
GeorIVrnndeä 
Alfred Indiens Bog. 

For nylig er udlotntnen hos Olaf 
O. Ba r i od 3. Bind as Alfred preng 
Bog om Georg Brandes. Det er med 
dette Bind, at Nettet drages sammen, 
og mm her derfor ventet det med spændt 
Interesse for at se, hvorledss Dommen 
vilde forme Tig. Mens de tvende forei 
gaaende Bind gav den ltistostsle Bag- 
grssnd og Tidsocngivelserne l ett Ratte 
Situationsbilleder, er det her Gevtg 
Brandes personligt, der er for Stranleth 
hvillet allerede er ndtrylt i Bogens Un- 
dertitel: ,,Georg Brandes Betydtting 
for danfk Aanddltv«. 

Denne Betydning belletnnter Forfat 
teren saaledes, at hatt undertafter G. 
Brandes en tredobbelt Vurdering, en 

æfletisk, en ntoralfl og en trügt-L Skgm 
dlsfe Ontraader naturligvis ille kJn hol- 
des ude fra hverandre, men pas mang. 
foldige Mander griber ind i kwerandre 
antydes dog dernted tre forskellige Sims- 
punlter, fom har bver sin relative Sein- 
fteendighed. Mens Forfatteren da, som 
det ogsaa fretngik af de tidligere Bind, 
indremnter Georg Brandes meget paa 
det cestetiske Otttraade, ftor Fremftib 
lingsgave og megen Stonltedesans, bro- 
der han paa nfoørende Mitade Staven 
over band moraler da religiefe Hold 
ning og viser, at hnn vaa begge dtsfe 
Omraader forer ud t del ttntnliqe Men 
det fordnlgss heller ille, at Brandes« 
moralste og religiase Nssgativistne poa 
mange Maader virler tilbtge paa hans 
æftetisle Domme, hoad der jo allerede 

ligger i, at den moraler og religisfe 
Rad-kaltem er tndbragt i den cestetisle 
Deig, da Brandes jo fotn belentt aldsig 
direkte har taget religiøie og moralsle 
Spergstnoal on til Bebandling. Det er 

denne indirelte Methode, der har giort 
Brandes til faa farlig en Mand, t det 

Laterne, faa at sige uden at vide det, 
tndtuqer hens Mentnger og Domme. 

Alfr. Jpsett got tilsidst Regnstabet 
pp iaaledes: 

»Hast (Btandes) hnr indfort has os 

en ny, psylotogtsl Lttteraurbetragtnth 
sont hatt foreftndt i Franltig. og sont 
han selv nted Talent, staut ogsaa med 
ille ringe Viltaarlighed. har dtttlet does 
oZ«. 

,,L«an bar indsprt doe- og ell r sog 
bidraget til at valle Lvtnætljontlt den 

for en Rstl ssattdelige zattotnettkr og 
Strsnttttnger i lldlandt sont lmr vtttet 

bkfsugtettde p.ta vort aandelige Lin 
(For R tfærcigdedg Slytd maa detdtu 
ttlføjed, at d.r var en andrit Ratlle a 

Fænotnenec og Stremttsttger i lldsattden 
sont lutre været ltge san bsfrugtettde for 
dort Aandsliv, tnen sont Brandes nd fta 
sit Standpunkt hat-de mindre Interesse 
ior)«. 

»Van bar virlet betrugtetsde og an- 

fporende paa en ftor Del at vore yngre 
Fortattere, af hvtxke rigtigttol de fleste 
senere har fortadt hane Rettung og Fo- 
rerstab. (Hvor vtdt hatt dertmvd, sotn 
Dla Hansson siger, hor htulpet dem t l 
at vtnde Klarhed over sig fiktv i dyb re 

Forstand, er en attden Sag)« 
Paa hans Debetside opferes det der- 

intod: 
,,At han tVrandeSJ hat sretntaldt 

ille blot et Gennentvrttd, men tillige et 

Vrttd i Foltetä aandelige Liv, et Brud, 
der har kostet ntange at de bedste eg 
fragtbareste fernster ud as deree natur- 

ltge Barte eg Virlsomhed og aabnet 

Beer for en Sl.ne untodtteAgitatorer«. 
»At han har bidraget —-—- ial Fald 

midlertidtg —- til at undirgrave de bre- 

rende Magter i dort Jolld aandeltge 
Liv, Iollets lriftne Tro og den derpaa 
hvilettde Sædelighed ndett at forntaa at 

satte noget i Stedet, der tunde tiene fotn 
Erstatnina derfot. (Noget andet er, at 

han maaste indirelte har givet et Sted 
til en Reisning af de samnte Magter, 
til en Personltqgsrelfe og Jnderliggs- 
relse of de ts; men det laa uden for hans 
Hensizat og lrasver decfor ingen Tal)«. 

»Endelig har de streiten ssim han ba 
nede Vejen for, og som tun tunde vends 

Fremgang ,i Kraft af hens Avtorst t. 
paa mange Mauder vitket reddiagendi 
paa vott ossentlige Lin ved hensynelnsi 
Ptrtiinansvkey ved en Mo git pos- 
Sandhed og Æklighed, der hartotnpw 
mitteret Friheden og neddrudt Agteljen 
for den Retfærdighed, kek til alle Ttd 1 

og under alle Forhold maa viere tset 

beerende Grundlag for et Folco renl 

borger.ige Tilværelse«. 
Eiter faulecee at have asslnttet Regu- 

fkadet, konstaterer Forfatteren dets ende- 

lige Dessen, ,,saa vitt som de moralste 
Værdier saa vel i et Falls Liv som idm 
enkelteo vejer mere til end de blot reite- 
ttfte, der til syvende og sidft bunder i de 
andre«. 

Bogen omsgtter folgende Knpitleu 
Sitten — Monden —- Metoden, den 
littercere Kritik —- Forhold til Kilder 

z-— Ettsk Stslling —- Forhold til Kri- 
;stendom —— Udlandetö Dom —--— Stut- 
lning. Deduden et Navneregister og en 

Litteraturfottegnelfe. 

Det er et stort Arbejde, fom her er 

slnttet, og hvorqf der ienere ssal komme 
en udfsrlig Anmeldelse i Binden Qg 
mange- vil vide Fort. Tat for den Flio 
og Omhn, hvormed han harfert Vertiet 
til Ende. 

Vi for vort Vedkommende can itke tro 

andet, end at Alst. Jpsens Bog i vide 
Kredse vil faa en ikte kinge Betydning 
for den rette Vnrdering as Geokg Bran- 
des. 

Samtidig er der Tegn til, at der bli- 
v«r en vætdig Kamp m-d den Retning, 
hois Forer Dr. Brandes har været. 

Vel et der Stilhedt Øjeb ikket, men 

det er viitnok knn den Stichen rer plejer 
at indfinde sig for Sturme-L 

O.n Alir. Jpsens Veg bliv r Jndltds 
ning til Kampem er ikke godt at sige. 

Men hoad der end skat vceke Kamp- 
Signal, iaa er det dedft i Tide at be- 
rede sig til Stein hvis Maul bør være 

intet mindre end: Død og Undergang 
over dsn hedensie dekndentss Litterattts. 

»Kr. Ddl.« 

Nødsttlstandcn i 
Makcdonicn. 

Som Tillscg til, Lunis vi sit-fis Fre- 

dag tmdsklke herum — endnu folg-Indi-l 
llddmg her. ogsun us »W. THIS 
Skotrefuoudsnn 

lft ftugtcligi Stur- 
Vi korte vibrie, niederm Vej n fseg 

vp over Held-ene- Da faar jeg n de i 

Daten til hafte, m Fjerdingvej Vom-, 
Øje psa en Lande-by, sont jeg mdelig 
set ltagsr helf i Rainer, oq Vogt-en 
fa r attet Befaling til at ftandie. Denne 

Gang fulgte Officin-en ikke m-d, vi havde 
nylig gaoet ham holvtrwt, og desuden 

vidste han, at nu brwudte Tampen, han 
sendte yderligete tun een Geudarm med 

og lob den anden blive ved sig og V »g- 
nen, pienfynlig hofft miøfornøjet og lob 

os tun gua under Protester. 
J fpckndi Forventnmg ilede vi sm 

Vejen ned over Hoidernz og den mds 

selstrde Vitkelsghed aqbenbarede sig 
hsr for sprste Gang for os i hele fin 
lldstrækning. Byen Tjavat, en a- 

de ftsrsse Landsbyer i hele Matedouieu, 
bestaaende as 6 fotskellige Dele, der lau 

spkedt i Daihullerue, var jævnet med 

Iokdety qennemhærget og helf afbcændt, 
smledes at intet var undgaaet Ødelæqs 
gelind De af Jndbyggerne, fom ikke 

var drehte, var vendt tilbage fra Fiel- 
dene og stod na fpredte mellem Ruineknr. 
og bktkngtede os paa Frass-Jud med en 

Blanding of Skælvem Spænding «og 
Haut-. Eiter endnu foa Viel-like 
vandrede vi om mellem de rsgfværtede 
Mucbrokker. Nesten alle Gaste var 

vckltede, og Murstrnene raslede nediI 
forvirrede Dynger, og shvor der hist og 
her find en Gavi, vor der mckgsiae, 
endnu for os uforkatlige Halle-r i den, 
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fom vardet Kammer-, der hnvde kostet 
Klippeblokke gennem de:.. Alt, der 
Hunde brænde var brcendi. og Treerne 
i vid Omkreds forkullede eg assoedne. 

Gendarmen cusqfe og i Helene, han 
havde Ordre til at fege at hindre osi 
at tale til Jndbngerne, og da vi for 
de folgende Doges Skyld helft vilde 
holde noqenlunde erd med Officerem 
der skulde folge oG vaa hele Tieren, blev 
vi enige om at dele os. Jeg tog Dra 
gemeinem og det vier fig, at Gen-dar- 
men fulgte i Hcelene paa Englands-rein 
Denne vandrede sac- med Gendarmen i 

Htklene orkesløft one i en Bysende, me- 

dens jeg ved Tolkens Hjælp raste med 

Befolknivgen Men ogfaa her maatte 
der ssrft ouervindes en Modstand. Dra- 

dgomanety der var badet i Sved af vore 

hastige Weinwagen-, knurrede og ytrede, 
da ieg blev alene med hom, at havde 
han vidst, at han faadan stulde rende 
runde med vg, saa havde han aldrig ta- 
get med paa den Tur. Under Indiens- 
ket of al den Ødelæggelse, ieg faa em- 

kring mig, hvilken jea mente ogfoa 
maatte ligge ham socn Makedoner,- og 
en til miq scerlig varmt anbefalet, dan- 
net Mund paq Hinte, steg Vkeden op i 
mig, jeg gkeb ham i Vryftet og sagde: 
,,Mærk Dem, min Herre, af De Lager 
fnldsteendig feil. naar De trot, at De 
gøk en Fornøjelfesrejfe for Deres egen 
Skde. De er her for vor Skyld alene. 
Misn De kan øjeblikkeligt vende tilbage 
til Monastir, og jeg ftal betale Deres 
Hjemrejse straks!« Det hialp, han blev 
en helf anden og hat siden ikke tnyet et 
Viel-Ist 

Medeas Englcenderen slentrede otn i 
den modsane Byende, gov Ijeg mig da 
til at take med Foltene. Byen havde ver- 

sret Sku pladfen for en Kampqmellem 

FFkistaretne og Tinte-me disss ssdste 
»havde need Kunvaer bombardert den 
sra Højdsrsse —- dekaf de kæmpemcessige 
Huller i Gavlene ——; ved Hufenes Som- 
menstyrtninq var der indebrændt RO, 
meft gontle Mænd eg Kvinderne; Trop- 
verne var dsrnæä trængt ind, og Iri- 
statekne havde i Kampsn mifeet fleke 
Hundkede Mand, Insn opgnv mig sor:; 
ftelliqt, TrnIMj Hin-. Hvad der its 
var drkrudt i Foruejn mucendtez nn, 
samtidig met-, at en iklmitidellg Phsz 
drinq sandt Lied ligssocn entsche- Tibi fwide nf V ldtel oq Nstdflaqtnings 
as urcgsloie Den-c var Born-J Hsfwriei fm Sommers-I l Anr, oq JiidmzkkenH 
tunc-! om tlinsmnsiisc erme nkixd Läufe-I 
Iislksdew sinke Umst. Forst sor mutet 
Dkijqe Iid n mode Folfme tut-del Und-II 
ttiliags ! l Busch d« vin nd onst blo 
tde for alt, unt-tagen bund de rit ng 
stod i. nie-n der den-es Sterbku mcd den 

y)ke, noget sleve Ro, der cis-des of 
et aarhundrdgamnselt Trwlleaag eg et 

Liv i materielt Slid. 
— —-—-.-O—.-----—- 

Dunste i Sibiricir. 

lfn Krise? 

Da Bereiningekne fra Nordameri- 
las forenede Staler mere og mer«- 

gjorde del llart, at den ft«oke, trans- 

ntlantifle Republil itle lcengere bød 
Fremmede rimelige Chanccis for Der 
at lunne reussere, begyndte man her 
i Landet som andel Steds at se sig 
om efter nye Udveje; og unge Dunste 
med Energi og Lyst lil at prøve en 

Flamv for Lyllen med det store ulend- 
le fanot faa bl. a. Bei til Sibirie», 
hvis jvmfknelige Jord ganfle natur- 

ligt maalle synes danfke Landmcend 
egnet til paa den at slabe sig en til- 
fredsstillende Elsiflens. 

Enkelte Vovehalse dvog derover. 
Og Forspget lylkedes — andre fulgfe 
efter. Vore slsore Smørfirmsaer, der 
med vi·dtsluende Blil alt længe havde 
dyrlel del sinfle og russiste Marked, 
stabte paa Sibiriens enorme Slelter 
det ene dsanste Mejericentrum efler 
del anbet. Nu er der derovre snarl 
ille en eneste By af blot nogen Betyd 
ning —- i alle Tilfælde i Veslsibirien 
-— bvor man ikke trceffer Danfle. Den 
Jan-le Vilbfarelfe om Sibirien son-. 
l-c. ode, Ugæstmild Jsørlen gik nd nf 
Flut-Erz og Strmnmcn af de, der drei-Z 
Pprovemly steg studiq. 

lEn Tid lang ljørlc man tun, at detl 
gil fremad og altid fremad. Men i 
den sidfle Tid synes del at fremgaa 
af Breve derovre fra, at den dansle 
Virksvmhed i Siblrien i alt Fald i 
visse Egne lider under Fænomener. 
der frembyder belænkelige Sympto- 
mer paa en foreflaaende Krise. 

Vi stal da paa Grund-lag nf san-- 
dankte Breve fra en ncwngiven og 
utvivlssomt paalidelig Man-d forsøgk 
al gsre kotlellg Rede for Forholdenc 
dewvre, l del vl smallle medtager Ienlelte saadanne Titel, sem shnes og 

———I 

at illustrere Vor-e Landsmcends Lede- 
viltaar. 

Landbrnget i Sibirien er faa eis- 

teasivt som omtrent tænkeligt. Al 
Jord er enten Statens (Regerings- 
jordi eller Kejserens (Kabinetsjsord) 
»Ja forpagtes ud for en meget billig 
sengt-. Driften foregaar da paa den 

Munde, at Banden med en i Reglen 
lJøjft primitisv Ploo strceller et Stykke 
af disfe uhyre Grcessletter, der aldrig 
har været dyrkede, op, vg, sang fa- 
aon, saar Korneit i den saaledes »be- 
handlede« Jord. Resultatet kan i et 
godt Aar vaere Fauste forbsløssende 
See-den formelig vcelter op af Jordan 
Hoffen foregaar paa en ligesaa pri- 
mitiv Maade med en gammeldags 
»Segl« eller sosmme Tiber endogsaal 
med en almindelig Kuh-, og meget af 
See-den bliver ofte liggende paa Mar- 
terne og raadner op. Dog er mo-; 
derne Høstmasliner nu begyndt ati 
trcenge ind paa de større Brug, og detl 
kan være et gasnsie ejendommeligt Sein 
at se en »Selvbinder« tøre rundt u- 

middelsbart ved Stden af en Mark, 
hvor Høsten foregaar paa den oven 

for bestrevne, enkle Maade. 
Naat et Stykke Land er drevet 4— 

5 Aar paa den Facon, er det udpint, 
og man vcelger sig et nyt. Jord er 

der jo nsol af. 
Køer og Hefte kostet vel omtrent en 

Fjerdedel af Prtserne hjemme i Dan- 
m-art; de sidste snarest lidt mindre; 
kg de almindelige Levnedsmidler be- 
tales i Forkyold hertiL Om Vinteten 
gaar Køerne ude, hvor koldt det end 
er, og giver som en Følge deraf liden 
eller ingen Mcellx om Somineren er 

der derimod en saadan Overflod her- 
af, at man, for de danste Mejerier 
win, maatte lade det nieste af den lo- 
be i Grøften som gansie værdiløs. 

Men er Jord, Koch Hefte o. s. v. 

end billige og lan man end lesve i 
Sibirien for en ret ringe Sum om 

Maaneden, saa kostet det dog altsam- 
mcn noget; ntan kommer ittei 

Klang nden at vcere Herre over et 
vift Belols i aode Rnbler. Og her er 

Iden forfte Fiejl, unge Danfle begann 
striver vor Meddeler, overhovedet at 

cejie til Sibirien uden enten at have 
en sJTt Plads ved et af de danske 
Isiriisaer Nusserne snnder en til-It 

eller bog tilstrcsektelia Kapital naxr 
Lein-wen til at lunne staa den førsle 
Tid jaman Man maa jo del hu- 
ftc paa, at ielve den raa «·.)lrbejd4:«trc.s·t 
ksr nackten intct vasrd derovre. Ost 
Finsternis balder i alle Tilfaslde itte 

tin-net Of at betete ordentliah 
Men Vermit, strioer nun videre, vi- 

det ofte hell gnle Folt, vi faar her- 
over; FolL der felcr da gebærder sig 
som store Herren er uforskarnmede 
mod de jasvne Falk og trot, at de kan 

gere, hvad de vi«l, over for Einbeds- 
meendene, bare de vil betale. Manne 
af dem gider ikle en Gang bestille no- 

aet. Den Slags gaar ikke. Da jeg 
for nogle Aar siden kom her- 
over, maatte jeg til at be- 
annde med arbejde mine 16——— 
18 Tinter hvert Døgn i et lille Mei- 
eri, hvor jeg var bleden ansbragt, for 
15 Rubler (ca. 28 Kr.) paa egen 
Kost. Det var haard Konfekt, men 

iaasdan en Tørn maa man finde sig i 
at tage. 

Dertil kommer, at her er idelige 
Rivninger mellem de Danfte indbl)r: 
des, og at de oven for nævnte uhel- 
diae Elementer ofte laver Stan«daler,. 
der ogsaa gaar ud over de ordentlige 
Zoll. 

Dette er Kraftstaden herovre. Thi 
aansle vist er Konjunkturen gaaede 
betydeltg nedad, siden jeg lom herover 
men alligevel er der ingen Tvsivl otn, 

’at Dansle og dansi Foretagelsesaand 
cndnu vil tunne have en sinnt Frem- 
tid for sig i Sibirien. Man kan ilke 
regne Situationen liae i Øjebliklet, 
twor alt er Uro paa Grund af Mias- 

»7rngten, der her tages meget aloors 

lind Men den tloae russifte Reak- 
xing med Fall som Witte i Spio- 
fen ser giodt, at de dn g tiae Danfke 
sIr ndmærkede Opdraaere for de siksi 
riste Banden der er rene Born i 

Tantefeet og Kultur. 

Osg for disse er den russifke Reize 
ring forn en Faden den hjcelper da 
ffett-er dem paa enhver Maa«oe. Der-i 
Emod bar sBondestanden i de talrige 
Jeder en flem Fjende,« som udsuger 
Den paa enhver Ma-ade, navnlig efter 
It Brændevinsmoniopolet blev ind- 
-ørt. Jederne havde nemltg ejet oa 
drevet alke sde talrige Bittender-ins- 
brænderia, men blev nu ledet til al 

laste sig over Købmandftab og Aa- 
»er. Attet dette gider de Dasnsle en 

Ehenee,- blot de vkl were Witze, Use- 

fremme ogi tedelige over for deres« 
Hinder, Bønsderne 

Som det vil fremgaa beruf, stut- 
jer vsor Meddeler: Den Guldgrube,» 
det en kort Ti"d hat vceret, bliver Si-; 
Jirien næppe mete; men Dei vil endnu 

længe vcere et Sied, hvor en energish 
iedelig og DpvsaktDansk vil kunne tjene 
sit rigelige Udkomme, naar han hat« 
overftaaet De forste Aar me«d derei- 

rnange Vansseligheder, blandt kwilke 
man heller ikke maa glemme dem, 
Ssproget vil volde. 

Drivetter og Levemænb hører der- 
imsod absolut ikke hjemme hero-Vre. 

Sic i ,,ngl.« 

TilbagogiEr synot. 
Briller et tilbagelagt standpunkt. 
«Actlnu.« en stokartet Männlele elec- 
helbkeclek alle Mc- og Okensygsioms 
me uclen Oper-time eller Medicina-«- 
IDn Männchle Opdnxzclge er Sinkt nf fide-n- 

sknhsmuutlon og U 1finclcr(«-cui«-s Prof-. W. c. 
Wilsom Hun lmr tun-let et Nimjrl liess-ich 
sum «Actimi«« der hell-natu- allc stgslunmic 

i Ufqu ozz Ort-Hex sit-i- 
som IslinslhuL»Ur-muta- 
tetl l-i(ls," sum-. beut-nd- 
te- Osms. ldm—hc(1,0.s. v» 
qden Upcmtiuu elksr Mc- 
Mcin(sr. lnst csr et Sim- 
pelt Apparat. hat-let the 
Art-fu« Puckct Hinteer 

— o-- Teil Ilcn knn Patien- 
teme helf-rede Sie Sei-» rlcrcss cgne Hieni- Den 
jkke sitt-ne ()vcrttö«lix. or ( sktgtcrier og 
pinlige Mcthuklcr, der rasch-er ··«1t" Ofen- og 
(,-Ir(-nl-rk:(·r, mcn nistmäkununc samtjcllg en 

iultlsuuullg Ug varig Kur. 
ice-v. W. O. Ou--(1MII. Motive-. Kansas-. Ikkiven »Der 

est-mit- oInsimipcu Musik«-, sc «-.-u-U«a" «- HI It vor 

This-hier« massneliwto Ojitlssijcslsestu Den krlule misc- 
Chjne km m- ( dkmnnionA 

Mr. b’. W. list-wu-«1.spklngmi-«I. Ema-« Ums-, sc Inw- 

Hin-:n ltelbretledc htm sm- l)k«v11u1,1mn lmnlcs li-« us i 
U -cll«- 

Mr. A. l-. klows Tuns-y- N. Y.. Mkle r: «Akstlnu" hat« 
kjtsrsstst PMB-« Uns-»Um- mln(—("1jntk. Jtsg kalt list, les-(- 
mchn III-ius- « 65 Au1·-unnnkl.« 

lc Jst-» Huld-Oh Ums-n l’H!-k. s"ullt-,skt’lv(-l": Alt-K UND- 
vtusrt Nin-L smfdts Its-; jkhts lustigt"«8(ilinu. 

En del fremssmzcsmle Bin-geke- h:u- organisc- 
kkt et Komman »Ihr New York 8z Lonclnn 
Elccuic Association« ng de hnr give-r kltsnne 
dlethmlc en san grumlizz Prove- piut hundred-.- 
nk THE-clle der crklcusmles sur ulxclhrulclige 
mz lieu-Messe nt de nu lum forsikre um Heu-re- 
det-ca «Actinx1" Sen-les portosrit pim Prove. 
H via De vil komme ellcsr Senkle Den-s Nmsn el- 
lck Aslclrcsse til the New York N London 
Electrie Association, Dept 238 B, 929 U’kx1. 
tmt st» Kansas city, Mo« vil De fna Hanslic- fritPen werdifald Zug-Prof Wilsons »Prog- 
ties on the Ezse nnd on Disenses in Generals- 
og De Imn were vfs paa, at Dei-es syn »g- 
Hørelse vjl tinmgegives Dem, selv om vol-sag 
mai-ge Las-get- har teilet deri. 

Oratis for svage Mændl 
kleinka lete krit. 

net kramgsfe elewsue usw l Verdet- 
Pur in itkssstssns vix »J- rst z- Electkic Helts 

»g- inclfures dem »He Sie-sieh hvok de ek 
»Es-Indess.somit-r H « nlnsksn Snm Erzenge- 
-1(-rt LN zsf «li-.-«(- Riklusr absolut uden Uc- 
gift fm )i·»11-i«·snsn. 

Ters ker tmlstsik UNan ask-I Qui tlt FU- 
nm Rot-il singt-« Pisnko ils-l for-ne Bette 
est nirmlig Hi Gan-t- 

bl I-« ksr In Moskme ssr kmst as ned 
»Ist-seh kraft MS uzx ner us. link »Hätka Pug- 
tlumnmncUlststlecsg Mir-T sur fällig Lan-I- 
mksL iiiissr T-- ist« » 8 Humans-. clidxtrlfg For 
Juki-bis «- thlkungpsksum-r oksprtrisst St 
m Maul-« I«---;.sksnt mi- « N Nie-, tlxs knn De 
lslins ho-« I· stlH YHl M lsruzxp hsrgkw Elec- 
Irfr HHL 

« 

Yk xml sit Je- xil Mivts lsisIhnsslksl ug An- 
l»ss«l-s x-«-» Hislfss til in -Ir.--. »k: —- zilwliss kil 
vi Itli’.--(-I’—ii«H·-t Dir V-» srsxsjjligcs (·(jsH-g» Hi »H- ·ss« mstsssp lwznl H «-j:.;--r. Hist-d US 
Hi I---.-« X« » ist-: Aslr -—·« s-«-I PHHHLFkke 
»L- Phslhst Vfl Ixtins ---«(11 lIe-111«t’zsti.-. 

« 

FERSEY SPECIALTY c0., 
320 AW( ldon Bdg.,1(·rS-y City, N. Y 

Manocr 
J »s. Orglcn 

Kun gw mlg »Als-led- 
nmgkit mais-espan 
nimmmnuane fu- lskls 
set m« Lin-Hi get-il- 
kaa!. .ss. nsssn stp sm- 
de,m usw-u L sr redr- 
Benssqssnkk at n.dy«se. 
Ontvg nackt De stri- 

ve1 hvad De sn let, 
Piano ellet Orge1. 
Carl Raugxanw 

Wh slpeule 
lkksxires »Hu-fiv- 

00 »H-« A«.s.-.« 
-.I«-«: z.·-:. 

So YSAKs’ 
SXPEKIENCE 

PATkNTs 
Tom-: Magus 

Des-eins 
copvnsouss äc. 

Anynne Sen-Uns a Slmsrsh and dosesrtknlon may 
aufnle niscertuin our »Im-tun free w reiner an 
invesmism ist-r»kml)1yNile-nume- (’·-mmunica— 
Uns-S Stricsst minmtontlnL HAMJIMM on Patentt- 
sunk free. Uldost n sen(-y for set-arms- Unmut-. 

Pmonts taki-n Iris-»und Mann sc cu. receive 
Oper-ins notice-. without- clmrg0. in Use 

Scientific Hmericam 
A band-many lllnstmteri Indele Las-good cit- 
culation »t any nistet-Wie jluumuh Terms. IS s 
your: tout m(snchs.81. So cl bysll new-dessen- 

WM L casssssssssssss Nowxgjlt bis-ach 0Mco. 625 F st» Washington. 

lWisli ZHHEMENL 
Vi bar nogle faa Farme til Salgi Voomct Tonmil iip, i det fwrste 

danskc Zisttlcment i Pottawattamie County. Tisiis Furmc er fiasotik 
21-U Acrcgs i Ztørielse ogforsyncde med udniccrkctc Licbiiclscøhuse og 
sturc, tidgssvarcnde lldliyqningcr —- knn tu Mit im ui Dausk diirkc og 
midi imcllcm danjkc Nahm-is 

Vi lmr blut 

Wi» Anw, sont skal fass- cs l T- k;s:k, 
uJ sum Lan saug- im- W Doktors-i r A 1s ss is je k-« Listiimr ng lang Tin- 

Furnicre, sum rein-»Er Land og lin. fmi Pciigc, lour lcnytic sig a. 

kunnte Mittale Lands-i er butqchrnsct u,1 uzin r mcgct Eqncn ved 
Elklium uzq Armume Rom ou sc dct s11«ak-:s,snrend der c1f0r jem. 

sQUlRE 8cANle, 
Pean Streu ö- lst Poet-me — — Sonnen Bluts-. Iowa. 

H »««isk»ikiiikd ts« Jst-» 

-«;-; Iulesageis 1 starr Udoalg. ; 
Klange inrskelligc miniærkcilc 034 clcgs mt uslstz rede Roger 

tiljulcgztvcr have-s paa Lug-ei- til sie liiliigstc Pricuk Lilier 
« til ns etlcr nuglc usw«-c guck- lZugcr ug glæd eilcrs chncr 

mul en Izug sum Julcsgavc 
.·.- Sturt I«(1v:11·«.: af dnnskc Julelcort nf mitngc fnrskellti 

-P
p
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i1

i1
1

4
1

i 
J« Rings til Fräser Hi I, 1(). 15 Og 20 Cents Si-x·l(kct. Kuttent- 
« 

cr clcgunt mistyrctic mul pxtatrxlct »(«-1æ(1c-1i,(.xJnl« og et Ycrs L« 

J: cllcr Sl(i·ii·t81)r()g. : 
H« ldintish lustlr. Publ. Konse, Bliiittz Nein-. «- 

Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiqiiiiiisi« 

POHMNMNRRROPRC OWWWRWM PAGA-M 

Fortaellinger og Sagaen 
If Is. c. cekoliL 

l)ctte ndmærlccrlc Yærk i tre Sinnlinger anbefaics wir-m- 

Fnrste 8311111i11g. 328 si(1es«, kostcr Mic» ansicn samlinkz EIN- 
Si(lcr. 5()c.. trcdie Sinnling. 288 sidch SUC» ug helc Werke-f 
81.40. Inilhunden i Papbind metl solid Rygz Kol) den« sm· 
den er udsulgL 

? 
Ditnislt List-II. PUN. sit-usw« 

UND-, Nein-. 

FHJOBDPGÆÆNÆNWÆÆGIÆÆÆÆMÆWWslsIW 

IT» DJ Eh «Z,, v 
e o : IF Is- « 

M ? ,.-;-1’X R o 

J » k 

ulesrjepnen1903.- - 

Full-kindisle smnkt »g- rixzholcligt .lttlslu«,kto 
Inml nich-zog us lijskop Kuch. Stiftspmvst 
l«;tulli, l'r;t«st(smts lkversets, Hat-sche, Icqu 
Puulsksn »g- l(arl Koch. higttsron Zakkcrias 
Njolsolk Elle-n Haus«-M 0.m.11. -—- Pulse- 
blmi: 1’1-»t·. Hurle ,.Ve(l Komets Poch —- 

a a 44 Sidertkineste Folio- o o Prts 50 cents. C I- 

Davish Las-heran Dahn-hing Ermes. 
Blatt Nebraska-· 


