
lietiett F. 
Lygabild Sogn sttivei til ,,Dydel- 
Posien«: Ei Ulyttestilfælsde, der lan 
tfene som Etsempel paa Dritterietsl 
Folger-, hændte nylig her. En ung! 
Mand fra Satup havde sammen med 
sin Moder og to Søstende lejet et KI- 
teth og var ude paa en KIretur. Til 
tkods for Moderens Advarsler og 
Bsnner berusede Sonnen sig paa 
Hiemvejen i stært Grad, og i Siedet 
for at druge Forsigtighed ned ad den 
steile Balle pna Landsbygaden iM«om- 
mart, drev han ydekligere Hesten frem 
cned Bissen Ved den lorte Otndtej- 
ning as Vejen til Sarup væltede saa 
Vognen, og de lotende slyngedes ud 
til Siden. De unge Folt stap godt 
fka det; men den gamle Moder breite- 
de Haandledet og maatte under store 
Smerter itrals lsteö til Liegen. 
VII« c 

, Statsprcksterne og Fri- 
menlghederne. —- Fra Bevtoft 
slrives til ,,"«’flensborg Aviå«: 

Sognevmften i Beotoft, Pastor 
Schmidt, har frataget tre af Egnens 
bedfte Mand, Gaardejeene Vodder af 
Reder Jctäsdnh Niels Thielsen af Bev- 
toft og Hans O. Klausen af Stran- 
delliiorm texts Eteinmerei til littelige 
Balg. Grunden menes tun at tunne 
vcere den, at de nævnte Mcend bar la- 
det Basler Thomlen ai Haderslev fo- 
retage tirlelige Handlinger i deres 
Hierin eller at de hat vceret til Alters 
bos hasti. Da de imidlertid ilte bar 
ndnieldt sit-i af Statstirten og endnn 
betalcr rekes stärkeilatien hat Folk 
vanfteliszt red at finde nogen Hiemmel 
for Passe-: Schmidts Handlemaade« 

,.Flenib:rq Av?.s« tiliøjer: Sonne-- 
durften tan itte fratage nagen Mond 
bang tErtclEge Valgret, med mindre 
ban feine re Kirleceldite til at nnn nied 

sin. Etnire Halvdelen ni digfe lade 
sin dem-Je :il at gaa Prceitenis Ærini 
de, ntna re Tlchend, det qanr nd over, 

llage til Zonndendvnlgei. der del not 
vil viie den tyfle Prceft i Bevtoit, at 
man iil lTrleline Valn ille ital vmge 
Mel-nd, fordi de bar selostændig litte- 
lig chrkevisning, hvad der netov er 

deres Hirten 

Solobrnllnin — ForriqeLørs 
dein fein-de Nentier Nis stack ca Hu- 
strn i Zenker Ottinn deres Zolobrnl: 
link Eiter i en lcengere Rælte of Aar 
at have rirlet iom Landmand i Ster- 
pinn, folgte Kfcer sin Gaard og flin- 
tede til Haterslev, byggede sig ieneke 
en lille sinnt Villa i Sonder Otiing 
for der at benleve sine sidfte Aar. 

Kicer en Hulteu tan se tiltmge paa 
et virlsornt Liv og nn med Glcrde 

nyde Franken ,af dette. 

ngaa for den Sag, der liggee en- 

bder danit Nordllesviger paa Hinte, 
bar Kiker. einend i en snævtere Krebs, 
vceret virlfoni. 

Lin Pastor Jacobfen i 
S t ce r b cet strivee »Mein Zeitung« 
efter at have noevnt Sigtelserne imod 
hom: 

Paltor Jacobsen hat overfor en 

Meddeler til »Heimdal« ndtalt, at 

han itte vidste af nogen Forleelse at 

sige i den Sag. Denne Udtalelse er 

paa innen Maade overraftende; der- 

icnod lan detie siges om Præstens i 
Samtalens Lob fremsatte Paaitand, 
,.at lmn var en Modftander af den 
Kollersle Udvisningspolitil og af Po- 
litjchitaner i Nordllesvig«. Hidtil 
hat nemlig Pastor Jacobsen gceldt for 
en af Hodedtalsmcendene for den faci- 
laldte ,,fast·e Haands Politit«. 

Suspendeeet Priest. — 

Aabenraa, den 18. Maj. Pastot Ja- 
eobien i Stier-biet er ifslge Anordning 
fta Konsistoriet i Kiel bleven suspen- 
sderet fra sit Embede, eftet at der er 

reist flere Sigtelfer imod hain for tri- 
Iiinelle Forleelier al fotslellig Akt. 

Pastor Rissen i Brsns ee indsai til 
midlertidig at foreltaa Embedet. 

Ulyttestilfceldr. —- Stip- 
per P. Jensen as Genossen« der var i 
Kiel med sit Fort-i, fandtes forrige 
Fredag Morgen drutnet i havnen ved 
Mel. Han hasvde om Aftenen vatet i 
Land og er vel falden over Bord i 
Mitlet Den fornlyltede, der var en 

Mond forst i Tredivetne, efterlader sig 
en ung Ente og fm Moder. 

Zagen lnlslttndls Stadt-ed nden mit 
Mod. Burdock Blood set-mec- gioer cent 
Mod. Lplivek hele Syst-met 

gende Datter lidt med sin mpjsommes 
Xig fortjente Lon, 80 Kr. 

Ved Ankomsten derti.l gjorde hun 
isplige »Kolding Avis« imivlertid den 
sprgeligse Opdagelse, at hun havde tabt 
alle Pengene, tre Tikronesedler. 

Hun havdse svsbt dem ind i sit Lom- 
metsrtlæde og hat formentlig tabt 
dem ved at tage dette op u«den at tænke 

»von-, at der var Penge i det. 

Undersaatsforholdei. — 

Kommuneforftanderen af Harreby var 

isplge Ordre fra Amtsforstanderen i 

deding forleden Dag hos Guardejer 
Simon Thøstesen i Fested for at for- 
hsre orn hans Underfaatsforhold. 

Simon Thsstefen hat tidligere ver- 

ret danst Underfaat, men er for man- 

ge Aar siden naturaliferet og i Besitz- 
delfe af Naturalisationsdokumcntet 
fra Regieringen i Siesvig. 

I Styrtet ned fra en Skor- 
ste n. —- Forrige Torsdag Effermitk 
dag styrtede en Murersvend Heinrich 
Hauenberger af Wol fstein i Bajern, 
ned fra Haderslev Vandværks hsje 
Dampfkokften, taa bvilken han arbei- 
vede, og var dpd paa Steth Den 
forulnstede var ver- Uforsigtighed felo 
Skykp i sin" Død, idet h-»1n havde an- 

bragt det Sene, han under sft Arbeit-? 
sad paa, paa uforsiriftmæssig Mund-. 

Sangerfeft. —- En Sanges- 
fest, hvorveo Sangforeningerne of 
IzojenJ,Jkustrs.1p og Kobenboricd vil 
medvirke, agtes afholdt hos Gæftgiver 
Peter Haufen i Gram forer Sondag 
efer Pinse under Ledelse af Musiker 
Chr. O. Anders-en af Ungern-ed 

! 
N n 3 o g n e p r ce s t. —- Konsisto- 

riet i Mel lnr udncrvnt Paswr Lan-. 
rächt i Ekrydstrup til Pnrst i Halt.. 
Tiltrasnelsrn anmgegi at rillr sie i JUY 
ni Maanelu 

..--- -—«--—«-—— 

Livct i de tussifkc Stotbyctx 
Russland, text-: underline sie-Her- 

dønnne, der er Jordens nceftstorfie 
Stett on slrceller sig frn Literføen til 

’l’mcisiccheanet on fra Jshnvet til 

Zortebavet, er on bliver sig felv liq: 
en lijaade Ruslrind er en Gnade for 
kern, der elflcr Herren on onsle Evan- 

neliets Fremnnnn der, on fcr dem, der 

af andre frevelikre Grund-: arlsejder 
for Frihed og Menneflerettigheder. 
Man tcknle sin, at blot 6 Million-er 
Jndbynxrere belende sig til den evan- 

nelisie Ritte, rnedens de vorige, ca. 

124 Millioner, er greest-otl)odolse 
Katholiller, Muhnmedanere, Jeder 
og Hedninger. 

Hville rige Mirligheder ejer ille 
delte ulmre Statslcgeme inden sine 
Enemcerler. Pna de store, rige og 
frugtbare Sletler lunde der etableres 
et florslaael Agerbrug med de nyefte 
Mnsliner i dets Tjeneste; i de heldigt 
beliggende Havne en blomflrende 
Slibgfart, fra de flore Slove en rig 
Udfsrfel afTrcrlasten og overallMøni 
sterfabritler. Den hele russifle Han- 
delsflaade irer nu itle mere end 

henved Z Tusinde Stibe. Tet er jo 
fom en Drache i. anetl Hvillen dygs 
tig Ungdom, hvellen Arbejds- og 
Landnmnngefollning lunde der 

ille udvilles gennetn et frit, folleligl 
Slyrel 

Og hvad bliver man nu i- Siedet 
for alt dette Vidne til i og ndenfor 
det lolossale Stalsomrnnde, der ved 

Krigserobringer er blevet samtnen- 
lnppet af en Meersgde forslclligarlede 
Folleslammer, saaform Slaver, Po- 
lalker, Finner, Jeder, Tartarer, Kal- 
muler vg fleres 

Hvad bli.ver man Vidne til? Jo, 
Opslande, Sckudenter-Urolighedser, 
Fowisninger,Embedöbedrag, politisle 
Mord, en uvidende lav Bondebefolk- 
ning, en intelsigende Arbejdöklasfe, 
en oveemcegtig Adel og et gennemsørt 
Undertrytlelsessystem 

Over del hele ligesom svæver lre 

mcegtige Magter: Enemandsstyreren 
over alle Russere, Kesserem del sona- 
tiste grcesi-latholste Præstevcslsde, og 

Nihilifterneö fonderspli.ttende Dyna- 
mitbomber og Trusler. 

Hverten den ene eller den anden 

af disse Yderligsheder har nogen Nod 
i sdet levende og fande Kristi Evange- 
lium. 

Krilti fandeTilhængere,baade Stu- 
denterne og andre Ftilirkelige, for- 
fslges paa del strengeste i Rusland. 

Ists-IS- II- Itzt-: Ost-te IIIJJHHM Wsso 

ltst Pecedttant äsksvlde sig og bitte. 
Et Birkelighedsdillede as Livet i en 

russist Storby giber Nedenstaaende, 
som en Ben hat sendt os: J ethvert 
Storstadsliv gives sder merke Punkten 
og det gældee itke mindst Petersbutg· 
Den srygtelige Elendighed og Fattig- 
dom, den nøgne Last, alle sly deDagg- 
lyset og gemme sig bott i Residensens 
yderste Krogr. At de etsisterer, ved 

lenhoen dog ingen vil have noget med 

dem at stasse, ssekv Avtoriterne gene- 
rer siig sot at træde i Ver-sing med 

dem, og tun den yderste Nødvendighed 
Itan bringe dem dertiL «- 

Den tussiste Hovedstad, i det Ydre 
sint udstaseket og moderne sriseret, 
huser dog en god Del asiatiste For- 
hold En saa strætkelig Fattigdom 
sOm het, sind-S der vsst nappe i Ver- 
den. Og Rugserne sorsfaar tun daari 

lig at hange en Kappe om dekes Elen- 

dighed Den tmder derfor uhyggelig 
klart for Tagen. Alle ttgger her, sra 
den simple Daglønner til den for-heu- 
ocerende Ossicer, sra Stukekonen til 

n »sattigsorgyldte« Statseaadinde! 
Medens Vinteren overalt ellets er 

weget mlld ex den i Rusland temme: 
lig barst, og Noden ladet IF IMM 
meaet mærte Sult og Kulsde driver 
de ulyllelige ud paa Gaderne, og man 

blfver daglig Vidne til hiertestcetende 
ssScenetn Lad os optulle et Vinterbtl 
Jlede fra en russisl Stotbm Med to 

Smaadrenge ved sin Side og et smdt 
Barn paa Armen staat en ulntteli.1 
Koinde paa en as Bnens for Vejr Da 
Vind Inest udsatte Pladser. Jnaen 
fnnes at lceaae Materie til hende. Ten 
delllcedte Heere trcelter Pelsen endnu 

bebt-: om sie-» og di i Kalten itte grilk 
efter skn Poetemonm Den fattiac 
Mund er snarere keredt til at dol: 
sine saa Kopeter med sine forsulxne 
Elstedmennesten Gn aammel Militac 
lnunper sorsiatia as Eted paa det 

alatre Fortda, asnastelizi stillcndeKrnts 
ten sokan sika Georatorset Pmree 
bang luoslidte Fenste, da bønfaldende 
ser ban paa alle, sont aaar ham fort-i. 

Hoorfer tha Manden aaa omtrinn 
sont Tiaaer? Hvor er JnvalidhosOL 
talserne7 

Stanste frnate"ia bar, under den 

strænae Kulde, de ulntteliae Born det, 
sont bleve sendte nd paa Gaderne sor 
at tjene Penae til here-Z Former 
JJted stide Finare oa balnsrosne Kin- 
der benoender te sia til sorbiaaaende 
i Peter-Stuttg, nav1th.·.1 paa ,,Netosk1)- 
Prospektet«, Hob-Wanken Digse 
stallels Born er saa meaet mere at 

beklage, som de itle selv er Sknld i 
deres Ulytte »Gode Tandstitter!« 
»Papir oa Stonvoutter!« raabe de 

smaa Gadehandlere, idet de anide de-— 
res Kinder oa Naser. Stønt de ikke 
er tnange Aar gamle, er de dog alle- 
kede snildie Fotretningssoll og et vg- 
saa nødte til at viere det; thi hvis 
Handelen gaar »daarlig, faa de Prygl, 
naak de tommct hjem. 

Den Elendighed, sein i de sorstel- 
lige Stiftelser oover sig frem for-Da- 
aens Los, er deri«modVels«and i Sam- 
menligning med den, som trænger sig 
samtnen i Nat-len"erne. Ten stoke 
Brand, sont for nogen Tid siden lakde et as hin-e Hase i Aste, bar atter ta tet 
et ulsngaeligt Lns oder disse Forlonp 
menhedens oa Lasteng Weltheilen Et 

Vatelse, som var trangt not til 25 

Personen-, maatte huse næsten TO. J 
Entreen og paa Trappetne laa der he- 
le Familier. Trods Røaen og Dam- 
pen mødtes de Personet, som ilede ind 
i den brændende Bygning, as en sit-cel- 
lelia Stank. 

Af saadanne »Asnlek« findes der 
i snesevisx ingen belyrnrer sig om dem; 
de bliver sørst belendte, naar et Mord 
ellek en Jldebrand henlader Opmaetl- 
somheden paa dem. Stvgge Forbry- 
dekser forekommer itle sjældent i dem. 
Ved Hømaeledet ellet Hotorvet liggek 
et stort Has, der gaar under Navnet 
«Det wjasemste Kloster«. Her tunne 

Forfattere, som ville stil·dteElen-dighe- 
den, finde Stof i massevis. Huset 
«tjenet som Hjem sor Tusinder anen- 
neslet, der vandre ud og ind. De scr- 
reste as dem hat Legitimationspapi- 
rer paa sig, og ingen spørget heller 
estet saadanne. Nu og da soretager 
Politiet en Udrensning eller Rund- 
gang og artesterer en Del Personen 
Robert og Tyveri sorelommer vistnot 
aldrig i dette Kloster, —- for Bebe- 
etne der er saa sattige som Lazarus; 
men Stinsyge og Hævn trives saa 
meget srodigere. Husscellerne rekrut- 
teres sra næsten alle Samfundslag7 

III Ost-III Und Diospyros-I Dis -·Pq Ist-k- 

myrdet. Sau nasvnlss«, som« hcm ek 
draget ind, saa navnløs tøtes han paa 
en Kcerte ud til Kirscgaardenx Jngen 
kender ham, ingen interesseret sig 
for «ham. Hvor frygte·figt er det ikke 
at tænke paa, at der i denne Pøl op- 
ftaar nye Slcegtset, at fmaa Piger 
votfer op til unge Kvin-der. 

Neffen lige saa strækkeligt fom E. 
kiisfe Natasyler set det ud i Peters- 
burg Sindssygieanstalter. ,,M'irakel- 
gøreren Nikolaus« hedber den stsrste 
af disse Anftalter, og siønt den tun er 

bygget til 500 Pers-zum huser den 

bog over et Tusinde. At Vogterne 
er haandfafte Karls-, derom vidner de 

mange brækkebe Lemmer og knuste 
Ribbem At altfor urolige Patienter 
gøres stumme for bestan-dig er uigen- 
driveskigt bevist. Hosvedstybden for den- 
ne uhyggelige Tilstand beerekKsommu- 
neftyrelfen, sotn ofrer store Sammet 
paa Byens Forsiønnelfe, men giver 
Samfundets ulykkelige en god Dag. 

Den enefte Trost man tør unde sig 
ved vet ulytkelige Ruslands Tilftande 
og ved Læsningen af en Skikdring 
fom ovenstaaensde, er, at der kommet 

kn Don da Harren sslv sfri gribe ins: 
sp- og da paa sitt Mddde og med sine 
Midler Oa for Herrens Arm er in- 

.gen Magt for ftært, inaen Mut us- 

qennemtrwngelig, inan Person Iqhedl 
for mceqtiq. OMIE siMEU«) i 
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Kætlighedcns Gæid. 
Glceden i Herr-enden er eders Stur- 

ile. Med disk-se Ord bfev Gudsiolket 
’Dpttittntret of Net:eitrias, idet lian der-, 
red liegede ben til Herren, som band-: 
EVEle dem Wd sine Beine-minnen 
Linn bar-de friet dem af Fjendemaqter 
nek Vold ozi lioldt dein ovpk med sjv 
Minoin Hur-fre- Ikulde keres Hjerter 
Ists-se ftnrkede, san lunde det tun fke 

«derved, at de glcedede fiq i Herren. Tet 
stimme eurlder Gut-si- Tolt i vore Tage 
liue sua fuldt som i de tidlikiem ill: 

HerrenEVefgerninqer bar verret og bli- 
oer Tag eiter Tag udofte over os, satt 
der er store Grunde til Gliede· 

Førft oq fremmest vil Gier-den i 
Herr-en oder, at Enndekicrlden er be- 
talt, blive den, der inlder Hiertet on 
ziioser det den underline Kraft, book- 
med de meit vanlielixie Seite rundes-, 
okifaa den oder Illtageliqbeb on Zløvi 
lied. Tisse er saa beflæqtede med hin-«- 
anddn og man begqe overoindes oed 
Ztnrlen i Herren, da Glceden i ham 
eklers dil lide Stare. Hvor derimod 
Mageliglieden og Slovheden er blevne 
overvundne, der vil den fande Gliede 
mere komme til fin Ret og i Forening 
med Troen, som er oirlfom i Kcerligs 
bed, udfolde sig i det, som vi kalder 

Mission — en Gerning, soin er trad- 

ftillelig fra den fand-e Glcede. Hvor 
den fylder Hieriet over, at Jesus har 
betalt den store Syndegceld, der vil 
ogsaa blioe Længsel efter at faa det 

Gceldsforhod klaret, som Paulus ta- 
ler om i Rom. 13, 8, diet eneste, foin 
vi stulle staa i, mien fom der ogsaa 
stadig maa betales af paa, førft og 

frennnest med Brodertcerligsbedem som 
maa blioe ved, og dernceft med den 

Karligbed som stjuler Sonders 
Mangfoldkglsed Der, lwor Guds 
Born er optagne af at betale denne 

Karligbedens Goeld, oil al Zløvbed og 

Ueniglied blioe tagt til Side iom gam- 
le Gældgbedifer, der itle lerngere er 

gyldige, og die Helliges Samfund vil 

blire starre og mere lendt, thi da vi! 
Guds Folt komme i Arbejde, oqsaa 
med at betale Kærlighedsgælden til de 

mange dyrelobte Sjoele, der'aldrig er 

tomne til at se den rcedsomme Geld, 

Syndegcelden, hvori de ftaar. Der vil 
blive Længfel efter at faa fortalt dem, 
at den er betalt, at det er fuldbragt 
ogfaa for dem — alt er rede. Er 
Guds Folk, Herrens Menighed, ogsaa 
rede til at gaa ud og beta«e denne 

Geld, fom vi er siyldige baade overfor 
vore mangeLandsmænd her i Amerika 
og over for Hedningernes mange Mil- 
lioner? Disfe Staren-, der ligger 
bundne i Syndens Galdslænler, ori- 
der sig under disse Baand i voldsom- 
me Smerter, som tun Fredsfyrsten af 
Juda lan stille. Deres Hierter er nd- 

mattede og eier ingen Glcede; Herren 
tendes ilkez Glæden i ham kan itte vak- 

re dereö Stytkr. Sjcelen, der, som 
Augustin har sagt, ingen Hvile fin- 
der, forend den hviler i Gud, hvorfra 
den er udgaaet. foger denne Hvile, men 

forgceoes. ,,B.liver ingen noget siyldige 

-- v- H! 

rettede sine sidste Ostd fssr hart forlod 
Jorder om at gaa hen og leere alle 

Falk at hans Fornedtelse og Forsw 
ning goelder alle, som kommer til ham 
med et sonderknust Hierte. Denne 
Gæld er det velsignet at faa Lov til at 
bejale. 

Student J. P. Christiansen. 
y« »»f· 
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»Den-kenn« Nr. l er i alle 

L Klaarler en gc)(l, Solid og 
billig s)-maslij11e. Den syer 
lmrtigt og uclcn stoj. bar 4 
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Skuchsr og er at«11)·estel(on- 
strulctj0n. Der gives 10-,T 
Aars Garanti paa leislci- « 

nen. Enlnser Kober vil blj—- .- 

e fuldt tillrcds med en saas 

(lzm S)171181ci11e og sl(uldc- ssp 

den ililcc v :uc tillreclsstillcn- XI 
de. kim clcn tjll)agcsencles. CI 
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M T· Sk- LKH 
kzz «Danskeren" Nr· 2 er abso- .: H- 
;:; lnt den lledste Synmslcine, äs, IN dei- l:tl)rilceres. og den lian äf, « 

LZ mai-le sixs nied livillcen som Eisi« 
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ksøj lielst JleLinc til lauert-link P 
, ;« ere Pris. Den lmr tillige Ä 

—- den Fordel frem sur »Dan- 
slceren" Nr.1, at den Lan 

Ils lulilies ned. 
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»Es tmii iil ssiie ncennere Iurlclaring. Belobet bedes senklt 
II nied Bestillingen 

Ell Til furminsevnte Priser maa Kober-ne betale Fragte-n til 
Yj der-es nun-nieste Jernlmnestnti0n. Fragten er 95 cents fut- 

ln«ei· SUU Mil og betales ved Modtiigelsen. 

Symaslcinen ,,Danskeren«. 

H1 »Um-Lesen« Nr. 2. Pri- sl8.75. T 
»F ci, ( 

kz Trienrliejdet udfores — efter Koberens OnsLe —- i E» ä· j; eller X nlnuddetrie. ; . 

;· Xi slc Il gerne besvare alle sporgsnmal med Ilenszn til Z) 
THE diss( Mk isldner og give Oplxsninsper fiit. erix lcun til 08 Ex, Es 
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Z Uns-ists mende iises Illustrationer at de forsliellige Model- 
j lei· ist si mnsliinen »l)iinslceren « 

Z l)enne sunzisliine som inl)ril(eres specielt for os af en at 
·k«, de Storste l :il)rilcei·i· Ainerili zu liar i en luekke at Aar staaet 

j; sin l rme i llundreder at· Landsmzends Hieni. o» Alle er en— 

»Es stennnisse i sine l·dtalelser »in at Mit-ihnen giier god Til- 

cny iredsstilklse Og er lisse san «()d· og l)e(lre end Mnsliiner ln )r- 
»F lin- der lmlnnges indtil den (l()l)l)elte l ris Xlnsliinen lmrliuj n 

cis erm Det lrie lxum under Armen er SZXU T umnier sat (le,t 
is sv·e1este Arbeij Lan med Lethed linmi(lteres· Xl isliinen ei· X 
z- !.··ilnilce1et sit de nllerbedste Matersi iler hat« alle niodersnc Es 
l (n···l)uliingei· r, alle l)ele ei· tint zilpudsede O» nnjngtig til1)ns- , 
sede og alt muli»t Ilenszn tax-set til at locene Stirlce nied- 
lInkeltlied og til kit gore M: isliinen letlobende og ic)rel))«··ge kl- 
Äluliglieden lot at komme i Uorden. 

sfc Slz Hver Maskine garanteres for 10 Aar. IT- If- 
symaslcinen liar selvtrædende SkytteL seli·s.·ettendc Naal ä· 

Og automatile Spolevinde E Med lner sy maskine folget et sæt af de nieste for 
» 

Plietliede staulkipfmrater Apparate-me er nojagtifs tilpas lsede til Pressestangen er fabrikerede helt as det beclstestanl S is polerede og iorniLlelce Og nden Oele af Messi11(-eller andei 
cis blodt Met Hl og uden loddede Sammenfojninger De bestaa af: 

Riifler, Tuckciq Binden Braider Poet. Under Braider slisle 
Plato. shirring slide Flute. sit-e Heminers af asznrterede 
Storrelser. Uitiltek.Tl1reiid cutter. Foot Heinmer og F-. lief- 
Med hver Symaskjne folget- desuden: 12 blank-. 0 spoler, 
Oliekundc i)ldt med Ulie. stor og lillc skrueogle sonde- 
der, 10 Ast-s ·Gumnti certitilcat illustreret1nstrukti0nsb«g 

Xi overtnger RisiLoen om en Mat- Line bliver besLadiget F 
under Transportew og vi er ogsaa v illige til at tillmgebetiile Z 

k- l engene og godtgore Fragtucllzeg livis en Kober tinder Ma- BE I skinen utilsredsstillende og anderledes, end vi liar fremstillet 
- »s« den. —- B 
II Til Oplzsning for dem der muligvis ikke forstamx hinr- 
« for vi scelger disse MasLiner saa enormt billigt. slcal vi be- 
sll nur-die at Hensigten hernied ei at avertere for »Danslcei·en" 
L "««. og slmsse den stadig xidere Og xidere l’dln-edelse ligesom det 

samtiilig er os en Gliede at Lunne forszne l ullc nied noget 
i iilcelig g0(lt. 

Adr.: ,,Danskeren««, Blair, Nebraska. 
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