
Danmarkc 
vYProfesfnr Madsen er valgt 
M Ksbenhrwns Universitels Retter 
km- nrefle Aar. 

Fyens Stiftsprevsti. 
El rel udbredt Rvgte,gnar ud paa, at 

Sognepræft Jul. Stern ved St. An- 

-Mskikke»52al vckre ndset til Stiftsi 
szpwvft over Fyns Stift. 

,,De-ile Rygte er bog i sig selv lidet 

irokigh særligt under Henfyn til, aj 

Stifter Stern nylig hat faaet opført 
den store og pragtfulde Andreastirli 
pz her en ornfattende Prceslegerning 
ihbenhavm 

»Kr. Dbl." ser ser sig da ogsaa i 

Stand til fra bebst-: Kilde at meddele, 
Tat Past. Steen ikle soger det nævnte 

Embedr. 

Dpdsfald Fra K. M. A.s 
stmenierkomite har »Kr. Dbl.« mod- 

taget folgende: Vi har i Gaar (18. 
N-ov.) mrrdtaget det for os san sorge- 
lige Bild-sind at Herren hat kalt-i « : 

leere, irosaste Udfending i Armenien, 
Stifter Christo Hammer, hjern tii 
sig. Kun i to Aar hat det været for- 
undt hende at arbejde derude, men i 

disfe to Aar bar Herren ogssaa givet 
hende Naade til at udrette saure me- 

get, saa meget, at det hat set ud for 
os,som om vi ille runde undvære hen 
de. Men Herren siger: »Mine Tan- 
ler er ilke eders Tanker og mine Veje 
er ille eders Veje. Thi fom Himlen 
er hsjete end Jorden, saa er mine 

Beje hsjere end eders Veje og mine 
Junker hpjere end eders Tanker" Es. 
55, 8. 9. 

Om end med dnb Smerte bøjer ri 
es derfor under Herrens Bellie i den 
Tro, at naar Hvedelornet falder i 

Jorden, da sial der bete megenFrugt. 
heudes Arbejde hat ilke meet for- 
gceves i Herren, og ogfaa hendes Død 
vil blivse til Velsignelfe for Gerningen 
derude og for de Born, fom hun i hel- 
lig og trofasi Karliqhed bar paa sit 
Vierte. 

Vi veed, at dette Budsinb vil brin 

ge Sorg til de mange Venner, Softet 
Christa has-de her; men vi her-er des 
alle, ligefsorn alle K. M. A.s Venner. 
pm at flaa Kreds med deres Farbe-r 
og Karlsgljed vrn os og Gerningen Z 

Armeniem at Herr-minnt bar begyndu 
denne Geming, ogsaa vil fsre denj 
videre ftetn til sit Navnz Ærel 

Ry Ssmandspræft i Ham- 
borg. Embeder sorn Ssmandsprcesg 
og Præst for de Dunste i Hamborg er 

besal med Land. teol. Severin Spren- 
feu. 

Thorvaldsebcs Rot-fel- 
dag. Thorvaldfens iskufeums Tirek 
tion ladet i Daq tlth Not-J i Anle? 

ninq af Kunstnerens Fødselscaq her: 
lægge en fmuk Kranz Wo beni- Fer 
i Mufeets Geord. 

Præsterö Etemnxere«. 
Under157 November bar Kultus-U 
nisteriet tilskrevet en 27orespørc1er ft. 
ledes: 

J Skrivelfe af 4. d. M bar Te 
forefpnrgt om, hvowidt Præsjer, de: 

fidligere hat bellckdt Gmbede soc-: 

Sognepræfter eller resirerende Kapez 
laner eller fund-tret fom Valqmenikw 
shedsprcester, men midlesxidigt » 

ttcadt tilboge for denne Stillqu for 
j-. at overtage en anden Gerning in- 
« 

denfor Follekixken, hat Ret til at del: 

lage i Balget udenfor Kobenbavn oj 
Fæwerne af de 7 Gejsilige, der flul 
indlræde som Medlemmer af det lit- 

lelige Udvalg, som i Henhold til Lob 
of 15. Maj d. A· nedsættes. 

J Anledning heraf sial Ministeriet 
tjenstlig meddele til behageligs Eiter- 
wining og videreBekendtgørelfe, at da 
bemeldte Lovs § 2 udtrykkelig nævner 

famtlige Sognepræster, residerende 
—K-apellaner og Valgmenighedspmfter 

sont dem, hvem Valgretten tilkommer, 
M del formentlig fordre5, at de 
Wwelttgede paa del Tidspunlt, 
»du Balgä sptegaay stal betlæde en 

II be nevute Stillinger, og den as 
M fremsatie Forespsrgsel maa der- 

Ist des-met bemgsteude. 

Ufhrffgiig Omgang med 

Its-. Eis Fabrikant fka the- 
USE-lob Menwzprteth 
TM- i W. Ub- l Indes-- 

fattig Vige ind i Lotalet med Agne- 
bogen. Fabrikanten blev saa glxv 
Ved at genfe sine Penge, at han spr- 
gcde for, at den lille Etlige Finderste 
Etev ekvipetet for 150 Kr. 

——« En-«Dnme, sont bot i Btedgade 
-« 30, havde —- ligeledes den 16. Nov. 

s- været nede i Finanshovedkasfen at 

hceve 400 Kr. Da hun kom nd Pack 
Gaben, fløj Pengene, som var i Sev- 
ler, fra hende og fortes i næfte Die- 
blik hen ad Gaben, revet med af tust 

stcettt ftrsmmende Regnvand. 
En Del Mennesier sprang til for 

at hjælpe hende med at bjerge Benge- 
ne, men ttods de forenede Anstren- 
gelser lytkedes det tun at indfange ca. 

250 Kr. 
Vi form-oder, at nvgle af de hjæw 

somme Mennester hat siftet for egen 
Regning. 

Det kitkelige Udvalg. 
Dei af de grundtvigste Priester neds 

satte Udvalg bar —- Vels paa Grunk 
af Pastor Monrads Ded, dels pna 
Grund af en Henvendelse fta Jnde 
Mission om en Fælleslifte — bestut 
tet at indbyde til et nyt grundtvigsk 
Ptcestemsde i Fredeticia den 9. Te- 
cember. 

En inddtevet Flafke. «- 

Den sidste Hiler fra et Stib i Haus« 
not-? Paa Kærögaakd Forftrand et 

i Folge »Aalb. Amtstid.« den 12. ds. 
inddtevet en Flusse, hvori laa en hvid 
Konnt-lud som havde nogle Paateg 
ninger, der ovetsat paa Dunst lydm 

Gud hjælpe os. — Dom-pstib »Es 
fex« fta Hall, vaa Rejfe til Honigs- 
berg og Kølienhavn — Fta Mand- 
siabet paa soean Klippeftcer. —- Rcer 
selsfutd Orkan. —- Jntet Haud- 
Ctemenes og G.Sipint5,MiltwallD.-t. 

Fakvel alle! J. Davis, Kot, Mu- 

twsetne Mutpha, O. Connet, J. 
Owen, Kaptajn Martin. — Den its 

September. — Gud hjcelpe os! 
Da Damm den 9. September pag 

see med den ftætke Eftetaatsftorsm i 

Aar. er det jo mutigt, at der her fote 
ligget en sidste Hiler fta et Stib 1 

Hansnpd 

s lendkreken HEJJL ’-’· 

PIJ Zuikxders rek Hart-vers er :-:I 

Folge »Ven:-s. EIN ilsnkrrisret 
TO LI: a! 

Zip! -"-«.—s2. er i -««-.st 
Anscer ncn k» Ti« E s-«rkef:t«-"« 

e: at f:.1. en Jf Use-. 

Trukre Ziffer-.- «- 

H Wir Kissen fm BUT-HEXEN 

EFsesre Ujlkkkx It »"t ti: fxsek 
xkxs Fig st H enkss fe» ; ksn h kfe 

,«·krcimme:« sia ov Mo riel rssezsks 
spendet-im cq da D« »Es-»- e: Zwin- 
-D blev Vaner b..-. rsk1-«Hsrs«:- «? 
1e51a låskttp" Fiskemsskr e L- 
aszsten, Yren kenne e. 

Te to onst-ne FRer Esp» T-« -·- 

"5«sJe-"« A«Js7’.«-"i7r-.Tsel7e. IS -: «·:" 

lcfde 7174 i Nsnke » tE" et Tät Kifk 
"es..1terf:«»s»«s— il. ssjælv 

Men ke! trink-I Yes H Je s« »ev- 

ko Fifksere en m kostbar VIpnks«-«T« 
De bavre drukfeh set de Rat til Eies- 

Vixdt Eva-a i Zugs-Inse- 
:ien. tkn Gang i tifteranrek spit e- 

Kvie op. en una Tvr i Folge »Ak-· 
A. Av.« bort fra qunefpued RI- 
mag Hansenz Marker den Ikemless 
Stoffe-m Te blen faa fky, at re i!««« 
tunde indfanges iam cq efter at D« 

nu havde turet om i forsiellisge Soan 
i flete Uger, var de gansie vilde. D-— 
holdt sig meft til Faareflokkene, mes- 

faa fnart et Menneste nærmede sig 
fins«de af. Forleden Dag blev der 

ubsendt site Skytter, bevcebnebe mer 

Remingtongevcerer, for at siyde Kvii 
en og Tyren, og de maatte da lade 
Livei. 

Penge at tjene. Lvllcmxv 
Falsiers Stiftstidende fortællek, ct 
et lollandsi Mejeri, som tidligete ikte 
lob Meellespandene afdkyppe, i LI- 
bet as sidste Aar hat apsamlet af Rest- 
mcell 19,642 Pund -- 755 Pd. Sinkt. 
Det et not vætd at Lage med, og det 
oplyies, at hele bei Apparat, der keck- 
ves, er en Strebens mev Dauer, der- 

Lweder en Wende, fom ftter til en 

»Es-End Betst M Eftetfslgelfe. 
e. et essen Benge. 

Jtzftnsiftning heb Laut-oh 
G Wem Im sausen Sendu- 

any-esse smfatpi tm 
Ost-Wi- 

— 

grebne af et stærit Jldebesindsende i 

Forbindelse med Opiastning. SM- 
nenspg Sønnespnnens Tilsiand vleo 

i Folge »Næstv. Tid.« hurtig saa al- 

vorlig, at man frygtede for deres 

Liv; men det lykkedes bog den huts 
tigt tilkaldte Lege ved en Udpumps 
ning as deres Moder at faa Bugt med 

Forgiftningen. De andre flap for- 
holdsvis let. 

Anerkendt PræfL H. Han- 
sen hat faaet fgi. Anerkendelse fom 
Prwft ved den bistoppelig metodiftkske 
Menighed i Faabotg. 

Konstituiiom Biskop Bals- 
lev hat i Fl. »Fyns Stiftstidende« 
konstitueret Sognepræst ved Ftue 
Kirle i Odense Busch til under Va— 
tancen at vckre Stiftssnrovst for Inn-S 
Stift samt Provft for Odense Kva 
ftad. 

Missionær L. P. Lassen-J 

fH u s t r U d ø d. Ei Teleigram ftp 
Modras i Sondags («15. Rov.) mem- 

te, at min Svoget L. P. Larsens 
Hufij, Anna Elisabcth født Seide-: 
zin, er dad. Hun hat vier-et fyg m 

!s.liaanedstid. Hans mange Venner 
maa nu tænte paa bam i kenne Ti:, 
han staat med J fmaa Pigek eerudcs 

cg hat miftet en trofast cg god Med 
Hjcrm Hans Adresse et: Rev. L- 
P. Las-sen. — Y M. E. Jl. —- EI- 

planade, Max-tas. 
H. Ostens-Un 

Sönderiyllcmd 
Valgmqndovalgcnr. 

Bote Landömckncs og Frændkr bin 
fide-I Gransen kasmyer fremdeer xcr 

cerci Ne: oa Tansihideng Saa. Ter« 
hcr i Dem Esftemar værst sasrl ja An 
er nim for -knkerjn0erne til at lcn ; 

..·e- Derezs Dunste Eindelag for Dage11.’ 
Saateer l«-:. : der vceret indsamlet Bi ! 
kraa til en pUxinDeststte for en n; 
T.tx(fkl"sekseni trofafke Forkæinre:e,J 
Jus-ad J«571nse::. Lsg i Aar er kerY 
m! VII-«- as Revrassenekxnier til Desx 
Este Dis-Her a Den 12· Nein rac 

ze: Vaia .and:valg, oa lltfaldet .·:f 
me Luka blen: 

J O aderslev Valakres 
Jakez Jer 1-14 Dmfke o; 73 tyka 
)II : 
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J Zønbekbotg:?laben- 
: a V I ! g k r e d sJ —- Aakemar 

III-: 4!·- haust-z UT tyfte —- Feuda- 
Jora Amt: 76 danf!e, 44 msie —- 

tilsammen i ssdftnævnte Balgkredg. 
116 sanfte oa 111 tyer Valgmckn:-. 
Tilfammen i beaae Ding Valgkrevfs:: 
250 danske og 184 tvste Valamænd.s 

Ved Valget for 5 Aar ssben sto: 
Fprholdet faaleres: Haterklev Krebzx 
149 Vansie og 50 tyske — Sonder- 
bora Aabentaa Krebs-: 124 haust-:f 
I« tysfr. Dansierne hat altsaa tab1, 
Ia vaferne hat vundet Stemmer i 

risse 5 Aar. Ovetsigten Met, at diet 
er færlia i Bnerne, at Fottyskninaeu 
oinret Fremgang. 

Pköjfetkcgimeutet iNokdflesvig 
Ten nordsleeoigfte Vælgerforss 

ningg Belaerepkaab giver ,,Hami·. 
Racht.« Anledning til følgende Be 
martningen 

,,Det maa man kigtiqnok sah-c 
tamt«. Hvad angaar de enlelpc 
Punkter, saa Lan der i Noxdflesviq it- 
ke være Tale om ei Tvangstegi- 
men te. Nordslesvigetne hat i er- 

hvek Henseeuke de sann-se Rettighider 
fom alle andre prsjsiste Undetfaaites, 
men Agitationen vil ille have te 
samme Rettighedet, en sætlige, Unn- 
tagelsesrettighedet, i Ftlge hvilke 
Nordslesvigetne ikte sial værc tnske 
Undersaattet og prsjsiste Statsbotge: 
te, men"Dansiere, der med Urette »s: 

forenede med det tyfle Rige og Proj- 
sen og snaresi muligt maa stilles der-— 
fra. 

J M offentlige Liv hat selvfslgeiig 
Kragen as det tyste Statssprog mast- 
iet wiss-nd Dei var en Nsdvendiq· 
heb og indesholdt ingen Tilsidefcttel- 
se as verdankt- Spkcg. Vev Juvss-I 
reler af des tyste Embedssprog bLev 
der fastsat billige Overgangsbesicms 
messen der i det hole taget tilftedsstib 
Fede. Dei nett-Use Sie-bis et jo pg- 
iu MS vg W Land-es maa dek- 
ic- hm femme M i M vssentlkge 
NO END M MAX 

for at satte Rotdslesdigerne i Stand 
til at tage tilbptlig Del i Velsignelfers 
ne og Fordelene ved Samfærdselem 
Handelen og hele det aandelige Liv i 
det falles Fædreland samt i det po- 
litksse Lio i Riget, Stufen, Provinsen 
o. s. v» og derved dlide stillet lige 
med deres Medborgere. Men dette 

pasfer rigtignok itke med den danfke 
Agitations Assondkings- og Løsrivs 
ningsbessrcebelser.« — 

Til ovenftaaende bewertet ret spu- 
derjydske Blad »Moderömaalet«: 

»Man market not, at disfe Be- 
mærtninget er strevei af en, der be- 

tragter Forholdene her nord oppe paa 
Afstand og gennem fysie Blades 
Briller, forudsat at man itte vil an- 

iage, at vedkommende fotsætlig hat 
ftemstillet Forholdene salss. 

Dei Regimente, der fares her, kan 

nemlia med fuld Ret beiegnes fom et 

Tvangsregimente, under hvilket de 

dansisindede Statsborgete ikke nydkr 
fanirne Behandling svm de tnstsinkede. 
De tilfidefættes i enhver Retning. —- 

Alene ret, at man formener dem It 
holde dansie llndetfaatter ssom Inm- 
ke, medens der i denne Henfeende it 
te lag-ges Tysserne Hindringer i Bei- 
en, nier at det er falsk, naar det i 
de anfarte Beinckrkninger heddcr, at 

Nordflegvigerne i enhder Henfeende 
nyder de samnæ Retiiabeder som.a!’e 
andre Statsbakgete, og der kund-e 
nævnes mange andre Ekåeinpler end- 

mu. —- 

Y Tet anses som »felvfølgeligt«, at 

ret tnfte Staissptog indføries i def 

cffentliae Liv. Hvorfak var det en 

SelvfølgieZ Der er ikte noget, Ty- 
fketne har anket mete over og kaldet 
merk uretfcetdiat, end at den danske 
Regering eftee Treaaksltigen indssm 
Dansi obs-kalt i Fotvaltning og Sko- 
le« hvot Befolkningen udelullende el- 
let for storste Delen kalte Danft Den 
Gang anfaa man det aadonbatt for 
en Selvfølae, at det tnfke Sprog dur- 
de bibeholdes, sisnt Landet harte .El 
Dantnatt Der forelaa ikke starke 
Nsddendiahed for at indfsre Tnft 3 

Noedfiesssia, end der den Gang havde 
fgreligget for at indføke Dansi i Syr- 
slesvia Dei indlcd den danske Re- 
geting sig dog ille paa; den var met-e 

benfvnsfuld og retfætdig over for Be- 
foltningen, sisnt den tigtignok tun fik 
en daaelia Tat Versen-. 

Bei et lattetligt under de hersiende 
Fest-hold da man anfikenaek sig til der 

vdersie for at forttængeBefollningens 
Modetsmaal ovetalt. at ville paasiaa, 
at det ille ek blevei tilsidesaL Man 
hat ondi ved at foksiaa, at noget iysi 
Blad osverhovedet vil fremsætte noget 
saa taabeligt og ufandfcrrdigt. 

Rvgle flimqe Glaubt-mum- Lnstes. sitt-d es Lvindkk til at ekle-te 
ist ob l sitt exch O:citI«-tar:1. vgl-m 

nvqle M at reife lot ve. —- Omdig Quad- lot 
III-isten euer Io- hele Aar-L Lsu 82«50 
vi- tas. — staut-list Firma met met Ka- 
pital. cvelse bin-sei Me, men maa have g- or Au- 
bei-Magen Jst its-Mute Lr!!)sn·2I,-!». C! so til 

Ist. sacht-sitt sap- 
IM Idea- dckss str» ( Ulcgtith Ihh 

Trjal - O Torwqu 
Ist Forli-« ( t-« »p. «·» 
«,.»,., »........« Mir-. Rot-er 

Il- sit-um Its-! sadl Musik-»Ur .,ll At »s- it -1-- Zis- 
IJ sum »i- i.»;s -.7-«t «. HHlI l-"I( h ·.ss«»; 

kyiwqus Offi« s- si i---« --·. -.-i-«· I-·«.l’s. 

Danish Luth. Publ. Haufk 
bar 

Agentuk 
for 

alle Danwsiibslinick. 
Ønslcer De at rejse til von 

gamle Firrlreland cller hat« De i 
Sinde at Sende Billetter til siægt 
nin eeller Vcnncsr derhjemnm cla- 
slcnv til os. liillctter mag her 
til hvillæn som helst Piads 02 
med hvillæn sum helst Linie. De 
vii her opnaa den Pol-del at 
faa feel Og hurtig Elespe(lition. 
billigste Dagspris oL absolut GA- 
ranti mocl Optrikkkeki Prose- 
fotsendelsek til Dann-ale besor- 
ges billig-it til enhvek Titl. 

Alle mForespizwgiiiek bei-vate- 
Its-Mai 
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m Jlusin lnslmndlcr nor Jkdss mm bumdendc sutslmc ZWHS « 

maul, )in1-.1nonalisthm, nd im et ckqtc lncljmk zmudmtnh, Nr Iz- 
YZY absolut law-g as entmu- nocndc Mund og tun-ibid LJFJ 
«:., Tun-inneren sknoet felo i m Formd »Im lmr skusvet tot Mk- CH- 
III Ilialzcbkm Im im Theologkute euer renne vox imoloqnsus tun Hm III 
-:«f susnstdt oqum de imm- mcd til .!1kc—nighcdm«. »F 

« »Nan Inansan n mit i Iolqcndc Annn: rpcehqion oq mi Q- 
mndonk Moral Osx Ho INUIU sen mu- Nnhnwelsrx anrief-; is p; osT 
Jesus m »Man-L Tun-n cH Bibelfutikem ZImsdt AnsgmjnxL XII 

—«- sen fwsslmgc1mc nnc Uvqane » mm mm mltdt Wann mcd Ps-( 
-F«9« jun-Sh- og mchmc dunka sum-r mdcholder 223 shaondns N R 
HI) I.r·.msi5 c mltdt Oq inmqinlm Wind til en Fuss- as gis-» 
säsj ..---.- si.oo. -...--.. st- 
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Ost-»Wude M 

EI- Symaskinen st- ; 
Bi llige Priser· .- JI .- - - Code Maskiner. E A 

W 
..l)smkeken« Nr. l er i alle- 

Maader en g0(l, solid og 
billig symaskine. Den szser 
hurtigt og uden støj, heu- 4 
skusser og er as n)-este Kon 
struktiom Der gixses 10 ) Aars Garanti paa MksskiJ 

Jj ven. Enhvcr Kober vil bli- 
ve fulclt tilireds med en Haa- 

clan s) mitski11e, og siculcle 
den ikke vaer tilsre(lsstillct1—- 
de. kan den till)agcssendes. 
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»Um-kenn« Nr. l. Pri- slö 75. 

..Dswkeker.« Ne. 2 er abso- 
lut den bedste s)-maskit1e, 
(1erta1)rikeres, og den kan 
maule- sikz mcd hssilken som 

hebt Maskine til taugt bøj- 
irre Pris. Den bar tillige 
den Fordisl frem for »Dan- 
—kc-rcn« Nr· 1, at den kaa 
lukkes 11ed. 

J
-.

-«
.«

· » «"««« «""" MFÆ 
»amte«-w »k. 2. pkis »is.75. ) 

Trkisurlujjilct uclløres —- efter Køberens ØnSke — i EL « 

t«ll·-I« Ynlmulclctksh s 

«- Vi slc.««l gerne besvare alle Sporgsmaal mesl lIensyn ul Z) 
s slisses Zilssslciner ng give ()»l)-811ingcr frit. Skriv kun til us. Eg, 
Zug vi vil give nærmere Furlklarjng Bcløbet brdes sunlt Lpz 
mul lsixstillinzcm « 

Til fumttnkrvnte Priser man Kobeme betisle lkrksgten til 
« 

den-s »in-nieste Jcrnl).-tnest«ti»n. lkmgten er 95 Ccuts ti-- l 
jin-r cis-U Msl ug hetnlcs vcd Ahnungde 

« 

symaskinen »Dansl(eren«. 
«H·«·-t.-mende seist-s lllustmtioner alt-le furslcelligc Modcl 

J. lex Hi s) insiskincn ,.l)imslceren«. 
» nenne szsnmslcinz dom ialirikeres Speeielt for os af en «- 

77 klc stnrztc Fabriker i Amerika. hat« i en Rzrkke as Aar staat-( 
Es sjn Pan-ei Humlreder as Lande-niemals Hisan ng All: er en— 

.-»; stemmigc i sine Udtalelser ow. at MszL .cn Lin-r gocl Til— 
E; nscclsstillclse og er lige san gml og bedre end Mxtslcincr. ins-ir- 

KI lot der sur-langes lmltll clen debbcltc Pris. Muskinen lmr luzz I lf Ärm. Dct lric Rum under Armen er 5Hx9 Tommcr. san du Z» 
FZ svxcreste Arbejde lmn mecl Lethetl du«-IMMer Maslcincn er F 

lälerilccret ai· de ullcrbetlste Materialcr. hat- nlle mmlcsmr 
« 

:- l««01«bs.-(lrinj.xerf alle Dele er fint afpudsede og nøjugtig tilpas- 
Z- sulcz og alt muligt Hensyn taget til at sure-ne Styx-la- med B» II linkeltlted og til at gøre Maskinen letløbende og fonds-ge » 

XI Muligheden lot at komme i Uorden. 

B O O Hver Meslcine gekanteres for 10 Aar-. f- E 
Symaskinen bru- selvtkædende skyttel, selvsusttcmle Nil-u 

is sog automatisk Spolevinde. 
Es Med lwer symnslcine sølger et sæt af de nveste sm- l 
Zj heilt-ekle Smalappnmten Apparate-me er nojngtig tilpus 31 «; scclc ul Pressestangem er fabrikercde helt afclct lwclstcstaxii. 
H: smlereslc og inmilclelce og mlen Oele as Messing cller sinds-r 

; leøclt Mut-il Og uden loddede samtnenføjninger. De hegt-m af: 
Kollet-. Tut-Lqu Binden Braider kont. Undet Braidesr slide 
klare. sharing slide Plato. site Hemmt-n- Ii assorterede 
see-kreisen Quillt-In Thread Gurte-. Foot Hammer o» Felle-· 
Med hvess syinakkine’kolgek desudem 12 Faste. 6 spoler. 
Olielmnde fylelt med Olie. stor og lille sicut-ole somles 
des-, 10 Aar-. Garanti-cettiflltst. illustkeret Instruktion-NO 

Vi over-reger Risikoen, om en Maskine bliver heslmdiget 
under Transporten. og vi er ogsaa villlge til at tllbngebemle 
Pengene og godtgøre Fragtudlæ , bvis en Kober findet Ma- 

:i skinen utilsredsstjllcnde og ander edes, end vi bar fremsttllet 
’- den. —- 

« 

ZZ Til Oplysning for dem, der muligvis iklce konstant-, bvot- ;- 
«-: for vl sælger diese Miit-leimt san euotmt billigt. slml vi be- « 

«k man-ke. at Heu-Spaten derived er at avertere lot ,,Danslceren" 
.T spg akasse den stadi vieles-e og videre Udbredelse, ligesom ydet 
·.j —amtidig er os ev de at kanns for-For Folk mcd noget 
« ssirlcelig godt 
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