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Professor Finsen og 

Kobenhavns Kominunak 
b e s t y t e lse. Borgetreprcesenta- 
lionens Mode den 14. Dec· inmer 
des med, at der uden for Daggordei 
nen sokelaa folgende Fotslag til Be- 

slutning af Borgbjerg, Philipsen us 
Drum: 

»siebenhuan Kommunalbes 
styrelse hor med Glæde erfaret, at 

Nobelptisen er tildelt Prosegszr 
Niels F i nse n — en betydiiiiigs- 
fuld og velsortjent Udinoekkelse er 

bleven vist en Dunst Mand og ID- 
benhavnsk Borger. Lg denne Vens 

Følelse øges Ded, at Københavns 
Hospiialek og Jnftitutter hat vir- 

tet Hjemsted for Professor Fin- 
sens banebtydende Arbejdet. 

J det Kommunalbestyrelsen 
føjer sm Lykønskning til de mange, 

sont i bis-se Dage rettes til Pro- 
fessor Finfen, lnytter den hettil 
det Haab, at fri Forstning til Bed- 
ste for den lidende Menneskehed 
altid her i vor Stab maa finde 
uegennnttige og fremragende Pyr- 
kere som bam.« 

B-3slutningen blev uden Forli-and- 
ling enstemmig tiltraadt. 

Dei meddeltes, at Magiftraien fdr 
sit Ver-kommende paa Fothaand hav- 
de tiltraadt det soreliggende Forslag 
til Beflutning. 

Videnslabelig Aner- 
kendelfe. Dei franske Vidensiæ 
bernes Selstab hat tildelt Professor 
ved Universitet Dr. H. G. Zeuthen. 
»Prix Bistoux", 2000 Fres. som An- 

erkendeise for hans Arbeit-er over 

Mathenmgikkens Historie. »Den-te 
Prisbelønning, der skal uddeles stif- 
tevis JorFortjenestek pack Geograsiens 
Omraaoe og for Histoire des scien- 
ces, er gansie ny og uddeles her 1. 

Gang for sortjensilige Akbejder i 

ftdstncrvnke Reining. 
l 

clfboldådeoægejsertzl 
J n b i ! oe u m. J Anledning af, eitl 
der d. 12. Tec. var 25 Aar siden, Jtl 

Pastor Eltzholtz, der nu er i Ameri: 
ka, i JJZetoDistkapellet i Vejle holt-: 
del Fort-dran, der gav Etødet til den 

moderne Aflmldsbevceqelfe i Dan- 

marl, izflksnldteg E Folge R. B. i For- 
ssnars i Beile Methodift-.5iirle en 

Were .Udindefest. Botgmefteren og 
Herredgfdxwen o. fl. samt Repræfens 
tanter for forftelline JlfboldkorganL 
sationkr Var til Eteke Der indkrks 
flere Telegrammer, lsl. u. fm EIET 
amtmand Barbenfletb. Ved Festen 
kalte Vrwfterne lsbrifxenfem Reisen: 
havn. A. Basl. Randerss on Lassen, 
Vejle. Et Telenmm affenkteg ri! 

Paftor Eltzlmltz i Amerika 

,,Oversigt over den dan- 

ske Kirkes Salmetoner«. 
En Haansdbog til Brug ved Sohne- 
sangen i Kitte, Skvle og Hjem. As 
L. Dyhr, Thaning Fc Appels For- 
lnn. — Forfatteren hat med Flid og 
megen thu samlet en Række re- 

gisterotdsnede Oplysninger om Sal- 
merne i baade den gamle og den nye 

Salmebog, om deres Fotfattere, om 

Melodierne til dem og disses Korn- 
ponister. Han bar tilfsjet en For- 
tegnelse over de henveld 500 Melodi- 
ers Benævnelser og en Liste over de 

Salmm der hat fælleg Verseli 
Og han angivet tillige i hvillen 
Samling, hver enlelt Melodi er at 

finde. Man hat altsaa her en Mag- 
se Oplygninget paa eet Brett-L som 
man ellers miaatte spge paa mange 
forklellige Sieder. Den fulde Nytle 
af Bogen hat man naturligvis først 
naar man ejet alle de mange og ret 

kostbare Samlinger af Salmemelo- 
dies-, sum den henviser til. Men vg- 
saa uden dette vil den kunne værel 

Priester, Organisier og KirlesangereF 
til abfällig Oplysning og Nyttr. ; 

For at belyse den Udvilling, Ko- 
taletnez harmoniste Beatbejdelse er 

Wiss-act sta Reformationstiden 
M den Neste Tib, bringet et Titleng 
c- patv Sues spksteaige Bearbeier 
set Of Welt-Um »Af Ovid-den M-? 
tun-den er', umsonst vg laererigt for- 
UM set for-staat sig lidt paa Var-» 
We Fort Messer Geburt-« 
IT 

"-aderogModer 
oder, ducken di Haku eiles- «- 

, n com thu, at Sen 
ers nne IMW 

Mid- « s- —- 

ers hatmsonisering: Anmeldeten og 
sittert en Del med hum, Betggkens. Z 
Gamle Vetggreen er maaste for Ti- 
den gaaet lidt saf Mode; men det bli- 
ver nok hom, der staat sig i Længden. 

A. B. i ngl." 

Den theologifte Ein-« 
bedsetsamen. Til den i T;;-« 
gene: Mandag den 7., Tiksdag den 
S. og Torsdag den 10. December cis-. ; 

holdte skriftlige Esnbedseksamen han- 
de der indstillej sig 27 Kandidater, 
af hvilke en forlod Etsamen. 

Opgavekne var folgende: Nytesta: 
menlig Jndledning: Hovedtrækkene 
af den nytestamentlige Kanons Hi- 
ftotie indtil Midten af det tredie 
Aarhundrede. Ny Testamentes Eife- 
gefe: Acta Z, 11——21 incl. DOng- 
tik: Hvad fotftaas der i den hellige 
Skrift ved Guds Brede, og hvilten 
Betydning hat dette Begreb i den kri- 

stelige Leeres Helheds Kirkehistoxie: 
Den romerst-katholste Kirke unt-er 

Pius 9. Moral: Hvorvkdt kan et 

everste Moralprincip opstilles, cg 
hvilket Værd lan der tillægges de 

forstellige For-sog i denne Retnin57 
Gl. Testamentes Eksegefe: Genesis 
17, 1—10 incl. 

Verdensfptoget. Om dette 
Emne holdt Magister Gudmund 
Schütte den 9. Dec. i Selskab for 
germansi Filologi et interessant Fo- 
kedtag paa Engelss. Foredraget 
tjente som Jndledning til en Dres- 
telfe ——- det delvis fortes paa Engelsk 
— ckf Spsrgsmaalet om Mulighes 
detne for Jndfsrekse af Engelst fom 
Verdensspwg og den deraf findende 
Nytte for anndelige og ptaktiste Kul- 
tut-Bevcegelset. 

J Diskussionen deltog Professor, 
Dr. Lndvig Wimmcy Dr. VaMzk 
Gudmundstm Stoleinspektpt Ka- 
per, Redaktør Fr. v. Jessen og Gros- 
ferer Peschie-Køedt samt desuden fle- 
re tilftedeveerende Englcendetr. 

J Fotsamlingen saas Verdrossen- 
tanter for en Del fremmede Natio- 
naliteter. 

Dømt Spaamnnd. Tsn 

store Underføgelie, sont Politidiret 
toten lod foretazre niod køtwentmmiste 
Zpaatoner og Spaamoznd for muqu 
at faa Dom over dem, naaebe den 
LU. Dec. for to tiltaltes Vedlominen: 
de frem for Retten. Den ene, MI- 
Nm Echnum frifonptess, da bxkn 

erttærede, at hun ikte selv troede 

paa, bono bun »spaaetse«, on hocka 
tie, at heller ikte Kundernc Morde 
det: den anden Christian Borch fu«-t- 
bolsdr at han virkeliq runde fpaa Ia 
fit en Dom paa 2-—5 Tages Band 

rq Brod for Bedraqeri. Forstnævm 
te havde itte averteret; dette havde 
Verirnov Borch. 

Om de ovrige 89 indstævnte vil 
blive tiltalte, eller Sagen forelobig 
hæves, vides itte. 

En heldig Kur. En ung 
Dorne, Fri. Hauroivitz, Dotter af 
Stationsforftander H. ved Ringe 
Station, vequ en af de forste Dage 
tilbage til sit Hjem efter at have 
gennemgaaet en Kur her i Byen GLI- 
benhavn). 

Fest-neu hat i 15 Aar itke kun- 
net gan, i det hun i en Alder af sire 
Aar pludselig blev angrebet af en 

Lamhed. For nogle Mauneder si- 
den torn hun saa her til Byen, blev 
indlagt pack Fri. Lindeliuö’ Klinrk 
paa Helenevej, hvor hun af Dr. Lyt- 
ten blev under-kostet en hypnotksi Be- 
handling, der har fort til det Resul- 
tat, at hun nu san gaa, foreltbig 
ved Hjælp af en Stof. 

Den unge Pige, hvis Liv tidligere 
henrantdt paa Sygelefet, er natur-lis- 
vis sjæleglad for sin Helbredelse. 

Legat. Konferensraad Koch og 
Hufttu hat i Anledning as derez 
Guldbryllup den 13. Dec. stiftet et 
Legst paa 10,000 Kr» som, efter 
hvad R. B. meddeler, stal komme En- 
ier og Dstre efter Byraalvsmedlensp 
mer i Obenfe eller efter Pers-mer« 
der i mindst 10 Aar hat vceret an- 

satte paa Borgmesier- eller Mist-ged- 
tonwret i Odense, til Gede. 

—- 

Dampsktbsfarten paa 
ns enterbten Den12. 

den enden crfdeftoee Dam- 
Wscompagnt« la- 

Gib-We i Fluss- 
N Den sit stet 

er 370 Fod. Btedden 45 Fod og 
Dybden 27 For-. 

Spiegetiets paa Prieste- 
gn a r d e n. ,,Ostsjællands Felle- 
t-lad.« fortæller folgende: 

Det er vistnok sjaeloent at det spo- 
aer i Præftegaardene, men eet Sogn 
danner bog en Undtagelse. 

l 

Der er. 

for nylig blevet ansfat en ny Segm-v 
prcelt, og baade han eg hans Kone 
lo, da man fortalte dem, at det spa- 
aedc i Præstegaarden. De var tvært 
imod glade ever det gcide Kalb. 

Da Prassten nogle Tage eftek Til- 
træbelsen sad og arbejrede i sit Stu- 
derevaetelse, blev han opmcrrtsom paa 
en raslende Lvd at Sitte, rg da han 
faa op, sit han Oje paa en fremmed 
Dame, sont stod i Demabningem 
Hun bat en lyseblaa Stlleljole, Ug 
hensdes sotte Hat fremhcevede yder- 
mere Ansiatets dødlignende Blegheo. 
Pludselig loftede bnn Hovedet, og til 
Sogneprcestens Forfcerdelse laa han 
et gabende Saer i hendes hvide Hals. 
Næsten samttdig fotsvandt Stillu- 
len. 

Præsten befluttede imitdlektid itte 
at fortcklle sin Kone noget om Sagen, 
men nvillaarlig satte han sig til met 
Pen og Blæk efter Erindtingen at 

tegne en Skitse af den uhyggelige 
Goett. Denne fandt Fruen ncefte 
Morgen og paastod, at bun Dagen 
fest havde let denne Dame gaa ind 
til Prsften Pan vilde derfor vide, 
hvem bei vak, og til sidlt blev Prak- 
ften nädt til at gaa til Betendelse. 

Saa git der otte Dage, og Ægte 
Partet antog allerede, at Synet 
flyldtes en Jndbildning —- fremkaldt 
ved de mange Historier om Svsgeri- 
et —, da detes to fmaa Børn en 

Aften lom styrtende ind i Spisestuen 
og grædende fortalte, at Barneptgen 
var bleven drakbt af en Dame i blaa 
Silteljole. 

Prassten Da bang Husiru sinnt-te 
sia ovenpsm og de fandt da, at Bar- 
nepigen itke var ded, men tun be- 
fvlmet. Af hendes forviktede Fan- 
taseren var det let at forftaa, at hun 
rat bleven fotstrættet ved at se en 

Dame i blaa Kjvle og med et dybt 
Saat i Hallen. 

Det sprgeligste ved Hist-seien er, 
at Barnepigen ikte siden hat geschun- 
det Forsiandens Brug. Hun blev 

bragt til en Sindssygeanstalt sarnnIe 
Dag, som Præften og bang Familie 
foklod derez uhyggeltge Bolig. 

Se her! 
Nyc Vøgck ankomm. 

Hjemmets Bibliothet 

Udgivet af ,,.Kirkelig Forening for 
indre Mission i Danmart« ved den 
betendte Paftot N. P. Mai-few 
erfatter til ,,Husandogtsbog«. 
Denne Samling af periodift nd- 

givne Strifter indeholder et rigt 
og fint Udvalg af meget interes- 

sante sitnliterwre Arbejder paa ab- 

solut stiften Grund, hvorfot alt, 
hvad ,,Hjemmets Bibliothet« hat 
beratet frem, fortjenet den var-me- 

ste Opmætksomhed. Boger fta 
,,·hjemmetö BibliotheP faaö enten 

heftede eller i meget smukt tempo- 
nerede Bind med Guldtryt. As 
saadanne er nu ankommt 

Ester Nied. — As Pancy. Pan 
Dunst ved N. P. Mavseth 250 
Sider. Pris: heftet 80c., i ele- 
gant komponetet Bind med Guld- 
ttyk s1.00. 

Alpernes Sskr. —- Af W. B. 
Paa Danft ved N. P. Mal-few 
285 Sider. Pris: heftet 80c., i 
eleg. komp. Bind med Guldtryk 
31.00. 

Naat Dækket falder. —- Af 
Gertrud Almquift. Paa Danst ved 
R. P. Mal-few 103 Sitzen Pris: 
heftet Bot-, i eleg. komp. Bind med 

Guldtryk 50c. 

Hsvedzmanden ved Koe- 
set. Sieghardus. Af W.Schmidt· 
Paa Dunst vev N. P. Madsem 
300 Stdn. Pris: heftet 90c., t 
eleg. komp. Bind med Guldtryt 
s1.20. 

Sott - Klippe. —- Af Ralph 
Tonnen Paa Dunst ved N. P. 
Mut-few M Sider. Pris: hef- 
tet 80c., i eleg. komp. Btnd med 
Gukdtryt 81.00. 

Gennem Draus-eint —- 

M Gertend Amqu W Dunst 
ved R- O« Melk- W M 

Pris: heftet 30c., i eleg. komp. 
Bind med Guldtkyc 60c. 

Erindringek. — Fra min 
BarndomL-, Ungdoms- og Mand- 
domsiid. As Peder Lotsen, Jndreii 
Missionæk. 72 Sider, i Omslag. 
Pris: 40c. 

Herren-z Befe. — Sande Op- 
1evelier. Af Laut-a Bokchseniu5, 
just Præstetone. 56 Sider, i Om- 

slag. Pris: 25c. 

Endvidere avertetes folgende fer- 
irinline nye Bøgen 

Hvad er MormonismenP 
Af H J. F. C. Maitbiesen, Sog- 
necsrckfL Denne treffende Frem- 
ftilling af Amerikas uhyggeligite» 
Oman ved den ogsaa bekovreJ 
saa fokbelagiigi betend-te Ptæst in-» 

; deholder 50 Sider i Omslag. —- 

i Pris. Loc. 

iErindringek km min Pi- 
legrimsfcrrd.—21fAdeline 
Gredinbe Schimmelmann. Greu- 
inde Schimmeimann vil viere alle 
«bekendt, ogfaa fra sinMission for- 
leden i Chicago med fm Baad 
,,Duen«. 114 Sitzen i Omslag. 
Pris: 50c. 

Gennem den snævre Port. 
Ei Livsbillede fta Kanada. Eiter 
EngeLss ved C M. Denne abwar- 
kede Bog, 112 Sidet i Omflag, 
anbefales varmt. Pris: 40c. 

Guds Frei-. —- En Huspostil af 

f 
A. C. L. GroveiRaSmussem Sog- 

i 

! 
! 
i 
i 

nein-krit. Prckdikener over alle 
Kistenareis Evangelien 685 Si- 
der, i meget smuitVind meDGulb- 
tryi. Pris:s1f.)0. 

Hvem var Jeiuä nf Naza- 
ret? -— Ei Enien —- Ellet. Tit 
egnei ætlige Tænkekr. As Chr. 
Møller. Denne Bog er for nagen 
Tid siden anbefalei i ,,Kirkebladet« 
af Pasiot Vig. 214 Sitzen i Om- 

slng. Pris: 80c. H 
Om Sektetne i Daumen-H 

Med scerligt Heninn iil dekes Af- 
vigelser iLæren fra den even-reüss- 
luthersie Kitte· Af H. G. Saabye. 
SognevrwsL Denne forttinlige 
Bog, som ogiaa her i Amerika hari 
den mest aktuelle Beindning, butdei 

i findes i enhver udviklet Kristens 

) Him. 402 Sim, i Omskag. — 

) Pris: 81.00. 
;Trckkfugle. —- Af M.Sstensen. 
i En fand Stildting af danst Fol- 
i keliv i Amerika. 116 Sider. i 
« 

smukt Omsslag. Pris: 70c. 

zEventyt og Historier. —- 

Af h. C. Andersm Al Unbefa- 
ling of H. C. Andersens Eventyr 
er selvfslgelig overflsdig. For-see 
og andet Bind i eleg. komd-. Bsind 
med meget fini Guldtryk og kunst- 

nerisie Jllustrationer. Hvekt Bind 

; hat 352 Sitzen Pris 81.00 fo: 
i hvert Bind. Sælges tun samlede. 
i 
i Danish Luth. Publ. Haus-, 

Blait, Nebr. 

Boganmcldclsc. 
YO. Olsson. Bnnenes Julebog 

l903. 

Blandt de næsten utalligeTing, oek 

kan nævnes som Julegavet til vore 

Born, maa det være mig tilladt at 

lægge et sætligt godt Otd ind fot 
»Bstnenes Julebog«, da jeg er vis 

paa, at den baade indetligt vil glæde 
enhver Dreng og Pige ded siue yndis 
ge Smaaforiællinger og Billet-er og 

samtidigt bringe dem et velsignet 
Aandepust af det allerbcdfte, deres 

Hierier kan lukkeg op for, Budsiabet 
om hom, der blev st og tog Bolig 
iblandt os med Guds Fred paa Jor- 

Americism DominiohN 
og White star Lines’ 

Dampf-»n- vissllimshnldesr resgvlmssmksixp Fin- 
lsindeslkqsr nieste-m 

New York, Mil«dclphls· sonnt-, 
Pol-Uan Uslicu 

im m L 
soutstrmpcowuvekpooboueemtowm 

De Nest-s- ssf sie-m er swblposlmltrusidunk 
pekh 0 t re ui dem er de ist ø r » t e« Dis-»k- 
sltllxel Xenien- « 

Den sinkt- PUPUl-AR1TF«T. Amn over-- 

nsnmtts Linie- nydek Miit-en sit-f reisende- 
Publiliuni. est Hi Athlet-r Hur-san ins-. at alle 
konntet-kenn- i-k Ortsstatut m- vsmllx Inm- 
dtklmmmenth mka ()I)v-qrtning. iust- til- 
ntkikhkeslisk us visitillknsest spitze-. Inn-cis 

IOvekkejge sann l·n:j;estilsyn us Medicin· 
I nam- tlet belaust-im 

Dem-den Atmen i die-ge Linie-n- sltibe en 

Mira-sehe Familielejlisbeder pag 2—4—6 Vas- 
ke ver- 

vek Ast-es lnm ringe- Ophnlsl l En tun-is 
tbi Passe-eiserne. sont se sie- used Its-t- 
cAph Don-sum o- Wut s sTAI List-S- 
inn-n kibe einkomme- zil England i rette 
TM U at fort-satte liean mecl Nord-s- 
åsmpeme M de slmntltnavlslte Hin-ne. 

De. smn reist-r fks elee nmlc LSJUL 
heb ver heller tltlte at vcn legt-se i bus- 
lsn s Beim-ärm- tll Amerika. des-Dom 

ältes- me er ais-deckte pas »von-minnt- 
et. 

Pris- os Als-vollster sendet- sont-est, 
on- ve Ibklvek til 

M F. c. ZROWN, 
W, k. West Fugen-et Away 

W-— W us 
« »F« WI. 

den og Guds Velbc ag i Meniiesienr. 
Foriideii otte sii ckke Billeder stal 

jeg af Jndholdct sc ;-lig iman »Toi 
Zofire«, ,,Jule.«-«teii«, »Fabr« ( 

«" 

Born«. ,,Tjencsiedi siziscn og heiss- 

Exil bi) nd«, »Jør Kii THOTHICIC 

»Ein Lille Adi1«, «" s.!—.t-ik". 
»Warst-i Winken-s i :i-r3c«« cs. F. s« 

,,’Bi«riiecse-:L JiileigC ?.:Z siiiiift 
ivsiiktc Ei di r i iiet i’?·!i:f!«iz1, caner fix 

i· H rlicit til J iiiveö Perris-zip 
ieil mise ised Emidaqsfioleriieigs 

m Jjeii iiiiiriieszi Jiil kirren Teii fiiag 
ins-Eli Liiikseraii Publ. pii se, j 

Bliiir, :I’ ebe» til kii Bric- is i Gent-« 
for et eiikili Stikieiiislarx iiicii i Pai 
iier indrismiiies bejiidelig RobaL -— 

Mein faa eiidelii ikke .,Bi1rneii283' 
Fuchs-W iiicn qiv ten eii iikkssr Pl ads 

l-! iiiikt diiie Vom-: Jiilcqavet 
(r-n." 

WRE MEDIUM- 
ALMMK l904.? 

l den Kinnmenligning D: innissirks 
heil-site Älmxmrik 120 Siilcr mal 
ckstrxi gndt Indhold nzz m: uiUc 
« : : smulcke Billcilcit 

Ist-is 20 Gent-. i 

DAN. Luni. putzt. nousk mai-. Nehk 
’ 

wwfvaV Of Off- 
»-» HAL. ,.4 LI- Ost-:- 

OUNAKD LINISI 
nun-Ists um. 

csskssls o- LVCINIR 
sobhelsptnkuedk, 620 Ja tanzte 30,000ke ist« 
III-III di S III-Its 

525 Ich tax-, l ,500 Kinn-fing Iksssl os I Kost 
donnernden-tm 000 Ist lanqe, 14.150 Tis- 

ka nur« dohdelwcomlledc Iampsisi 
c-gkswkcts,5:.szsd iksmu ZEIT-·- 

Trl dahbknvkapcuedt Tumvsllh 
ULION1S9 513 Jud lang, 9,000 Tis- 

5 
Ist-nich Ums-ne Rest-rh- 

Dalpn 7 Unter- 23 Minutinn 
ROHR-.beardorascflsndolpwcblw 

euer LosalsAgenlet over-Ich 
F.6.Wl-ll 

»s- 

Taniic um. Puls:. Haufe 
A akutu r 

spl- 

allc Tainpfktbsltmck. 
Unslasr l)c nl Eise til vort 

gsnnle l7:1-(lrcl·-msl. cllcr lmr De i 
Simlc sit sunlc llillcucr til Slægts 
ningt cllcr chncr ilcrlijcnimm da 
skriv til »s. llillcttcr lnas llek 
til lirillicsn sum liclst l’l:i(ls og 
mal lnsillicn sum liclst Linie-. De 
vil her »Hm-m (le-n lknrclel at 
fnn recl nxz hurtig lZlcsjnstliti0n, 
billigsus llxtzzspris ou Absolut Ga- 
mnti Inn-l Optnkkkcri. Pan 
thrsenrlclscr til lemmnrk besor- 
gcs billigst til enlivcr Ti(l. 

Alle 1·«»n-sporgslcr hesvrtres 
stmks nf 
DAXISII l,l"l’ll. I«l«lll«. HOUSE 

W iir. Nebr. 
s— 

ELIYLTZMMZLUOE 

IF-; Symaskiner. IT 
Billige Priser. .- JI .- - »O Gode Maskinen 

»
d

. 
« 

-
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Mai-der en gs)d. solid og 
billig symaskinc Den syer 
hurtig-c og uden sit-j. hin· 4 

skusser og er at nyeste Kun- 
struktion. Der give-s 105 Aar-s Garanti pag Max-Ich 
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nen. Enhver Kober vil bis-F 
ve fuldt tiltrcds med en sag-J- 
dan symuskine, og skuldessO 
den ikke vix-re tilfredsstillcn-JJ«» 
de. kan den tilbagesendes. 
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»Mit-steten« Nr. 2 er abso- 
lut den lwdste symusliine, 
der lal)rilccres, og den kan 
mimlc slg mnl hvlllccn sum 

holst Mssslcine til langt lmj- 
s: cre Pris. Den hat« tillige 
sclcn For-del frem for »Dan- 
Jkkcsrciw Nr. 1, at den kan 

lnklces 11e(l. 
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»Dsnskuen« Nr. 2. Pri- 518.75. 
sx Trænrlxsjdct udløres — eftek Koberens Ønslie —- i ILg 
,i cller Valnml(lctræ. 

Z Vj slcnl gerne been-are alle spøtgsmaal mecl llensyn Ul 

z- disst Mitskincsr og give Oplysningcsr krit. Skriv kun til Us. 

iug vi vil give nærmere Forlclanng. Beløbet bedes semlt 
med liestillingcxx 

Til ldrunnxevnte Priser mag Køberne betale Fragten til 
,«- Jeres nmrmcste Jcrnhanestnti(m. Fragte-n et 95 cents for 

«« lnser 500 Mil og bete-les ved Modtugelscn. 

Symaskinen »Danslceren«. 
usw«-tugend-: vises umstkatioqek as de kokskcuige Moder kr- 

ler ul Symaskinen »l)anskeren«. 
nenne symaslcine, som fabrilceres specielt kot- o- af en at 

ile storste Fabriker i Amerika, bat i en Række as Aar Staaet 
sin Provei Hundreder as Laudsmænds Hjem, og alle er en- 

stemmigeisine Udtalelset ow, at Mask..1en giver god Til- : 

Iredsstillelse ok; er li e san god og bedre end Maskiner, bvor- ! 

for der for-langes in til den dobbelte Pris. Maskinen bar bøj 
s« Arm. Der frie Rum under Armen er 5i19 Tommek, saa der 

sværcste Arbejde law med Letbed baandtetes. Maskinen er 

fzsbrikeret as de allerbedste Materialien-, hat- alle modern-: 
For-bedrängen alle Dele et kmt afpudsede og nøjagtig tin-as- 
sckle. og alt maligt Aenszm reget til at forene styrke metl 
linkclthed og til at got-e Maskinea letløbevde og sorebygge » 

Muligbedev for at komme i Vorder-. — 

L O Hvet Multip- satantekes lot- 10 Ast-. O O 
symaslcinen bar selvttædende SkytteL selvsættende Niml 

ug nuromatislc Spolevinsle. 
Med hver syc71718««1 se følger et satt al· de nvcstc fin- 

lpedrecle stanlappnratcr. Apparate-me er nøjnjztig rilpus 
Jede til Pressestanxzem er fahrllccsrcde helt asdct bcdstcstxmh 
polerede og somilclklce og udcn llelc as Messing ellcr anklet 
hlødt Metal og udcn l« »j(lcde smmncnføjninger. De bestaa as: 

Kollet-, Tut-lieh Kinder-. Braider Knot, Under Zraidct slide 
Plato. shirring Slide Plan-. site Hammers at auswrterede 
stock-eben guiltesn Tliread Gottes-. Poet klemmt-r og Felle-u 
Mcd bver synmskine folget dein-den- 12 Name-, 6 spolek, 
Olielmnde fyldt med Olle. stok og lille Blaue-)ng somles 
det, 10 Aas-s Gutantiicektjültat. lllustreret lautkcslttioastk. 

Vi overtager Risikoen. om en Maskine bliver beskadiget 
under T ranspottetv og vier ogsaa villige til at tillmgchetale 
Pengene og godtgøre Fragtudlæ , bvis en Kober findet- Ma- 

ålcinen utjlfredsstillende og ander edes, end vi bar itemstillet 
en. 

Til Oplysning for dem, der muligvis ilklce forstaak, knot- 
fok vl Sælger diese M asldnek sag enormt billigt. skal vi be- 
merka at Hensigten bermed er at avertere for ,.Danslceren« 
og slmtke den stadi ·· 

pg videre Udbredelse, ligesom det 
» 

Zamtidig er os en c -- sue foksyne Follc med noget 
virkelig godt. 

Ach-.- ais-. Nebraska-. 
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