Den iglandste Bunde sjer- 
ner sig km fra den fra Olvtirsen arvere 

Rovdrift, Van iævner Hjeinmemartens 
Tuer, araver Engvandinaearøfter 
grundlæaaer endoa Andelgmeierier,ani 
lcegger K«oktenhaver, ja gennem Planti 
usingsforspa haaber man endoa efters 
haanden at tunne ge.1give Den deng 

fabte Skoovetft· Liaeledeg er Der ke- 

gyndt et Lvaing paa Fisterietg Om- 
raade, og Omscetningen med Udlandet 

shar i de sidste 50 Aar feinboblet fig. 
At der paa alle disse Omraader vil sie 
state Fremftridt, anfrr Gudmundåson 
for sikkert, og at der for danft Kapital 
her byder sig betydelige Chancer, turde 
ve( allerede nu være uomtvisteligt. 

Illlevegne fra. 

Fkygicligk Jotdskkklv. 
Asshiabcd, russist Turteftan, 23. 

Dec. Et ftygteligi Jordskalv hat 
hjemssgt «Llndijan. Mindft 5000 Me- 

nesteliv er tobte. J det indfsdte Knar- 

iek as Besen er ca. 40W omtomne. Mo 

Lig er allerede dragne frem af Rainer- 

ne; Arbejdet gaar meget langsomt. 
Statens Statiammer med 5,00(,),- 

000 Rubler liggek i Nuinek, og Ub- 

gravningeme foretages bei under 

lttæng Kontrol af Poliiiet. 
500 Jcembanevogne er stillebe til 

Disposition som midletiidige Boliger 
for husvilde,og ftønt man bygget Siut 

og Hyttek med stor Hurtighed, vil detl 
bog vate mindsten Meiner-, inven asiei 
Husvilde Lan vckke under Tag. ! 

Jetnbanerne hjclpek paa alle mu- 

iige Maabet, sauledes ved fri Trans- 

port af Fodemidler og Byggenmteria- 
lieri Pengehjætp trænges der til 

lieblilkelig. 

Dynqmit i Schrien-. 
Genevr. 23. Dec. Ea Dynaiuit- 

bpmbe e·oplodetede i Aftes fotcm Jud- 
gangen t.l St. Petets Domkirtr. En 

Time tidligere var bei lyttedes Poli- 
iiet at fotbindre et Dynamitaiientat 
paa Raadsherre Flassibis Refidens. 
Iorbtydelserne menes begaaede af An- 

arkisier fom Her-on for nylig fremsatte 
Lovforssag mod Anakkismeri 

Næstcn for frech 
Bloomington, Jll» W. Dec. J 

Astes trængte en Bande Novere ind i 

Posthufet i Leroi og bemægtigede sig 
81000 kontant samt alle Frimckrker og 
registrerede Breve. Derpaa drog Ban- 
den R Mit Nord til ·Saybrook, hvor 
den angteb Ferngsiet og flog dcts Døre 
ind meD ext Telefonpck(. Efter diese 
Bedrifter flygthe den i et ftjaalet Kore- 

toj. 

Bcnczuela. 
De officielle Noter fka Tyftlanv og 

England, hoori Prcrsident Novsevelt 
opfordtes til at være Voldgiftsmand i 

Venezuela-Konssitten, er nu ovetratte 
de forencde Statets Gesandter heu- 
holdsvig i Berlin og London. 

Fu Maiwurm Wis. 
Vor Frelsets Menighed, Waupaca, 

hat i indevckkende Aar tilvejebtagt 
ved Subfcription omttent 8815000 
foruden Ossete og Samfundsbidtag 
Der er en Gælb af omtkent 81000.00 
paa dens nye Kiste. 

Herren bespget i denne Tid denne 

Menighed til Ftelfe for Sjcele. Det er 

scktlig Ungdommen der gribes weg- 
tigt af Ordet om Synd og Naade. 

Shakspearc i Wafhingtou. 
Washington, 23. Dec. Mrs. Nonse- 

velt, ledsaget af Mk. og Mrs. Proctor, 
Mifg Ethel Roosevelt cg Kermit 
Roosevelt overværeve i Aftes Opspre!- 
sen af »Hamlet« i det nye National- 
theater. 

Stor Brand. 
Beatrice-, Nebr» N. Dec. En Jldlsg, 

der opftoo i Kælderetagen of Dass 
Drugstore i »ijosonic Temple Block« 
odel.1z1rei5]eorgegsil.2 den hele Bänk- 

Jlden formoDeI paasat. Den nd- 

btedte sig med rivende Hurtighed fra 
Ræloeretagem og for Brandvcesenet 
kom tilstkdh var Den unenfor al Kon: 
trot. Dei samlede Tab c: ca. III-IM- 

lum. 
Schlcy et syg. 

Wofl)i.iz.1tvn, LU. TI. Monm- 
Admiral Zchlen er angrcdet af et inf- 
tigt Anfald af »Lu:nbago« og liggek 
meget stig. 

Hans Tilftand er bog ikte farlig, 
stpnt Syqdommen vil holde ham i 

Tragen i nogen Tib. 
Ok— ----——- 

Boganmeldclsc. 
»Julian den frafaldne«, 

of Venedict Nordentoft Iz. Bindg P« 

Heftc af Strifter til Oplysning og Op- 
bvggelse, udgivne af ,,Airleligt Sam- 

fuiid af 1898«. 
Vi hat gennemlæst Bogen med itte 

lideu Interesse, og Grunoen til denne 

theresse tan vi udtale ined Ins-satte- 
rens Ord, Sitze 39: »Bei er merkte- 

ligt at fe, hvotledes vi allerede her hog 
Julian msder de komme Angreb pcm 

Kristendommen, fom er fremtommen 
i alle senete Tiber-Z Fritænteri; det er 

Gestandig te famme Tanter, ter gaar 

igen!« Det er netop, hvad der var 

os jaa paafaldcndr. for vi naaede 

der-ne Udtalelfe af Forfatt-:ten. Kil- 
den til Hab mod Kitftendommen —- 

Fotspg paa at opvise Sædelighed, Anst- 
hed, ja endog Astese i— Laan fka 
Kristendommem scrrlig Batnthjærtig: 
heb mod de elendigie —- Strenghed mod 

sig selv partet med grænselss For- 
fcengelitghsev — bidende Spot uden Be- 

visfptelfe fom det fornemste Kamp- 
vaaben —- alt bette sitt-es hog Julian, 
og statt lcengere et Vantkoen itte tomi 

men endnu i sin Ramp imod Leisten- 
dommm 

Julians Historie er et sprgeligt For: 
spg paa at gyde nyt Liv i Hedeni 
stabet, et traftigt og ihcerdigt, met 

lig-: saa afmægtigt Fort-g. 
Vi unbefaler Striftet til vore Lesen 

og scerlig til alle, som interesse-set sit 
for at folge Kristendommens seierrigi 
Gang ud over Jorden- Spec-get c« 

jævnt, og Fremftillingen klar, fat 
Bogen lan lcefes af alle, der kan lass 
Dunst. 

Dan marh 
Dødsfald. 

Professor i indisl Filolcgi. Dr. 
phil. Søren Sorensen er død JU. Dec. 

Euren Sirenfen blev Student i 18- 

67; hnn lastede sig nied Jver over Stu- 
diet of de tlagsiske Sprog og studerede 

lsaintidi-g, under Westergaards Veilch- 
ning, Sanstrit. Eiter at have taget 
silologisi-historifl Stoleembedssetsamen 
blev han ansat som Adjunkt ved Her- 
fufsholm, men opgav den.ie Stilling. 
da hans store Lærer paa sit Dsdsleje 
ovekbtog ham Fortsettelfen as l«sine 
Forelesninger. Fausbsll blev imid- 
lektid Westetgaatds Efterfslger, vg 
SI!en-3-rensen maatte erntere sig som 
Privatlkrer. Han fortsatte iinidlertid 
med ubsjelig Energi fine Studier, et- 

hvetvede i Aaret 1883 Doktokgraven 
med sin grundige og banebtydende Af- 
handling: »Om Mahabhakatas Stil- 
ling i den indisleLitteratur«, og echt-er- 
vede sig en anfet Stilling i den bitten- 

slabelige Vetden ogfaa i Ublandet. Da 
Fausbsll for lott Tid siden trat sig til- 
bage, var Strenfen felvslrevei til at 
blive hans Eftetftlger; han naaebe sit 
Maul og blev Professor· Nu er han 
brat bleven reven bort fra sin Virt- 
foinhed, i hvilten det tun var forundt 
ham at viele i saa kort Tib. Men han 
efierlader et betydeligt Brett, et Regi- 
ster til Mahabhatata, hvig Udgivelfe, 
der er bleven inmdelet med stor Inte- 
resse, er sitret ved Stolte fra lldlanbei. 

Professor Zøren Boreas-en var en 

lige sna bestehen fom lærd Not-steh en 

brav cg højit elstvcerdig Personligl;ed. 
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Smaanyt 
T ø d Cz f n l d- Horien5, den fl. 

December. En Zon as Steen Stern- 
fen Blicher, Pensioneret Lærer F. BI- 
cher, er i Nat afgaaet ved Døden i Tof- 
tum, 7933 Aar gl. Den Alb-de haode 
sidft veret Leeres i Horlev ved Aar- 

hin-· 

Faldei gennem ern.Nibe, 
den 9. December. Arbejdsmand Jens 
Nygaard fta Klitgaard er i Afteg Pan 

Vejen fka Nibe til sit Hjem falden 
gennem ern og drulnet Hans Lig er 

nn fundet Den forulyttede efte rladee 

fig Hustru og flere Born- 

Drnlnei i en Torwegran 
Nylsbing S» den l-. December. Hug- 
mand Nielg Larsen er i Ganz Efteri 
middag druinet i en Torvegtav ude.1- 

for Ganrdejek Jeng Pedersens Gaard 

i Lille Egebjerg. Han var ifcerd med 

at hugge IS til et Mein-L Den for- 
ulytlede var 48 Aar gl» og efterlader 
Rone oq tre Born, hooraf ret migste er 

lz Aar· 

S o l gt H o i e l. Kolditig,de1i9. 
December- ,,Tl)omseng Hoiel« i Kol- 

ding er i Gaar of Hotelejer Thomsen 
her i« Byen folgt til fhv. Ovetlelnet 
pag Boeltnann? Holel i Odenfe Vill). 
Jenfen. Overiagelsen findet Sted 1. 

Januar 1903. Sonn Kobesum nasvnes 

112,000 Kr. 

Anltion over en Slov. —- 

Silkeboeg, den 9. December Ved Aut- 
tion i Gaar over den Isdsboet efter 
Justitsraad, Dr. Poulseng Ente tilhøs 
rende Linaa Vesierslov, laldet Dr. 

Poulsr.is Stov, beligqende mellem Sei-l 
ven og Svejbcel, Areal 452 Tdr. Land, 
blev Ovmetsfngspree Kier, Aarhiks,« 
højstbndmde med 64,400 Kr. 

Ejendomsfalg. Aalbotg, den 

Q. December. Den under Langholt div- 
tiihørende Eiendsom ,,Knoldgaaed«, 
lilshotende Godsejer Ahlmnnns Dems- 
bo, er solnl til et Konfortium i Øster 
Hassing for 70,00() Kr. Pan Ein- 
dommen hat der hidtil vceret Forli-gä- 
siation for PlanteavL —-- Da der er 

Mangel paa Tørvejord i Sognet, er det 

Hensigten sit udsiylle 100 Tor. Land 

Mose, der hører til Ejendommen- 

Danmarl i St. Louis. Det 

nedsatte Udvalg for Danmarls even-— 

tuelle Deltagelse i en Verdensubftilling 
i St. Louis er indgaaet til Jndenriggs 
minifteriet med et Andragende om 

Statsunderststtelse af lignende Stin- 
relse som den, der blev ftillet til Komi- 
teens RaaDighed vedUbftillingen i Chi- 
ccigo i 1898. 

Til Chicagoudstillingen blev bevil- 

get 275,000 Kronen Anvragenbet be- 
ror for Tiden i Ministeriet der vil vi- 
deke befordre det til Rigsdagens Af- 
gottlsr. 

T o N c se r. Pafior Mttck i Nor- 
te Neraa pas Fyen og Later Tejsen 
famme Sted har i lcngeke Tid ligget 
i sior Ufred med hinkam-ern Ministeriet 
nedsatte verfot en Provsteret til at un- 

derspge Sagen, og efter at denne tiu 

hat gjort Jndbeketning, hat Mini- 
steriet —- eftet hpad der meddeles ,,··’Fs. 
Tid.« —- gennem Provft Balslev i O- 

bense tildelt de to stridende Herrek hvet 
en alvotlig Jrettefcettelfr. 

»K-bmanden i Venedig« 
vil blive Oet lgl. Theaters Nytaaks- 
forestilling. 

Dagmartheatret fejrede 
Bjsrnftjekne Bjtrnson ved at gewopr 
re «Poul Lange og Tom Pargberg«. 

Bjornson-Forestillingen 
i A a rsh u S. Den meget festliqe Fore- 
ftilling inblededeg med en Hiler til 

Bjømstjerne Bjørnfon of Forfatte- 
ren Rolf Harboe og fremsagt af Direk- 
tør Benjainin Petetsen Sau snart 
Den sluttede, faldt det paa Scenen for- 
samlzde Personale ind med »Ja vi el- 

ster Dette Landet«. Derefter opferteg 
Bjørnfon5,,lkn Fallit«, der blev en ftor 
Eurceszx Ved Forftillingens Stutning 
udbragte Direktor Peterfen et »Bjørn- 
son leve«, der tnstte stormende Til- 
flutiiing. 

Jndbrnbstyveri. Aarth, 
Den 1«. December. Arreftanten Peter 
Reimer har under et Forhsr her i Dag 
tilftaaet, at han i Beghndelsen af Nos- 
vember Maaned sammen med en Kolle- 
ga, Mittel, i Ktbenhavn hat for-net 
Jndbrud i en Villa i Rosenvcenget og 
ltjaalet 1600 Kr» fom be Vette. 4 

Dage efter havbe Peter Reimer brugt 
sin Del til Svir. 

Mittel er nn anholdt af Politiei i 

Rsbenhavm 

Jldlos i Kolvin·a. Kolding, 
den 1l). December. J Gaar Eftemiid- 
dags opstod der antagelig ved en 

hcnkaft-:t, afreven Tandftit —— Jld i 

Kældeten til Bett Fc Wesselg herver- 
rende Filial Jlden hlev hurtig flat- 

ilei, men Røg og Band havde unrettet 

betydelig Stude, der ansiaaes til 25,- 
000 Kr. 

D s d s f a l v. Od-:nfe, den 8. Dec. 
Cn af Bhens lendte Jndustridrivende, 
Masiinfabkilant Mottenfen, Mastim 
fabriklen ,,Bolbto«, er i Dag afgaaetl 
vev Dvdem 

Brandt Fabrik- Esbiekg, den 

8. December. Cementfabrilen »Ge- 
fion« set Mandag Aften ved Sekgtiden 
totalt nedbkcendst. Bygningerne er ag- 

furerede for 7(),000 Kr. Fabkitteii var 

for Tiden iite i Brug, og man antager 
derive, at Jlden er Paafat. Fabrik- 
len ejes af en i Hamborg boende Kot-- 
mand Thomas Hansen. 

sBorgserligt OEatefluh —- 

Beh sydjyile Præstekvnvsents Mede i 

Barke var der overvejende Tilflutning 
til Kultusminifterens Forflag om bor- 

getligt Ægieflah Enlelte Præstek 
udtaltx sig for, at Forholdet stulde 
være fatultativt; ingen var imod Res- 

formen. 

En102iaarigKvinDekioD. 
Roldings celdfte Jndvaaner, Enkefrn 

Løding, er forleden død. 
Havde hun faaet Lor- at leve en 

Maanedstid en«dnu, kunde bun den 

81. Januar — have fejret sin 1s')2- 

aarige Fødsselsdag. 
Enlefru Mette LIbing Var født i 

Stern 1801. Hun hat i en lang Aar- 
række verret i Hufet has sin Stin, sho- 
Boghandler L-ding, cg fejrede for to 

Aar siben si.1 100-aarige Fsdselsvag 
under stor Deltagelfe fra mange Si- 
der. Kongen fendte hende en Lerne- 
stol,Bytaadetn1-dte og gratulerebe 
o. s. v. 

Omttent lige til det sidste Aarstid 
bevatede hun sit Humor og sine Inte- 
resser stifte, men i den sidste Tin 
sitantede hun en Del. 

Ovetlaerer Jbsens Enke, 
Sm, blev begravet for nogle Dage 
siden. Efter den afdsdes udtrykkelige 
Ønste fotegil Jordefætden i Stikhed. 

Dermed er dette Hiern, ver tummede 

faa mange Jntetesser, oplth 

Samaritanerne i Asden- 
ba vn. Den vedvarende Kulde har 
fremtaldt faa megen Js i Ksbenhavns 
Havn, at Skibsifarten allerede nu 

hemmes bekydeligt. Som Fslge der- 

af er Arbejdsltsheden tiltaget meget 
steckt i de sidste Tage. Der berstet saa 
stor Nsd i Atbejderkvarteretne, at 
man tænker alvorkiat paa at aabne 
Samaritanerne allerede i benne Maa- 
neb. 

D ø d s f a l d. Forleden er Stel- 
flørlreosens Reprcesentant i Follethi::: 
get, Parlitulier P. AndeksensJydI- 
trup afgaaet oed Døden som Følge af 
en thngebttcendelse, der i en Ugegtid 
kastebe ham Paa Sygelejet. 

E n B u s te af Chr. Nichardt blev 

opftillet i. Studenterfoeeningen den 
1.')-de ds. 

Konan lylønftet Hans 
B r oa e. Blath de mange Lohnst- 
ninger, Kbmd. Hans Broge fra Aar- 

hus, modtog paa sin Ftdselsdag for- 
leden, var i Fslge ,,Aarh. Sttd«« vg- 
saa et Telegram fra Kotigen. HI. 
Maiestcet udtkylte i hjerteliae Ord sine 
gode Ønfler for Broge og bad ham om 

at aflægae et Bei-g Paa Amsalienborg, 
inden han reiste hjem til Aathus. 

7s-----R()00Pd. Torsk frassen 
ihje l. Fislehandler Jens Andrea- 

sen, Horsen5, der lhavde en 7—8000 

Po. fmaa Torfl liagende i nogle Hm- 
tefade oa Fiflelvaser i Nærheden af 
den offentlige Badeanstalt der i Byen, 
ajokde forleden den ubehageliae Opda- 
gelie, alle Totslerne var frosne ihiel. 

Te havte i Fslge »Hors. Ftbl.« e:1 

Verdi af 800 Kr· 

Stor Jldebrand i Inl- 
la n d. En heftig Jldebrand har for- 
leden Morgen kaset i Landsbyen Tom- 
sttuv now-it for Odder. 

Brander opftod Ved SkTiden i 

Maler Jakobfens Hus Da forplantede 
sig leerfra til Sognefoged Th. Thom- 
sens Guard, shka en Lange net-betend- 

te, ca til S. Jørgenfens Enkes Gaatd, 

hvor alle UT husene nedbrændle, her in- 

kcörwndte Lesudexi fein Hefte. End- 

ivikere beeotc Jlden sig til N. Einen- 

fens Guard, hvor alle Udbufene neb- 

brcend1:, Oa til J. Andersens Guard, 
der er bortforpaalel til J. Overballe; 

Ihrr nedbrændte alle Bsygningerne. Ved 

9-Tiden var man Heere over Jlden. 
Hvorledeg Jlden et oplommet, vides 

ille. 

De. Mile’s AntisPam Pia-. 
El Weil-L iilkeet ou vanlldellat Mit-del lot lyg elle1 

nekvts Den-etwan qufmcrter. Mavepinr. Neurelqld 
Nekvsfitet. Jrkitabilitm Senat-Glied Glut, Stimer 

Jndcholdee hvcrlcn cvium ellec Motfin vq elteeladei 

inan flemme Ciscrvlelnlcmen 25 Dolls We. Pqe 
Numm- eller Stube-e al D t. M i l e s« M e di c a 

E o., Elkharh Jndliuch 

U dsixILx dsx 
Arbejogløsheden er ftrri 

Europa i Vinter., J England gaar 
minost en halv Million Arbsejoere le- 

dige, cg i Tysklano er det itte beore. 
Rent flem er Situationen bleoet, sidefc 
oet kolde Vinteroejr indtraadie. Ficke 
tyfte Byer hat bevilget stjrre eller min- 
dre Summer til Nødens Afhjcelpning. 
Saaletses bevilgeoe Dresden i Løroags 
325,000. 

B r y s f e l. Der er veo Boringer 
i Nætheden af Borringen opdaget 
Stensaltlejer paa en Dybde af 900 

For-. Man ventet at denne Opdagelfe 
vil blive af stor Betydning for Bel- 
gien. 

Sultanenrefvrmeret! Tyr- 
tiet hat endelig givet efter for et strerft 
Pres fta de europæisie Stormagters 
Sioe og offentliggjort en Bekendtgø- 
relse om de Forhokosreglcr, der stal 
tmsses for at forbedre Forholdene i 
det europæisie Tyrti. Kriftne og Mu- 
hamedanere sial ligestilles;der stal ind- 
rettes Folkeskoler i Landsbyerne o.s-v.; 
kort sagt —Sultanen giver sotn sed- 
vanlig en Mee.chde gode Laster-. Men 
om han opfyloer dem —- —? 

iSultanens Specialitet er, soni be- 
tendt, tun at give gooe Løfter. — 

Men hang Hutoininelse stal vcere me- 

get daarlig. 

Nomaverne i Sibirien. 
Ziejseren af RUSlAUV hat i Livadia 
movtaget en Deputation fra Den sibi:i- 
ste Foltesiarnme Buiiæterne, sont lom 

var at bek: Din, at te maatte fortsætte 
dereö hidtil forte Nomareliv,og at man 

ilte vilde give dem Befaling til at tage 
sast Bopcei. Zzaten svarede Deidam- 
tionen,at han gladede sig over ten Til- 
liv, de viste ham,tnen erklcerete, at med 
den tiltagente Kultur var det ikke mu- 

ligt at taale Nomadestammet Sibirien, 
da disses Levemaave stred imcd den 
ovriqe Befolknixigs okonomiske Inter- 
essen 

En Selslabsdame J et 

engelsl Blad saas for nogen Tid siden 
folgende Annonce: 

»En svagelig Dame onsker en bus- 
lig Selslabsdame. Hun maa viere 

hjcelpsoni, musikalsi, lunne staa tidlig 
op, være elstvcerdig, se godt ud og have 
Øvelse i at plej-e. Beljageligt Hjem 
Jngen Gage-« 

Faci Dage efter nivdtvg Damen en 

Kasse mcd Poasttift: »Forsigtig —- 

denne Side optid«'. 
Rassen-; Juchle var en stor, bro- 

get Kat, til hvis Habe folgende Brev 
var haftet: »Den i- Avertigsementet 
sogte Selstabsdame folget her med, 
og De vil hos denne finde alle de as 
dem onsleve Egenstaber. Hun er 

hjælpsom, synger godt, staat tidlig op, 
er elslvcerdig og meget smul. Da hun 
bat opdraget en stor Familie, hat hun 
Ørclse i Pleje. Gage forlanges ab- 

solut ilte, og hun vil sikkert tjene Dem 
godt til Gengæld for at saa et i«;ygge- 
ligt Hjem « 

En ny Opsind:lse ved hvil- 
ten det slal vcere muligt at se den, man 

tcler i Teleson med, proveg i Folge 
,,Rost- ngl.« for Øjeblilket i Pilzen- 
slaberzies Alcid-Inn i Paris. 

Det var ledeligt. Dienstu- 
liste Regering lovede, som meddelt, 
gansle bestemt Italien at tage sig as 
Roveruvcessenet i biet rode Han. Den 

hat ogsaa holdt Ord vg i Totsdags 
assendt to Kanonbaade. De var imid- 
lertid nceppe naaede uden for Kon- 

tantinopeL for Masiineriet gik i Siest- 
ler, saa Slibene maatte slæbes tilbage. 
Men nu er ver jo da gjort, hvad der 
tunde gores. 


