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Kulkominiosionen 
bar tobt en qod Del af Nnheoens an 
meng Tva er rens fortfatte Arbejdel 
af lige stor Betyo:1ina. La den Eint-F 
not-, der lafeg om san mange Stemer 
tan not faa en til at anste, at den-·- 
Res111t.ner inaa faa varia Betydning, 
faa Landet ilte stal Være ndsnt for en 

lignende »fuel faniine« ined det førfte 
"igen. 

Siken Helligdagene er det Kumam- 
nerne, der hat fort det store Ord for 
Rommissionen Befitaebelserne fra 
ten Side leedser sig om det eneste 
Punlt —-— Odelceggelfen af ,,minets 
union«, idet de vil bevise, at den ek» 
Slyld i Streiten, Uotdnetne under 

samme, samt i Stkejlens Folger for 
Landet- s 

En Dag udtalte Dommer Gtay 
den Mening, at Foreningens Mænd 
burde staa item og llate sia mod Be- 
siyldningerne, som rettedes imod denne, 
fertig ved at udftsde Utostifterne of 
Foreningen. John Nutchell svarede, 
at det var fstft Tid at udstpde Med- 
leknmer, naar Domftolene havde bevist 
deres Styldighed 

Dommerne maatte give ham Med- 

hold. Enden er itke endnn. Dei er 

vott Haab, at »mi:1ers union« vil tlare 

siq berste end Kulbaronernr. ! 
Bat-hats i Columbia. 

Folgen:e, fom fottcklles fra San- 
Francisco ander 1.'2. Jan» giver noget’ 
as en Foreitilling om, hvoroidt (Tolum-; 
bia er naaeti Retning as Givilisation." 

Blmdt amstibel Newportg Passa- 
gerer var Unitnant Artbur H. Dutton 
og J. J. Mann og flete, fotn sejlede 
sra Panama T. Oktober. Lnjtnant 
Dutton sigee med Navns Understrifi: 

»Im yerte aldtig omKrigsret, mens» 
jeg var i Columbia. Strasse Udfpttes ; 

osg Domme iitfvjedeg efter Blagthaver 
l 

nes sode Villie. ( 
Den faalaldte Disciplin i Heeren af- 

l)cldte75 ved Kuglen og Bissen- 
En kinge Forfeelfe sikassedes under-«- 

tiden med 100 Pifieflag paa den bares 

.Ryg med bojelige Stolle« Mernd blev ! 
studt for hardtad ingen Tina. ( 

Faa Tage efter, at der var ertlæket · 
Frev, blev to liberale Listen-en som 
ille vilde erllære sig tilfredfe med 

Fredsbetingelfekne, og som var fangne, 
fette til FastningenChiugui. Panama, 
og brutalt pistede, indtil de dsdr. 

Nogle Zangen sont blev tagne eftek 
en iceklig haardnallet Mal-stand fil 
deres Arme eller Ben afslaarne, blevz 
stille ved retes Øjne ellek Dien, vg« 
detefter blev de lssladte for at gaa tem- 

lceltede gennem Livet. Nogle dsde af 
Blodtab. 

En Sionnekt, sont var ladet med 

Flygtninget, og sont Bogota( det Slib, 
sztnant Dutton lich-tie) havde paa 
Slcebtov, sprang lcek paa dyb S-. 

Flygtningerne reddes, og Kaptejnen 
og fern Mand If Wuingen var i 

Fæed med at fslge dem, da den co- 

lusnbiste Visiten som havde Befaling 
paa Vogt-tm ordkede dem tilbage til det 

dsmte Stäb. »Lad dem fotgaa med 
det,« mal-te han. 

De leis ulyllelige, fom itle var link- 
dige c nogen Fotseelfe, ovetlodes til de- 

tes Slæbne paa den fynlende Glan- 
nert uden Seil og uden Baad.« 

KannlsSpvrgsmaqlet 
er endnu ubesvareL Men vor Rege- 
ring vil ilte tet lange nsjes med Co- 
lumbias lldhalingspolitit. VU Co- 

lumbia itke gaa ind paa rimelige Be-I 
tingelfer, saa vil der snatt blive be- 

gyndtllnberhandlinger om Nicatagua- 
Romen, siges der. 

Dei siges paa god Autoritet, with 
scheuten tctnter paa at forelægge Kon- 

gtessen et sattigt Budslab, hvori han 
vil paapege det tilraadelige i at afbryde 
Fokhandlingeme met-Columbia og give 
Grundene, hvotfor de to Regeringer 
Mc tan komme ti! Fotftaaelse. i 

Pan snmme Tid Vil han tilraade, at 

Kongreszfen giver en offentlig Erllces 

ring, at det er imod vor Regering at 
killate nagen anden Nation at konstru- 

lere en Flanal over Landtatrgen, og at 

ethvert Forsøg af en fremmed Nation 
i den Retnina oil blive betragtet sont et 

uvenligt Stridt imod U. S. 

Hungersnod i Sverrig. 
Telegrammer fra Stockholm mel- 

der, at onttring 80,000 Mennester i 
nordre Sverrig lider Hungersnod De 
nødlidende hat begyndt at leve pan 
Bursche-T fom tillaoes af tsrret og 
malet Bat-l, blandet med en Slags is- 

landst Mog. 
Samtidig med Mangel paa Brod- 

ftosser er der ogsaa Mangel paa Fisl. 
Endog Ryper, sotn almindelig sindes 

talrigt i de plagede Distrilter. er nee- 

sten forsvundne. 
Clter «Overslag vil det tage 

36,300,000 at fri Befollningen fra 
Hunger-Edeln ( 

Hidtil l15. Jan.) er der substriberetl 
8200,000, hvoraf 812,500 er sendt af 
Svenftere i de forenede Stater. 

Den nævnte Sum indbefntter ilke, 
hvad der behoves for at redde deres 

Kreaturer, den eneste Rate, sont kan 

leve om Binteren i dette nordlige Kli- 
ma, eller til Foraarssæd. 

Banderne bringet store Ofre for at 

redde den haardspre Kreaturracr. 
J ti.dligere Tider tundeFodermangel 
J tidligere Tiber lunde Foderman- 

aelen erftattes meo en Blandi.ng Mens- 

dyrmos og Asiebari. 
Nu, da dette ilte tan erholdes, bru- 

ger man sint hallede Bitte-, Pil» osg 

Astetoiskr. Bltndinaen toaeo og gives 
varm til Kreatur-Srna Mcn det Vifer 
sin, at Melken ais-eh sotn fodres san; 
ledes, bevirter tyfoid Feder· 

Denne oa andre Snadomme vil sit- 
lert fprede fig, hol-J ver ilte sendes 
Hjælp snart. 

Tilftanden truer med at blioe en 

Gentagelfe af den strcettelige Hunger- 
tyfug. 

En speciel Udfending fra den svenste 
Regering er just kommen tilbage fra de 

nsdlidende Egne. Han hævder med 

Efterttyt Nødvendigheden af, at der 

stkats gøres Foranftaltninger til at 

afhjcelpe Neben. 
Hans Rapport hat gjort et smerte-· 

ligt Jndtryk. 
Til Dato er der fendt 1300 Jem- 

banevognlces til en Verdi af 8100,000 
deemidler og Foder til de npdslidende 
Distritter. 

l 

Dct 20. Aarhundttdes 
Statsmand. 

Det meddeles fta Paris tuoet 16. 

Jan-, at Baron D’Eftoutnelleg De 

Constant, Medlem af Deputetetkam: 
metet og haaglommissionem hat stre- 
vet en Artikel i Revue Bier om Prak- 
sident Roofevelt og Voldgift, hvoti han 
siget: »Ametikanfl Fate et bleven til 
amerikanst Redningsmidvel Amerika 
ttuebe os med materiel Kappesltid. 
Deus motalsleiskappesitid vil tedde os 

vaa sammt Tib, fom den teddet Eini- 
lisationen. Ptcefcdenl Roofevelt hat 
msdl vote lysefte Fothaabninget. Han 
et del lyvende Aarhundtedes vetilable 
Statsmand, og han got sig som fau- 
dan fvttjent ille alene af sit eget Land, 
men af alle Dele Paa Kloden.« 

CautccmSpItgsmaalet 
hat den mililcete Komile beslultet ille 

at lage op til Behandlan i denne 

Session. Fotbudet imod Canteen vil 

allsaa ftemdeles væte bindende, saa 
det vil gives videte Anledning til at 

ptsve dens Jndflydelfe paa Soldaten 
nes Metal. 

Gmel-terms Bett-Met. Vrandfamy Staat- 

n·e Saat. Fotftuvninqct. Stil. cis-Mille- 
ltg Inseln Dr. Thomas’ Eclcctric Lil. J 
rit)vett9lpotl1ek. 

Toldcn 
pau Antilrncit Rul bar Ftnnxqrezsfen be- 

fluttet at lneve for 12 Maaneder. spe- 

slutninnen var enstemtnin i. Sc latet cg 
ncerded san i Hufet Prassidenten un 

derftrev den den 15. Jan. Denne Bei 

flutning vil sttkert have e.1 heldig Ind- 
flydelse til Afhjælpning nf den for-s 
hnansdenvcerende Kulnød Men om 

Kullene virlelig stal komme pan Fri- 
lt.ften, ja, det er der jo san Tid at 

spetuleke Oder i de 12 Mauneder. 

Tolv Mrrnd drirbte. 

Leavenworth, Wash» 21. Jan. Tolv 
Mcend døde og tretten saarede et det 

sorgelige Resultat af et Samntenftsd, 
der flete i Dag paa ,,tt)e Great Nor- 

thern« fern Mil veft for Chi.wautum. 
Et Etsteatog fta Styomist med 

Tømmee samt tre Vogne med Arbei- 
dere lob ind i en Sneplr-«v, hvorved 25 

Arbejdere drcebtes eller saakedes 
haakdt Vognene liggee oder hock- 
andre i en Dynge, og nt af Oftene er 

endnu begravcde i Dyngen Navaene 

paa de forulyttede tendes foreløbig flet 
ilte. Mastintnestcten, L. E. Adams-, 
og Forbøderem Lelvis Verler, undslap 
sont ved et Vidunden Atbejderne 
havde lagt sig til Hvile og sov, da 

Ulyltcn stete. Kun to af dem tog in- 

gen Stude; met de slyngede bogftaves 
lig op i Lufter oq taftedes i meget 
tynd Paallædning op paa en Jordfori 
bøjning, san at de var omtrent døde 
nf Huld-, inden Hjcelp tom til Zteden 

Vkiftet den ene Arm. Fort 
Tod-te, Ja» gl. Jan. lsteorq Worald 

ask-tho, Webfteklfounm misteoe i Tag 
stn bøjre Arm i u ,,lsorn Zbreddex«. 
Don fuldte i Mastinen, men totn uheli 
digvis for ncer, saa at Haanden droqu 
ind i Ftnivene, kee fnittede Armen over 

teet Jeden for Albuen. Worald er Ente- 
mand meo tre stnnn Bern, lzvixz Fer- 
føtgelfe afhcenger of bang Lin. 

Død i Afsindiglpetn Fort 
Dodge, Ja» 21- Jan. Läget as Mrs.» 
Oscatjjtarttm sont bcede tcet ved Don-l 
ton, Webster County, er i Morges tun-! 
det hængende paa et Stur, der til- 

hsret hendes Soigetfadet, Arel Ebn, 
omtrent en Mit fta hendeJ Hieni. Af- i 

bade-J Knce hvilede paa Jvtven, hviltetf 
tydeligt vifer, at det er vvetlagt Geld-» 
mord. Hun hat efterladt sig et BkevJ 
hvori hun beder sm Ssster tage sigj 
of hendes fem fmaa Been. Hun har- 
vekret menet tungftndtg siden heades 
Monds Dsd sidfte Sommer og hat 
ofte truet med at berøve sig Liset, uren 
at der er blevet taget Hensyn hertil, 
netop fordi renne Udtulelfe faldt faa 
tidt. Mel-. Martin tilhprte en af de 

meft agtede Familiet i Dante-L og ben- 
des sprgelige Endeligt Ihar gjott et 

dybt Jndttyt het. Familien et del- 

havende, vghx vil bltve sprget godt 
for Bstnene. 

B t a n d. ’M’Gregsr, Ja» 22. Jan. 
Jlden sdelagde i Dagsen Elevator her,·j 
dce ejeceseef Spencer Kokntompagnieh 
Minneapotts, samt endvtdete hutttngj 
Fa Gilchrists ftore Koran smedl 
92,700 bushels Scd Fotmand Da- 
vidfen blev alvekltg, meaer liivsfarlig 
lautet ved Etsplosion of Kehlen i Ele- 
vatoren. Tabet, ca. 81.00,00(), et vite- 

sentlig deetlet ved Wes 

( 

M a t te d e t. Beatrice, Neb» 22. 

Jan. En uhyre Music Majs et bragt 
pac- Mark-detiøjek1iukt. w Ariel 
sont betaleö af lotale Optsbere, er 22c 

l 

Moklcdcs ek bette? 
It MII der et nnd-ehe solt-« W 

vm Ttl slde a einmer des Melan M-; ek- 
Csomkh CIns-u «- s« sagt-te 

Zi. auwsekähC net-, her ff. Z. Miit de Islttt 15 are-Inn heutratstesth erm- URIZZMMEZWRIIMUN ttla getPM- lveit sengt M Ins Amtan 
what lud Linn-n Ist-rot tu- 

ple D NOT-new c« 

Mssws Cum-eh Col-s tagei tndm vq vtkt et di- 

pr.te laue Ast-Linn Ziaslteeemäw t olus-It Iæudfrtt o e o 
alv- kmlly kul- erst heb besten-. . w 

yUdl a n d ctsz 
Kejfcr Vilhelms Taler. 

Berlin, 21- Jan. Ransler von Bü- 
low svarede i Tag i Rigsdagen paa 
det radikale Mehlem Richters Udtalelse 

si Thinget, at Lanoet og endogfaa Kro- 

Jnens Veerdighed led ftor Stabe ved 

;kejserens alt forhyppige Taler uden 

Ffokudgaaende Konference med Minis- 
lltrenr. He. von Biilow udtalie: J en 

tonftitutituiel Siat maa te lebend-e 

) 
Sta tsmaend tage Det nøjefte Hensyn til 

iMonattens JndividualiLet Jo kraf- 
Itigere denne er, Des mere er han til- 

bøjelig til at influeke paa Statens 
Assæker, hviltet unægteligt itte altid 
letter Statsmandens Pligter: men en 

phekslers stættt prrcegedeKtaft og per- 

lsfonlige Selvstændighed er ei Gode, der 

Fsilke nvlsom kan flattes. Jeg hat i Ub- 
Handene tkusset mange, der fultede ef- 

’ter en kraftig Jndividualitet paa Tro- 
Ferne. Jngen bøk lutte sine Øjne for 
Tdet i aandelig Fotftand robufte hos vor 

Meilen Han er absolut fortan-user og 
sder sindes i.ntet smaaligt hos dam. 
HHvad De end saa maatte bebrejde ham 
Js— en Filiftek er han ikke. Dersom De 
-Inster at rette Angrekx ret dem da di- 
rekte mod mig· 

Tuberkulofc i Kong Osqus 
Familie. 

l., 

Stockholm, 21. Jan. Dei fast-von- 
lizie Hofbal paa Kong Oscars Fad- 
selgdag, der falder i Dag, er i Aar 
bleven aflyst paa Grund af, athegerne 
irr-läg hat tonftateret, at Konaens mig- 
-.SI;1, Prinss Euaene, er angreben 

af Tuberluiose. Prinsens Tilftand 
anch for at Vcrre farlia. 

Titlcr og Okdcncr fot Aktien 

Honolulo, 21. Jan« Jnoehaveke i 

Honolulu af kinesifte Telegrafattier er 

bleven cpflrcemmeoe ved en Efterrets 
niei om, at Enlelejserinden stal have i 
Since at scette sig i Besiddelfe af alle 

Telegrafattier og derigennem af det 

hele Telegrafsystein ved at betale Ak- 
tierne med Titler, Ordener og Udncev- 

nelser. Der er i den Anledning sie- 
blittelig indvakglet til Mode as samt- 
lige Attiehavete. 

Von Hollcbcn i Paris. 

Paris, 21. Jan. Den afaaaede tyer 
Gesandt i De fqrenede Stam, Dr. von 

Hollebcn, ankom hertil i Afteg fra 
Cherbourg, hvor han stea i. Land fra 

Dampetu ,,Graf Wald-etfee«. Simi- 
sen syneg at have virkei velgøkende Paa 
hans Helbredx men han afflog absolut 
at udtale sig om noget som helft an- 

gaaende de senere Begivenheder, til 

hvilte hang Person hat vcerei Inwief- 

Ftansk Dampcr i Braut-. 

Habt-, 21. Jan. Dampeken »La 
Toukaine« af den franste Linie, hvilket 
Stib antom fra New York til Havte 
25. Dec» staat i- Øjeblikket i Brand i 

hervætende Hann- Dset haabes, at 

Sirt-get oa bet nieste af Ladningen vil 
blive keddei. Jldem der udbrød Kl. 

12,30, rasede med stok Heftigshed oa 
obelagde fuldftændigt alle Kahytterne." 
Man synes nu at være Herre over. 

Situationen. ! 

Traadlss. 

Rdtn, 21. Jan. Ministeren for Posi- 
og Telegrafvcesenet, Signor Gamilber-- 
ti, hat ertlætet, at han ved Genaakki 
ningen af Riggdagen vil fortange eni 
Bevilling Paa 8150,000 til Opførelfc 
af Stationer for traadløs Telegraf- 
tjeneste mellsem Italien og Argenfinax 
ArbejDet vil blive ledet af Marconsi. 

Sidste Nyt 
L u l t et B a .1k Toronto, Kan» 

22. Jan. Torontobanken i Wcl on 
County, en Privatbanh der ejedes af! 
» « HP Dic lerson, lutkede i Dag Den( 
hat-de en Kapital as S5,000, et Oder- 
siud as s:3,0()0 og Deposita til Bele 
af s:11,000- 

Mere Jærnbaneulylke. 
Fremont, Jll., 22. Jan. Et Passager- 
tog paa Chicago Great WesternLinien, 
der i Astes Kl. 6, 80 afgil fra Chicago 
til St. Paul, løb as Spotet ved South 
FreeporL Mastinmesleren og Find-- 
»deer deckt-Les sseblillelig, og flerePas- 
sageret er ssaatede. Toget btænder. 

Jllinois Central hat sendt et Hjcelpe- 
tog til Ulyllesstedei. 

Sindssyg Man drceber 
en Politibetjent.«KansasCity, 
22. Jan. Sylvestet Swanl, en dank-it- 

lig Si-alkel, siød og haardt saarede i 

Dag Politibetjent A. R. McKinney 
lsaa Centralstationen her i Byen. Han 
afsyrcde endnu et Stud, inden han 
blev overmansdei. 

Swank blev uoskteven fra Si. Jo- 
fephs Hospital sidste Fotaar, og han( 
hiernsøgte nn Sergeant Snow for at- 
lrceve en indbildt Forrnue, soni han 
paasiod, at Snow sorholot hom. Da 
han truede med at sind-: Snow, løb 
McKinney renne til Hjcelp, inen sit i; 
samme Ziel-til en Kugle gennem Ha- 
VedeL 

l 

l 
l 

1 
Rom men til Stabe. Te-! 

cumseh, Neb» s22s Jan. Robert Bin-l 
son, Ver i Dag var bestceftiget nied at 

bringe IS op fta Flehen til et Hus i 

Byen, lxavde et alvorligt ll«held, der 

lasteoe harn et brcellet Ben. Han traad- 
tc nemlig feil og faldt baglæns ned as 
en trc og en halsv Fod høj Platform, 
hvckved hans venstre Ben blev brællet 
oven sor Fenster Da han et 60 Aar, 
vil Benbtuddet folgelig luxi lcegeo 
langsomt. 

Ft o r t lv b s t. Beatrice, Neb» 22. 
Jan. G. H. Junius en ældre Herre, 
der bot i End-trott, Nebr» hatt-de i Dag 
det UhrlD, ioet ban køtte her til Byen, 
at hatt-J Mitte løb løbsi, og han blev ta- 
stet af Vognen, hvorved han sit bew- 
delige Læsioner. Den gamle Mond er 

bragt her til Byen under Lægebehand- 
link-« tncn det vil sandsynligvis vare 

singen Tib, inden t;nn atter tan vende 
l;jem. 

».-—-..-.- —.—..· s- 

Fortvivl ilte, naar du er 

syg, setv om det set møttt ud. Op- 
byd hele din Energi i en Bestrebelfe 
paa at blive ftist og ftol paa Dr· Pe- 
ters Kurito. Hr- K. O. «Ki.ttelsen, Pe- 
quot, Minn., sitiver i et Brei-, dateret 
den 21. Juli 1902, som folger: »Dr. 
zi. Fa«hrney, Chicago. Jeg vil herved 
unsderrette Dem ont, hsvad Dr. Peters 
Kuriko hat udtettet for mig. Jeg hat 
i fletc Aar vcrret plaget af Momny 
vom ledsaget af Hovedpine og Svim- 
melhed. Jea havde btugt mange Slags 
Medicincr, men til ingen Nytte. Jeg 
bavde kgfaa læft om Dr. Peter’s Ku- 
rito, men aldrig taget noget Hensyn 
Textil, føk i Baar, da jeg fendte efter 
en Kasse, indeholdende tolv store Fla- 
fter. Da jeg havde beugt ot) to Flasier, 
stønte jeg, at jeg havde fundet det rette 
Middel mod min Sygdom, og inden 
jeg havde beugt op tre Finster, var jeg 
aldeles frist. Fg vil ikte mere være 

foruden Kurito i. mit Has, og jeg an- 

befalek denne Medicin til alle, der li- 
der af ovennævnte Syg·dom.« Dr. Pe- 
ter’s Kurilo er ikke en Apotheriermedi-. 
rin. Specielle Agenter sælger den- 

Striv til Dr. Peter Fahrney, 112— 
114 So. Hoyne Ave» Chicago, Jll. » 

Boger 
til 

nedsattc Prisci-. 
28. Lyst Syn cg Bibelftor1:i. Leitm- 

ljedgbetragtninger af Oito Wollen 
96 Sider i Oniflag. Nedsai fra 
45c. til 20c· 

29. Carl Joachim Brandt. Erc Lev- 

nedsftildring samt et Udvalg af hanz 
Digte med etBillede af C. J.Brandt. 
210 Sider i Omslagi Nedsat fra 
suo til Soc. 

30. Frederiike Bremer. En nordist 
Kvindes Liv og Gerning. Frem- 
ftillet af Richard Peteksen. 296Si- 
der i Oinslag. Nedsat fra 81.60 
til 90c. 

81. Under Straatag, af Bettel Eim- 

gaard. Smaa Landsbyhiftokiek. 
224 Sider i Omflag· Nedsat fra 
81 til 40c. 

32. Vrcendende Spørgsmaal efter 
Evne besvaret, af Vilhelm Birledal. 
Om Teologien og Striftens Inspi- 
ration o. s. v· 182 Sider i Om- 
slag. Redfat fra 65c, til 30c. 

33. Adam Øehlenfchlæger og den to- 

mantifke Stole, af Ludvig Schreiben 
204 Sider i Omslag. Nedfat fra 
Pl. til 50c. 

34. Smaastrifter til Oplysning for 
Kriftne af Fr. Melsen. 

25. Forste Bind. 1886. Jndeholder 
Bsidrag af C. J. Brandt, P· Mad- 
sen, C- A. Rom, F. Buhl, F. Mel- 
sen, A. S. Poulsen og V.Schousboe. 

:;6. Andet Bind. 1887. Jndeholdet 
Bidrag af A. D Jørgensen, R. 
Flint, F. Nielsen, F. Buhl, R. Voif, 
J· Rabi.:iovitsch, H· Nesterde og 
H. ScharlinkL 

Li7. Tredie Bind- 1888 Jndebelker 
Bidrag af C. J. Brandt, H. G· 
Siden, A. Sincerusz F. Nielsen, L. 
Gude og H. Ussing. 

L)8. Zierde Bind. 1880. Jndeholder 
Bidrag af F. Petersen, C.J.Brandt, 
R. Kübel, F- Buhl, A. Kjølheke rg 
G. Sal::«on. 

59. Ficmte Bind. 1890. Jndeholder 
Bidrag af F. Delitzsch, F. Petersen, 
J. v. Døllinger, F. Nielsen, F. H. 
R· Frank, V. Obel og C. L. Nielfen· 

40. Sjette Bind. 1891. Jndeholder 
Bidrag af J. Rochard, T. Laub, P. 
Nielsen, C. Koch, E. Berfier, E. 
Bossert, H. Dalton cg J. v. Disk- 
Unger- 

41. Syvende Bind. 1892. Jndehol- 
der Bidrag af A. v. Oettinger, O. 
Møller, G. Uhlhorm J Welhaven 
cg C. E. Fløysttup. 

42. Ottende Bind. VII-. Jndehoi- 
der Bidrag af H. F. Rørdam, O- 
Møller, M. H. C. Koch og C. E. 
Fløyftrup. — Dette Bind sælges 
tun i. Forbivdelse med Smaaskrif- 
terms ni andre Bind. 

43. Niende Bind. 1894. Jndehol- 
der Bidrag af J. Köstlin, H. M. 
Larsen, I. Nielsem Es Naville, G. 
A. Col-hold og E. Curtius. 

44. Tiende Bind. 1895. Jndehol- 
der Bidrag af V. Sprenfem F. Go- 
-det, H. M. Larsen, F. Nielfen, C. 
v. Otelli, V. Schmidt (-Silvia) og 
C. E- Fløystkup. 
Alle nedsat fra 82 til 81 Stykkei. 

45. 30 Modulationer for Otyel ellet 
Harmonium som Forbindelser mel- 
lem Salmemelodier. Ksomponeret 
af L. Jaftrau. Ptis nedfat til 15c. 

46. 26 fmaa og lette For- og Efterspic 
til Salmemelodier for Orgel ellet 
Harmonium Komponeret af L- 
Jastrau. Nedfat fra 50c. til 25c. 

»Ist-gerne bestilles efter Nommun 

DANtsn l«1’TH.Pt’Bl-.HOUSE 
Blatt-. Nein-. 

Lin-er cllcr Læretinde Wes. 
Emntts Mensched Naeine Wss» spaek en 

t·oende rauft Lamr ellek Leckerbissen Leu-ek- 
qekm gen entqqu helft den 1 Mcctc, ten-sc 
von 1. Juli v. A. Uns-zieme for vok suec- 
doasssole man kunne undervise tEnqu M 
..3»·I grade« oq bebe-d i nve deresAosIkk 
nan sum-est muligt til undertegnedz 

Baa Ema-us Muskeln-de Skrlkraads Begre- 
(s. D. Jenseit. 

1130 Meund Ave-. Raciur. Wis. 


