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Troen. 
Chr. Richardt. 

Vor Tro, den er vor Fortids Art-, 
den stander ej alene —- 

en tufendaarig Eg, hvis Marv 
end styder frier Grene! 
Ten var min Fader Livsens Fro! 
i den jeg saa’ min Moder døi 
J Fiedres Stygge gror jeg — 

men itle derfor tror jeg. 

Med Verdens Visdom, fjern og mer, 

jeg mødtes efter Evne; 
og Tidens travle Spotterhær 
hat ogsaa sat mig Steran 
Men Vetdens Visdom var iaa kolb, 
og al dens Vantro var faa gold, 
dens Trostløshed erfo’r jeg — 

dog itle dersor tror jeg. 

Men da jcg laa i Synd og Stam 
og fit mig selv i Tale, 
da tlynged jeg mig ind til ham, 
som gik i Jordans Dalei 
Og intet Aasyn var som hans, 
Guds eget Vcefens fulde Glans, 
trods Kot-set og dets Smerte. — 

H an fyldte mig mit Hjertr. 

Og da jeg fack i Verden ud 
og pined lutter Taager, 
han leerte mig, der er en Gut-, 
fom over Mulmet vaagert 
sont ityrer gennem ng og Brand 
sin Tugts, sin Naades Tvillingspand 
mod Maalet i det hsje — 

han salved mig mit Øjr. 

Og da jeg tantelss og tom 

flpj med paa ngnets Studer, 
og dansed med de andre otn 

de gyldne Berdensguder, 
shan rsrte med sin helligaand 
min vrange Billies svage Betaut-, 
til Stav der blev af Sidet —- 

«ha n gav min Villen Livet. 

At tjene ham er idel Fred 
endog ved Afgrundsranden, 
og just fordi saa dist jeg ded, 
at han og ingen anden 
er Kretligheds og Sandheds Sol 
og hat en eoig KongeitoL 
verfor til Korfet ivo’r jeg — 

de r io r Paa Kri.stus tror jeg· 
W 

Til swindrme i den form 
danfkc lutlicrfke zisitie 

i Amerika. 

Eli-leise Venneri 
Te: bar glcrdet mig ineget at se den 

Intereng for Japan Missionem som 
manqe af eder hat lagi for Degen ved 

at Arbejde for og stænle eders Gavet 
til samme; jcg beslutiede derfor at sen- 
de edek ei lille Brev gennem »Da-iste- 
ren« for om niuli«3i at opmuntre eder 

til at fortfcktte med at bede og arbejde 
for Japanesernes Irelfe. 

Der irænges til wegei og ihærdigi 
Arbejde herude, og deiie kan lun nd- 

fotes ved Hjælp of edet derhjemme; 
hust paa det, leere Venner, at eders 
Arbejde er lige saa kneget vcerd i Her- 
rens -Øjne, naar dei er gjort af Hier- 
tet fom for hcun, som vort herude. Ovis 
Follet i de krisine Lande holdt deres 
Gaver tilbage og ilte bad forMi-ssions- 
arbejdet, da vilde det snart gaci i Staa; 
lad os tilfammen gere, hvad vi tan, 
og bede Herren om at lede og velsigne 
Arbejdei, da vi ved, at det ille stal 
vcere forgceves, vi stal da høsie i sin 
Tin, saafremt vi« ille forfage. 

Dei fer saa megei lysere ud her i 
Kurume i Aar, end det gjorde i Fior; 
der er mange, som tommer for at 

here Guds Ord, især Mand; mündet- 
-ne er meget vanstelige at faa fat paa; 
vi haaber imidlertid, at beeren hat 
aabnet os en ny Vei; forrige SIndag 
kom en Kvinde, som vi stadig bessger, 
og sont ogfaa tommee til vore Msdey 
for at lage Mes. Yonemura og rnig 
med til et Mode i en Mindeforening, 
holdt i Bhenö Pigestole; det er MI- 
der, fom holdes for at have Lomba- 
nes sociale og moralste Siilling. En 
af de rigesie og bede uddannede Kvinp 
der her i Byen —- Mrs. hofhino —- 

ledede Msdei og havde to Memd til at 
iale. Den fsrsie var en cldee Mand, 
han havde veeret i Amerika og talte 
meget rosende om amerikansie Kvinder 
og sagde, at de japanesiste havde meget 
at leere; i det hele laget yntede han dog 
Kvlnden, fom jo ellers er set megei ned 
paa af alle japanesisie Man-d. Han 
fande, at vi iunde ikle hjælpe, at vi 
var fodt som minder- men at vi selv 
sont saadanne ogsaa kunde gsre megei 
godt, ifcer ved ai opdrage Bornene 
paa rette Monde; hart gav adsiilliqe 

l de 

dar ttke at sminke Bernenr. —- Det 
har andret mig, at Mødrene itke selo 
lan se det taabelige deri; forleden sagde 
en lille feksaarig Dreng til sin Moder, 
at Nellie var saa smuk i Naklen; Mo- 
deren lo meget, da hun fortalte os det; 
men jeg tæntte ved mig selb, at det 
var slet ikke saa dumt af Drengenz 
det er nunng fjælden, at de fminker 
Vornenes Hals-; Ansigtet, lidt foran 
paa Halsen og undertiden lidt bag 
Drene er i Almindelighed alt de faar 
af den hvide Salve; saa dagfra er det 

ligefrem et bedrøveligt Syn. Huden 
synes saa meget mørlere, end den i 

Virleligheden cr ved Si.den af det 

unaturliae hvide Anstat. —- I det hele 
tagct holdt han et meget godt Fore- 
drag. Den anden Taler talte des- 
veerre hen i Vejret uden at blive for- 
staaet; det var for højt for alminde- 
lige dødelige at fatte. Bi blev mod- 

tagne med megen Ærbødiahed, og vi 

har allerede faaet Jndbydelse til at 
lomme til nceste Mode. Vi haaber, at 
di ved at gaa der vil blive bekendt 
med nogle af de mange Kvinder og 
med Tiden ved Guds Naade faa dem 
med paa Himelvejen. 180 hører til 
Foreningen, og ved MIdet var der om- 

kring ved 300 til Siede. 

Jeg vilde saa gerne, at nogle af 
lalle disse kunde komme til at se, at 

luden Kristendom vil de itke komme 

svidt med deres Lpftearbejde Bil J, 
Heere Vennet, mindes denne Sag i 
ederö Bsnnerz især vilde jeg gerne 
lægge eder denne Mrs. Hofhino paa 
hiertez hun er en lille Smule inter- 
esseret i Guds Ord, og om vi kunde 
faa hende helt over paa Herrens Side, 
vilde vi have vundet meget, da hun hat 
stor Jndflydelse paa Kvinderne her i 
Byen; lad hende iscer vcere Genstand 
for vore Bønner dette Aar, for da ved 
vi, at hun vil ogsaa blive Genstand for 
Herrens Raldelse Han hat sagt: Be- 
der, saa flal eder gives. Hun har givet 
Grunden, hvorpaa Pigernes Højslole er 

opfert, og giver ofte og rigelig tisl man- 

ge veldcedige Øjemed. 
Vor Sondagsslole see ogsaa mere 

lovende nd i Aar; for Julen havde vi 
tun 12 Piger, og det itle reaelmass- 
sigt; men Juletrceet —- med de smaa 
Gaver og Papirgkurden med Roger i 
for hver af dem — gik helt over deres 

Forventning. De har siden været som 
helt andre Børn, de tommer hver Son- 
dag med Glcrde og har bragt nogle af 
deres Vetendte med, saa tiu har vi haa- 
de Piaer og Drenae, 25 i Talletz 
og de start-, at de vil bringe flere; min 
Mund hat beayndt at leere dem engelfk 
om Lordagen, saa det hjcelper ogsaa 
til, at flere kommen 

J Arbejdet for de unae har det vist 
fig at vcere en temmelig god Frem- 
gangsmaade at lade dem komme i. vort 

Hjem for at blive underoift i Engelsl; 
hidindtil har der tilsyneladende itke 
været nogen Trang iblandt de unge 
Piger i saa Henseende her i Kurumex 
i. Saga havde vi flere, end vi underti- 
den følte as i Stand til at undervise. 
Til stor Opmuntring horte jeg forleden 
Dag, at en af mine bedlte Eleder i 

»Saga tommer ftadig til Gudstjenester- 
Ine, og at de har Haab om, at hun 
Hnart vil overgive sig til Herren. Her 
ji« Kurume har jeg kun tre Leererinder 
fra Pigernes Højstole, som kommer 

for Undervisning i Engelsl; det er kun 

faa og den« om jeg dog blot derved 
kunde bevirke, at en af dem vilde tage 
det førfte Skridt til at blioe en Kri- 
sten, vilde jeg vaere meget glad og tak- 

nemmelig; dog jeg beder og ønsker i«kke 
alene for en enkelt, men for Hundreder 
af Omvendelser; førft naar stritten- 
dommen bliver den raadende, vil Kom- 
dens Stilling forbedres; som det nu er, 
er hun i Sandhed at beklage; hun er 

set ned paa, og mange Kdinder bliver 
behandlede, som om de var Dyr i 
Siedet for Mennester. Ved at se en 

japanesisk Kolnde sige eller bringe sin 
Mand noget har jeg ofte uvilkaarli- 
gen fammenlignet hende med en bange 
hund, som kommer krybende hen til 
sin Herre, uden at vide, enten den vil 
faa Prygl ellet skippe med Stand. 
Det er naturligvis ikke lige flemt t 
alle hjem, dog vil man neeppe finde et 
Sted, hvor winden hat en Sttlltng, 
der nogenlunde kan sammenlignes med 
den, en leisten Kvinde har. Vel er de 
kristne hiem endnu faa og de fleste 
endnu tkte gamle, dog er der mere Har- 
mont i dem endt de hedenlkr. Manden 
sidder lkle altid paa et Sted og kom- 
manderer, men hjælper Hustruen, hvor 
han kan. 

Yonemuras er et af den Stags 
Hjemz de er begge elstellge Guds Bern, 
lever oglaa et Liv, sont det simmer 
its fast-anne- de Here den«-, hvnd der 

staat i deres Magt for om muligt at 
lede nogle af deres Landsmand fra 
Mortet til Lyfet. Herren velsignede 
deres Hjem forleden med en lille Dat- 
ter: hun et en meaet sod lille Pige, 
omend hun ille i Japanefernes Øjne 
tan laldes en Slønhedx hun hat ikle, 

,hvad de laldet en høj Nase, oa heller 
ilte lnlsort Haar; hendes Haar er 

meaet morlt, inen dog taldcr de det 
todt. 

Mes. Yonemura er til stor Hjcelp 
for mia, da hnn forftaar Engelst 
tenimelig godtx vi. gaar undertiden ud 

paa Husbesog fammenx forleden Dag 
fit vi Bud fra en ung Piges Foraeldre 
om at komme og se deres Datters 

Udstyr; Brhllupet stulde holdes næste 
Daq; men her i Kurume et det Stil, 
at Vennek og Betendte lonimek Dagen 
forud for at se Medgiften. J et Vas- 

ltelse var alt, hvad hnn slulde have 
lmed hjemme fra: En ftor Dragkiste 
imed baade Slusser og Don; en stor 
Rasse til at gemme Sengetøj i,e:1 
Fanden for Fodtoj; der var Stabler af 
oaterede Sengeteepper — der bruges 
ingen Lagner her, tun paa enlelte af 
de bedste Hokeller hat man begyndt 
med at beuge noget ligt et ftort Haand- 

.livll(ede — Stabler af Kjolee, baade 
Silte og Bomulds, og ligeledes af 
Bælter; Beelterne er de japanesisle 
Kvinders ftsrste Prydelfe, de er ven- 

tring oed z Yakd brede og ca. 4 Yards 
lange; der var Fodth af forslellige 

.Slags, en Syæste og en lille Komode 
med Spejl over, det var imidlektid saa 
lille, at om man itle vidste, hvotledes 
de brugtes, siulde man tro, at det var 

for Dulletsj; men som J vel alle ved,» 
sidde Japaneserne jo paa Gulvet, og 
detfor maa det vceke netop saa lavt 

som det er for at lunne vcete til Nytte 
for dem ved detes Toilette; der var vg- 
saa to Hooedpuderz man brugee for- 
stillige Slags her; disfe havde en ca 

5 Tommer th poletet Fod, ovenpaa: 
hvilten der var en lille Plydfes Pude 
omtrent af Storelse, Form og Haard-! 
hed som en regte danst Rnllepølse; de; 
bruges tun under Nsallem HovedetJ 
selv heiter itle paa nogetfomhelst. Paa 
den Maade behøver Koinderne itte at 

frisere Haaret hver Dag, ofte aor de; 
det Daaen for, de flal til Gilde cllee 

lianende. J et andet Værelfe var derz 
Naver fra Brudaommenz der vak? 

Brudedraaten: hele tre Sille-Kjoler —- 

om Vinteren beuge-z nndertiden 4 eller 

endoa 5, de er alle snet paa fanime 
MaaDe, faa det er blot at taae en mere 

paa om det ønftes, de ordneH saaledes 
omtrina Hallen, at man tan se deml 

alle — Brudedraaten bestod af en hvid, 
en rod og en araa Kjole; den hvide 
ftulde brnaes inderst oa den araa 
i)derft; et meaet smult Bælte af Sille, 
graa bloinstret paa den ene og fort 
paa den anden Side: Prisen hat vceret 

mindst 10 a 12 Doll. Paa Hojsædet 
—- en Pakt af den pæne Stue i ethvert 
japanesist Has, altid lidt hojere end det 

øvrige af Stuen —- stod to temmelig 
store Kasser med smaa Stusser. Beg- 
ge Kassetne var forbundne med en 

Slags buet -B.ræt, rodmalet og nd- 
styret med Gelændere aldeles som enj 
Bro; Paa Midten var to Figurer -—’ 

en mandlig og en lvindelig —- opstils 
lcde, som om de tilfældigvis modtes 
der. Dette hidrører fra den gamle 
Stif, at Brudeparret undertiden fil 
Lov til faaledes at mode-J oa se hin- 
anden en Gang føe Bryllupet. Oden- 
paa Flassetne date ftore Bulettcr af 
Olsøje lehrysanthemnms), forfærdiae- 
de dels af Papir delH af Tof; virteliae 
Blomster tan itte bruges, da de vilde 
visnr. Det hele tog sig nieget smult 
ud; paa Bryllupsdagen fil hver af 
Gasterne en af de smaa Slusser, hver 
enlelt indeholdt en lille Palle Te, sont 
Gesten tunde tage med fig hjem. Bru- 
den er stadig kommen med til vore 

Moder; men nu, da hun bliver giift og 
tejser omtkent 3 Mil heefra, vil vi 

nceppe se tet meget af hende; imidler- 
tid haaber vi, at Ordet, hun hat hort, 
vil komme til at bære Fragt, saa vi en 

Gang i Tiden maa here, at hun In- 

ster at blive en Fristen 
Med Undtagelse af min Mands 

Ssvnlsshed og stadige Anfald af 
Dovedpine — fom engste-: os en hel 
Del —- har vi alle haft det meget 
godt indtil nu for en Ugestid siden, 
da vor lille Nellie eftee en mildere 
Fort-leise pludselig blev meget syg 
med høj Feber og slem Hofte; vi fandt 
spart-, at det var Lungebetændelfe, hun 
bled daarligete for hver Dog, men i 
Gsaar kom hun til vor store Glæde 
over Hsjdepunlteh saa om Herren 
ftemdeles vil hjælpe os, at hun ille 
faar Tilbagefald, haaber vi snatt 

Hat lnnne hsxe hendes fmaa Ftddet 

»— 

ltippe otnlring igen; hun er til megen 
Glæde og Opmuntring for os; hun 
hjcelper ogsaa undertiden til, at vi 
komme i Betøring med Japanesere« 
som vi ellers vansielig vilde blive tend- 
te med; hun er jo det enefte udenlandske 
Barn her i Byen og voeklek saaledes 
altid ftor Opsigt, naar vi tager hende 
un; mange lommer for at se og tale 
med henbez det more alle, at hun bru- 

ger deres Sprog, og at hun fotstaar 
sna godt at bukke og hilse paa Foll 
paa famme Maade som deres egne 
Born. Min Mund og jeg hat ogsaa 
nogen Forkølelse, men det er næsten en 

Umulighed at undgaa, naar man bot 
i ei aabent, utcet japanesifk Hug. Dei 
et vort Hiaab, at min Monds Hamb- 
pine snart vil forandres til det bedre, 

Ida vi meget nødig vilde forlade Japan, 
men bli.ve her mange Aar for om mu- 

Jligt at faa Naade til at blive Redsiabet 
i Herrens Haand, til at overbevise 
mange af dette Lands i Afgudsdyr- 
lelfe og Laster dyb faldne Folk om 

Sand-heben saa at de med os kunde 
nyde den Frev, der overgaar al For- 
stand. 

Nu mange lærlige Hilsener til alle 
Venner og alle, som interesserer sig 
for Japan Missionen. 

Ebers i. Herren 
Andrea Winther. 

Nogle Bemerkniuger fra cn 

Sondagsstotclærer. 
Sondagsstolegerningem sont nves 

ocnlring i vore Menigheder og Mis- 
sionspladser, tan ncermest as Offentlig- 
heden detragtes som en Hemmelighed, 
eftersom man saa sjældcn ser noget 
om denne Stolegerning i vore Blade. 
Vel ere de fleste as dem, der har optaget 
denne Mission blandt Bøtnene, not 
Foll med mindre Kundskaber. Saale- 
des er de: nu med mig. Jeg har ingen 
anden Lærdom, end hvad jeg hat 
modtaget af min Moder og en gammel 
Landsbystolelærer i Danmark. Men 
dersor tan en jo not famle sine Tanter 
og fremtomme med sine Anstuelser i al 

Eiisoldighed. 
Hdad nu Sondagsfkolemissionen an- 

aaar, da er det min Meniiig, at det 

gælder ikle alene om Knndslaber, men 

om ltærliglsed til selve Gerningen osg 
til Bornene og oin Forstanelse of, at 
det er en Gerning til stor Veisignelse 
Thi hdor vigtigt er det don ikle i Bam- 
dommen at lcrre at lende den Herre 
og Fressen der sont Barn toni til Jor- 
den fra Faderhuset og ofrede sit Liv 
Da Blod til en Forscning for den 

fnldne Mennesteslcrgt. Ordspronet 
siger jo, at hvad der i tlngdomnien 
nemine5, sjcelden i Alderdorninen Atem- 
mes. De fleste celdre Mennesterz Er-. 

faring stadfcester vistnot det. 
Men der er noget, der hedder Tvivl, 

og som følger ethvert Menneste, inere 

eller mindre, baade i Ungdom og i 
Alderdon1. Men her er Barnet sornn 
andre. Thi hvad der bliver indplantet 
i et iB.arnehjerte, bli.ver bog sjaelden 
modtaget i Tvidl. Dei-for er det meget 
oni at gere, at Børnene faar en tro og 
letfattelig Forstanelse af, hdad Kristen- 
dom er, og hvorledes de stal leve Livet 
i Gud, og heri ligqer tillige Nøglen til 
vor luthersle Flirtes Fremtid 

Og hvad saa Undervisningen i 
Sondagsslolen angaar, da trok jen, det 
vilde dcere til Gndn for flere, som be- 

fatter sig med 11ndervisning, om Lee- 
rere, som har en nogenlunde grundig 
tsrfarinq i. Stoleqerning, vilde udtale 

fig. Thi noqle gode Raad og Vink med 

Hensyn til Undervisning vilde sittert 
»lunne«tjene andre til Bejledning. 

i Hovedsagen saavel i Søndagsslolen 
isom i anden Religionsstole er efter 
min ringe Opsfattelse den, at Børnene 
lcerer deres Boger saa grundigt som 

Imuligt og tillige saar en sand og let- 

sattelig Fortlaring over, hvad det er, 
de leerer, og faat Anledning til at 

svare paa Leererens SpørgsmaaL 
Herved samler de Tankerne og faar 
bedre Anledni.ng til at bevare Ordet i 

Hukommelsew 
Søwdagsslolen saavel sont anden 

Religionsslole har en stor Betydning 
sor Bot-neun saasrenit Stoletne bliver 
ledet i den rette Aand. J Sondagss 
stiolen trenler jeg vel ille, nogen paa- 
tager sig Gerningen, uden de hat lidt 
Interesse og Kæriighed til Sagen, da 
det er en Gerning, der sjælden gives 
Vederlag for. J Hverdagsstolen lan 
andre Hensyn vel lettcre gøre sig quel- 
dende. Men det kommer an paa i. den 
ene som i den anden, at Børnene iklt 
nlene holdes til at leere deres Leltien 
men at de tillige faar Fortlaring as de- 
res Lettlers Jndholsd. Hvor saadan 

Fortlarina ikke gives, særlig th ftørrc 
Binn, der regner jeg bet ikke for virke- 

lig Religionsundervisning 
Man vi nu høre li.Dt fra andre SM: 

dagsfkolelærere. 
En Zøndaqsskolelæter. 

50 YEARs’ 
— 
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Alter-Malerin 
og andre Kunslmalekier, faasom Berti-even Blvmsm 
samt Hundsfott-» og Mariae-Steuer o. s. v. udsptl 
fmun on billigt ! Bedlte og fiueste impmetede Form-· 
lTulyis Eulen-) oq prexmtecl canvas bravste- 
Bkstslkngcr taub-aged paa Team-mer til Altona-umc- 
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Konsnlat 

Rom-n 407-—408 Recl Bat-Ue BUT-. 
Oz. m Denkt-out es Nanlsolpb St» chksqh SI. 

v Ist-act IM, tos- m hlsvao Mmäoüu 
aus-s Ia but-lag o its u- tlso das-tot 
stunk-. som ts- lasle 

sowili US MERMIS. 
Its Ws Its hksks I Ihm-not akust- D 
both-n ot- vokos M sksl iss mutet-sog- umt- 
ss sitze mlu opkiw lot-tas- 

« Møllclcs SKEchlNllc, 
tzs Ughi-s sit-. NSW YOU-. 

Elektrist Bælte 
sendes frit 

Etil alle Maul-, sum strivkr til Heidelbergs 
Mkdikal Justitum St. Paul. 

Ecnd Den-- Nmm oa Ahn-Zic, nur«-Mk sitt-ver va de 
vil spnlJK den-I forksinliar«Eti-ctro Clnsntis Vcs t« use-n 
m drin-J Utmft for Tun. Tit vlcvcis Teig-se mop at 

snklaenqc M. Im eng-tm notwmth at scnde Fri- 
masc cr. 

Sau godt som nogot clcfttiikBæltc Wer-dem 
Deidisllwrg Mkdicw Unsinn-, med en Kapital at 

Ihm-M er del Itsxste og 1u,efte-nn-viriccste Infmmi 
Norm-ein« oq bustikasnker Ttmndcr as Ins fmtxinlige 
sit-tm- k«·c11(1fs"41"cv:tc1« f r at b visi- oq akseitcres disses 
m nun-Hm lpslbsetsmde Kraft Des storc ,-Eli·kn·k: 
Ch mir Belt« nl qucgsve Dem Enndved m Lotte- 
IH Hsi jmqeliqc Mamd er innig gewinn-i Enemi, Mos- 
kraft t« futdst umiq Maul-vom Tet uelbrrdrk lutetiqt 
Nummer-um« Landevckt Lan-heb ists-q- 
qem new-i Atem-pulve- Varikoccls, winkend- 
Livskcam Rot-einstwme Zion-. stam- 
oq Moskscyqvomme, atminvelia Spott-tm 
tatst New-kraft on ums-ge andre Simonme 
Trtet verd, fra »so til 850 serv-ihrer Drtbtivek 
bongsvek absolut im as Osscftssrssperiasiftkn til alle 
drin, oyn bebst-er det cne ftoke helmedrtfesmlvdeh 
C.ekn-imet, 

»Led i alten Aar, cndelig hclbkedet«. 
Tilfcsldemw For IS Aar sidenmckk dsfeg de 

fskfte Smartoner pas Nervcjoaghkd, sont imm- for- 
voldek mia meqcn Elendiqhed ozq Lidels Weg hat-se 
Smemt isiqgaeu og lnvde mai-ge lwi eloFs Amtes-. 
Im«manaleoe Deren-cause over arme Blenden-am 
iaq te altid var welqu stillen hvad jeq Ist-eins mig. 
Fest or bit-et beiseibrtg Mkdical Instituts c ektkvs hauste Bekanntqu orntrssntss U.4ek, on W aufn- miq 
felv Ist amt at vom hell-noch os at vseke hist et 
serv alt, hvcw en Mut-o etec 

use Akt-let indes We pag Bisse, tun et Deres 
Elend-m In- ste uven at se bete-les en 

ent. Dem-r scriv I Das eher set form-tilgt Elektro- 
Chemie Horn-« Mk. Rævn dette stah. Adresse- 

fleidelberg Medic-l lnstitute, 
Filth ins Rahel-t- stkeeti. sTk PAUL MINN. 

sTSEL PSIs 

HEXE-Wi- l U cll ni- snuasao psns »san«-Sah I50 stylcs F »Da-Z påMkYC 
sold by All stationcsr. 

es Iw- si.· »s» mc SZTMIIOOK sTEEL PEI co- 
l-’»r Rate hv Varus-I l«t«I««. Pcsnk Hmjskh til-Hir, N(-1)r. 

Was-Im csmssm I. s. 

Syma kiner. 
Billigc Priscrz Godc Mafkiner. 
M---— «- —«-.-—--. .- 

Vi scr os- i Slend lil ui bringe vore 

Læfexc nvgle lpOcielIe Tillud paa sItst 
Klugi.s Eymasliner, i Folge en Kon- 
trali, vi bar med Fuhrilmxtm of en af 
de liebste Smnatlirsen der subtile-riss. 

»Daufkctkn« Nr. l er i alle Maa- 
dec cn ged, folid vg billig Symaskine. 
Den sys l)urtiz,t, uden Sløj, hat 4 

Eliiffcr og er af nyeste Konstruktion. 
Ter giveg 10 Aars lissammi paa Ma- 
fliiicm Enhvcr Kober tsil blive fuldt 
tilfteds med en fanden Symnsiine, og 
stulde den ikle vckre ulfrcdsftillxndh 
lan den tilhageseiides. ,,Tanssrtcn« Nie l : Ptiø 816.75· 

»Danslcrcn« Nr. 2 er absolut den bedste Symastine, der fabrikeres, oq 
can numle siq med huillen som helft Mastine til langt højerc Pris. Den bar 
tillipc den Furt-J frcm for ,Danskeren« Nr. l, at den lau lulkes neb. 

Dreck szdct uns-seg, efler Købcreus Ønfke, enten iEq elle Vuiimvdetræ. 
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»Dllnlckko" Mk. Z. Pktss VII-HI- 

Vi stal geme besvare alle Spørgsmaal med Densvn til disfe Massinet og 
give Op ysninqcr frit. Striv kuu til os og ri vit give ærcnere Fortlating. 
Belsbet bedes sendt med Bestillingcm 

Tit ovemmvn e Priser maa Ksberen lægae Fraatm fil deres nærmestr 
irnbanestatiot, Fragteu er 95 C ntsz for hver 500 Mit idg betaleö ved 
Moqu lim. 

Til f.1adnn«:e, som nml"g tause, at vä ikke Inn levm Maskiner til de 
now-re Prifer, TM hemmte-d at enhvcr Ksben fom ilke ftulde finde Masti- 
nerne i enhoer Oenseende fom beschean kan scnde dem tilbage, og vi stal 
ojeblittelig teturnere det brtalte Vol-b samt llvlæq for Fragt etc. 

Ætbsdigft 
Danlsh Luth. PubL Horte-. 

Udr. .,Vansbeken!« Blatt-, Uebr. 


