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IIIin l:k:k. 
Orkan. 

Ribe Iomtirkess Kot-bec- 

tasi flaaet i Stykker. 
Engene et frandende 

av. d
e

 

Haku ivolofomt Oprsr. 
Eure Dete as Vestkyften 

bortstyllet. 

En Orkan af Notdvest hat den 
is. April staaet det nye Kobbertag i 

Sterns-per cg Swttet paa Ribe Diom- 
tiktez Imdte Gavls Istlige Side, ke- 

vet en Del af Taget paa Raadhuset 
og andre Bygninget, siaaet Mitbe- 
sladninget as Aviste, tnæktet Tele- 
fonpæce, pvklagt Telefonfotbindelsen 
oftma. Engene er, saa vidj Ojet 
tatier. et fkaadende Han, og Oder-· 
svmmelsen et stotte, end den hat 
meet i mange Aar. J Anlevning of 
Sieben paa Domtitten et der tcle- 
graferet efm Artitekten, Prof. Am- 
berg. 

Ita Blaavandslyuk te(egrafekes: 
Eu otkanagtig Storm, der be- 

gnsdte fta Sud og i Lobet af Esset- 
midvagen dtejede til Best, rasek her 
E Dog. Vandet et steget usædvaniig 
bst oq Havet er i volvsomt Oprør. 
Paa en Stmkning of ca. 2000 Alen 
of Vlaovands spnvre Strand btnder 
den Eis-je So ret ind i Klittetne oq 
bottsivllet store Dele af Austern 

I I · 

Ritnbavn h. April. 

Flete lllntter. 

J stet af istnnkgdagen indtvb der 

nenne-m R. B. en Rastte nveeligerc 
tsfteeretninger om Stormens Hær 
qetntnger, der itte overalt bar ver-- 

ret lige ondspmeoc 

J Middetfnrt vckltede en stor, 
orunomutet Lade, tilhørende AVZH 
bunter Lotsen 

Under Rangerinqen vaa Name 

Zank-by Havnespcr i Gast Morgeci 
hekftede der en snadan Storm, ist 
man itte tunve høre Stoppesignalet. 
Toget tstte Verfok mod Stoppebom 
men, der fprængtesz, og en Vogn, h- 
tet med Bim, lsb nd i Hunnen. 

J Stouvv ved Horsens vceltede 
Stormen en Vindtnotor, bngget vaa 
et Jernstattv. tillige er der i Om- 
ecnen vceltet en Del Tefefonvæle. 

Fva Kolding meldes: Stonnen 
km foraarfaqet en Del Stabe paa 
Telefonnettet on afbrød navnltg en 

af Mbenbavns Linierne samt Ide- 
lagde en Del Landtetminger. J 
Studervana ved Rolding btæsie Ta- 
get as et Has. Det samme siete i 
Sbt. Viert, oq paa Vejen Bester- 
matt fekvnede Stormen et Hug festb- 
fteendtg med Jorden. huset tilhsrte 
en Statshusmand og sinlde vckre 

taget i Brug i Maj. ngmestrene 
ltbek Tal-et 

lFta Esbjetgt Undet Stormen stod 
Bank-et i Hat-neu saa hsjt, at den 
vdetsie Kaj var ovetsvsmtnet. Sp- 
gangen var saa h·j, at Dampeken 
»Metkur«, der stulde afgaa ttl Ham- 
botg med 300 Sttr. levende Ams, 
first tunde afgaa i Gaar Morgeö. 
J Esbfeeg Bn ankettedes en DelStas 
de. has en Merllehanbler Lauritzen 
blekste to stoke Ruder ad, hvvtved 
Qtttsiomfkuen blev siemt forstaatet 
i Ansigtet hun tom under Begebe- 
hqndltng. Bed Mejettet i Magens- 
gqbe verstehe Stoemen en 4 Alen hsi 
Mut ned over en 6-aaetg Pige. hvors 
ved hun breitet-e et Ben og sit spa- 
re Kmstelser. Hun tom paa Syge- 
kniet. 

J Natsivv veeltede Stokmen Beng- 
gerteiet thcteni Dampstvrsten uden 
at der bog anrettedes nagen Stude. 

! 

Pack Aunede Mejeri veb Ratsiov 
dürfte Dampsiorsteuen ned og Idelaek 
beweint- et nvt Jst-us og en enden 

syst-tug. J Tem- er en Dei Miser- 
iche dtevet t Land. Poa Dekeegaaks 
II »Ur-Ottokar« blosteptndmotvken 

s 

y- 
» 

of Tagei. J Hsjsmarte er en Lange 
til en fiørke Grund hlæst om og man 

qe Telegtaf- og Telefonledninger er 

Idelagie. 
En Lade i Aastrup ved Faaborg, 

tilhøkende Gaarbejer N P. Rasmus 
sen, er blæst om. 

Ogsaa paa- Seen 

er per siet adsiillige Sinde. 
Fta Thisted ineides· fanledes: Jag- 

ten »Bendikte«, tilhsrende Konsul N. 
C. An"beksen,, Thisted, er i Stormen 
sanken ved Faggesund. Besætningem 
2 Mand, reddede sig ved egen Hjcklix 
Ladningeii bestob af Cement o«g Tag- 
pap. Skibei kom fka Aalborg. 

Fta ·Ksnigsberg: Ved Stotmen er 

en Fisterbaad iæntret ved Landsbven 
Rositien paa »Kutische Rehrung« , i 
Banden befanvt fig5 Personet, der 
alle druknede. Baaden og to Lig er 

i Eftermiddags drevne i Land. 

En japanesisk Benedikt Arnald. 

En erckder i Genera!- 
staben i Totio. 

Rottesvondance til Chi. Rec. He- 
kald. 

Totio, M. Mart-» Helt ftben 
dirigenIBegnndelse bar det vcrret ino 
lnfende, at Rai-ferne fit intime Mec 
belelser om Japanesernes Projette 
rede Beoægelser. De japanisiste Ein 
bebsmænd opdagede, at deres Hem 
meljgbeber fivebe ud. 

Forste og anven Armekorvs stulke 
landsctsttes bpjt oppe i Korea og der-- 
fra gaa frecn inIod Mathem Licio-: 
YauiChan og sorstellige andre Ste- 
ber. Inn snnrt Tropperne landede, 
var Rugserne der at mode dem. 
Officererne studsede. Un søkste Tan- 
ke var, at Rugserneg Modstand on 
Forudviken otn de tejsekligeTkoppekI 
Beockaelfe ssnldteg en bøjere List, en 

nlesterliq Forsvarsplan 
Men Mistanken om Formderi af- 

løste snakt denne Tause, og Reqerin 
gen bestemte fig til at svge Visbed i 

Zagen, for den gis vibere. Der un- 

sendteg 9 Spinnen japanesiste Offi 
cere, forklæbte sotn kinesisteArbejbere, 
sra Tokicn Nogle as dem sit Paalæa 
ocn at arbejde sig frem langs den 

siberisie Jernbanr. De andre spat-- 
tes langs Yalusiodem Alle de 9 blev 
snart og sitkekt sangede as Russerne 
og dkæbte. Det kunde umuligt være 

stet nden Bistand, Besitivelse etc. ska 
en indviet 

Da blev Stabsossiceterne og end- 

og de erkor-e Statgancnd gjott til 

Genstand sot des japanesiske Spwn 
Systems Opdagelseslist, og Land- 
scttelsen of Troppet blev udsat. 
Hver Mond blev nsje bevogtet. Dette 
lebte til Opdagelsen as Sangenhe- 
der i Oberst sztnant Danzoju af 
Generalstabens Levemaade. 

Hanzoku ksbte Presenter som en 

Væddelsbsvinder. Dametne as hans 
Betendtsiab modtog kostbare Juveler. 
»The Yoshuaea« tendte Hans-Ihn og 
Byens Bank viste ansatsek, sotn lsd 
paa hans Navn, — altsammen no- 

get, en Obersts Jndtcegtet itte vilde 
Lille-de 

hanzotu dkak tæt og spillede og 
bat Æren sor at have insdsskt Pater- 
spil i Japan. Han var bleven deko- 
teret sot Udmcektelse i den kinesfsiijas 
panste Reig, og Paa Grund as denne 
sin Udmætlelse holdt han en god 
Sttlling i Generalstabem i 

Det er bleven godtgjots. at set det 
kussiske GesandtstaG sorlod Totio. 
gjotde en Attache Akkord med han«- 
zoku om at holde St. Petettborg un- 

demttet otn Detakllekne i Japans 
Krigsplaner. Don og den tussiste At- 
tache var gode Vennen De hande- 

Mut-tret samtnen i Tystland 
Bevisekne i det enkelte nnd-v han- 

wiu er ikke ossentlsggsokte, men han 
blev stral- ateesteret, stillet sor en 

Kkigstet, sundet sinkng og sinds san 
Ttmet often 

Fra Krisskaueplctdxsxm 
Der er ilte stort at fottcelle denne 

Gang, udeu at alt tyder paa, at der 

snakt vil sle noget stott. Man me- 

ner, at Port Arthurs er dømi. Deus 
Flaade er gjort ubrugelkg paa et 

Par Stibe nckr, og de samme er luls 
tet inde. Japaneserne landscrttek nu 

ukyindket Tropper paa Liao Tun-r 
Halb-en, hvorpaa Port Arthur läg- 
ger, oq vil angribe Festningen baade 
fra Soen og fra Landsiden. Her cr? 
et Telegram fra London af 20. CAka 

Et Telegram fra Yintow (ncer net-» 
New Chang, hvor Liaofloden loher 
ud i Bugten af samme Navn) be-« 
retter, at Japaneserne, idet de tvivletl 
om at lunne indtage Port Arthur 
fra Seen alene, hat landset Troppeet 
poa Ltaotung Halb-en, og Kampen 
raser i Omegnen af Port Art-hur- 

Pao samme Tit-, siges der, hom- 
barderer Jupaneserne Byen fra dercs 

Flaade. 
Lignende Efterretninger tommer fra 

Paris. 
Läge fsr Bladet gaar t Pressen,» 

modtageg den Efterretntng fra Tolio· 
over London, at Port Arthur uden 
Tvivl er essektuelt bloteret, og at store 
Begivenbeber tulminerer omlring den 
bømte Fwitning. 

Man er nu ogsaa i St. Peters-» 
borg kommen poa det rene med, cztl 
Admiral Toqo havde lagt de Miner,l 
som Petropaolovsi lob paa. Det fy l 
nes, fom man bebst lan ftole paa 
Efterretninqerne fra Tokio. ( Rusfeme bar fanget et Par ja- 
panesifte Epioner cg Dømt dem til Jst 
siydes. l 
Roefki flippet fki for Galgen. 

Jurnen Sommer ham til 
titsstsnkirint Fæanet 

·« 

tftticnqxx Its. April. Jurnen af 

zinv i Takt stendelfen stntdiq i den 

fjeroe of tsarlsarnlwiditternes, Em«l 
Roestis, Zag. Strassen er fastsat til 

tiosoakigt FængseL 
kttoefti dømtes «stt)ldig« veb føkfte 

Stennnegivnitig, men det tog flere 
Titner, før Jnrymændene tnnde enes 
om hanö Straf. Roesti dømtes for 
at have dræbt LItto Bauer under 

leidringen af en Saloon den O. 

Juli om Ratten. Forste Gang stemte« 
de 11 for hang Død og tun 1 forl 
livsvarigt FængseL Frei-den Tid og 
indtil Resultatet opnaaedes, vandt 
den ene de elleve en for en for sin 
Opsattelsr. Fotbtndereng Ungdom 
-—-- hcin er tun 19 Aar — havde U 

anftydetfe veb Bestemmelsen af haniki 
Straf. 

Roesti’s Bei-dre, Otto og Her- 
man, var rede til, strakö Dom-nun 
var falden, at gpee et despekat For- 
spg paa at hjækpe Broderen tiil at 

tindsiy fm Fængslet. De blev begge 
nappede og betendte, men paa Statss 
advotatens Anbefaling blev Otto Ins- 
lad, inen herman blev af Dommek 
Kersten domt til Icengsling paa abe- 
stemt Tib. 

Koet eftek Middag begav Sheriff 
Thomas F· Batrett fig perfonlig nfl 
Sted med Emil Roesii til Tugthusct 
i Isoliet. Han havde paa Forhaand 
atrangetet for de andre tre Car barn 
Banditters Eisetutiom i 
Statholder Alexiess kesiguerer. 

Hans bitte Opponent 
Strydloffs Udnævnelse 

til Flaadetommandsr ved 

HPort Arthur mened at ver- 

te Aatsagen. 

St. Peterdborg, 19.Aprtl.— Stat- 
holbee Alexieff hat ved Telearam an- 

spgt Keileren orn at bltve frttaget fra 
sin Sttlltng sont Stett-holder t Osten. 

Man ventey at Annwdutngen vil 
streckt bltve tndrtmmeL 

Slønt der ille er udstedt nvgen 
cfsicielstundgørelse, er der godGmnd 
til at tro, at Meddelelfen er lotrett. 

Man venter ilte, at Alexiess Iil 
san noqenlsfterfslgey da Statholder- 
cmbedet er overflødiggjott paa Grund 
nf Krigcn 

Den ncesrmeste Grund til Alexieffs 
Llnføgning siges at være, nt Vice Ad- 
miml ervdlnff, en of Admiral 

Aletieffg strængelte Fjendek og star-« 
peste Rkitiltere, er bleven udnævnt’ 
til Vice Admiral Matakosss Esset- 
sølger og Kommandør af Flaaden i 
Listen. 

Vice Admiral Slrtydloss havde en 

Samtale medKejseren i Dag og duns- 
tede med hans Majeftæt sit For-hold 
til Amte-ff 

Alexieffs Entledigelse vil ille for- 
undte nogen, som hat fulgt med Stil- 
lingen i Osten og lender til Krise- 
tens forandrede Holdning ovetfor 
Statholderen og M.Bezobtazoff, som 
teprcefenterer det ltigslystne Element, 
der var saa ængstelige for, at Rus- 
setne stulde blive i Manchuriet. Dct 
var for disse to Mand, at den anglo- 
japanesiste Henvendelse sprst tasbte 
sin Stirn-L De mente, at England it- 
te vilde begynde Ktig, vg Japan tun- 
de itke gøte det. Til Japans Indis- 
nation blev de Ved at vende op og 
ned paa Ruslands Politik og holdt 
det fra at opfylde Traktaten kg 
tkcklle sig tilbage fra Manchuriet. 
Eidste 12. August, eftek at Japth 
havde tilftillet den rugsifle Regering 
Spsrgsmaalet, om det vilde gewah-l 
ns Forhandlingerne angaaende Man-« 
sdhuriet og Korea. oprettedes der et 

Ztatholderslab i Osten meb Statsi 
minifter csg et raadqivende Udvalg, 
Alerieff bliv Etatholder cg Bezobra: 
vzoff Ztatzministen 

Entten Dinge efter digse Udnocv- 
Helfer blev M. Witte, som var imod 
Illirieffszi on Bezobmxoffiz PolitEL 
fmtaget sit lfmbede sdm Finansmi: 
nistet. 

Digse Leisereng ny Raadgivere i 

Osten, gennem hvemfforhandlingernel 
med Japan fortes, siges nu at have" 
fort Kejseken bag Lyset og holdt ham 
uvidende om den fande Stilling. 

Allerede da Kejseten udnævnteMJs 
laroff til at lommandere Flaaden i 

Liten og gforde ham nashcengig, lisd 

Alexiess Slaat i sin Magt ogAnfeels:. 
Slrydlosss Udncevnelse var ham nu 

for meget, og Kejseren synes til- 
freds med at msodtage hons Resigna- 
tion. 

Af Agetbruas-Depattementets 
Newport 

Sidstellaeufæovanlia 
toll-. Sne i de nordliae 

Statu. 

Regeringeng Osversiat over Beic- 
forholdene og Avlsudsigterne i den 

Uge, sont endte den 18. April, lydcr 
i Uddrag saacedesJ i 

Ugen hat været unaturlia kold for 
Aarstiden oa ugunstig for den lagte 
Suds Spiring og Meist Dei er 

bog gaaet fremad med Farmarbejdst 
baade i Missouridalen og i de fyd- 
lige og midtre Atlanterhavsstater. J 
Landets notdlige Egne er der kun 

ajott meget libt. J sidste Uge faldt« 
der megen Sne i Jndsøegnene, og m 

stadelig Frost strakte sig fsaa lanat 
sydpaa som til den nordlige Del cf 
Golfstatetne. Pacisicstaierne hat haft 
gunstige Vejrfokchold, men i det ten- 

»«trale og vestre Teva vg paa den 

sydlige Pacifickyst ttykker en behaa- 
renbe Tsørkr. 

Majssbelterne fovberedes til Mant- 
wing, men i sidfte Uge er der tun 

ajort ringe Fremssridi. J de sydliae 
Egne, book man bar pl-antet, hat 
Kuchen bindret Massen i at spire og 
komme op. 

J starre Sttækninaer as Nebraska 
og Kansas bar Vinterlweden gjori 
gode Fremsiridt, men ogfaa den lcens 

,—».:-,- cftcr vakmere Befr. J Ohiodalen 
cwdlioer Udfigten for Binterhveden 
nt vcere daaklig. 

Pia fine Steder hat Ugen vocrct 
lwro ved Frugttraeerne, men i de 

nortligere Ssjater er de ikkc langt nok 

fremsitedne til at tunne tage Skade 
of Frosten. 

Fra enkelte States lyder Rapporten 
sauledes: 

N e b r a s ! a: Jngen Regn sinden 
dette strives, hat di dog haft en Del 
Ver-de lxrotnkring, dels Regu, dels 

ngag og Sne). J den øftre Halvdel 
af Staten staat Vinterhveden godt, 
men i den vestre Del yar den taget 
betydelig Stude. Baarsckden er me- 

stendels lngt, og i den sydlige Del -.1f 
Sstaten begynder den at komme op. 
Majgpløjningen godt frentstreden. 

J own: Ugen ydetst kold med tot 
Bind. Det gaar rasit med Plsjning 
og Saaning, og Baarsæsden er snart 
lagt Uden i de nordligere vaade Egne. 
Det kan ikke stpnnes, at Sced eller 
Frugttrceer hat taget nogen Stade of 
Frostem Der tkcenges haakdt til 
Banne. 

Wisconsin: Stort Snefald i 
de sidste Dage af Ugen over hele Sta- 
ten, fulgt af hasard Frost. For-ankä- 
arbejdet er langt tilbage. Jorden er 

endnu frossen i de nordlige og midtre 
Countier. Vinterhvedens, Rugens 
sog Kløverens Tilstand er dog Erkde 

Frosten tilfredsstillende. s 

Minnefotcn En kokd og vade 
»Un« flere Tomsmer ISsnIe over den 
lstørfte Del af Staten den 14. ds. 
Piaa let Land i den sydlige Del nf 
Sinten et der saaet en Del Hvede og 
Hat-te og gjvkt en Del Plsøjning, i 
den nordre Del næsten intet. Lav- 
landet er meget vaadt. 

» 

Syd Dakota: Mart Befr, men 
unaturlig toldt. Frost og Fugtighed 
bar hindret Arbejdet meget i Nord. 
J sydsftre Del af Staten et man godt 
dac- Vej med Hvede- og Des-wesw- 
ningen. Maisplssjningen er begyndt. 
Gtcessei votfer meget langfomt. ! 

Nord Dakota: Jotden er dekl-l 

Toronto i Rainer. 

Ylæsten et Sioestylke til 
Branden i daltimorr. 

Ncesten hele Forretning5- 
lvarteretsbortsejes. 

Tab af10 a 12 Millioner. 

Torontso, Kaskaden 20. Apr. — En- 
rasende Jldebrand pdelagde i Aftess 
en 10 a 12 Millioneris Verdi af 
Ejenbotn i Byens Forretningskvar- 
ter. George Dowkes fra Montreal 
menes at viere omlommen i Flam- 
merne, og Brandchesen, Thompson, 
blev tvungen til at springe fra en 

6-Etages Bygning. Han slap under- 

ligt fra bei med tun et bræltei Ben. 
En Hob as Vng tog Siedet nvget as. 

Arealet, som Jlden fejede hen over, 
oinsfatter ca. 14 Arres, og 5000—— 
7000 Mennesier er ved Branden gjort 
erhvervsløse. 

Tidlig paa Afienen, da Branden 
begyndte at gribe om sig i formali- 
gende Grad, telegraferedes der vm 

Hjaelp til Byerne London, Hamilton, 
Montreal og Bussalo. Der sendtes 
øjeblikkelig Eistkatog fra disse Byek, 
men det blev over Mi·dnat, før de 

forste af dem begyndte at ankomme, 
og imidlertid stred de lolale Brand- 
inaend as alle Linsen-s Krcestet. Fra 
den Tit-, Jlden tog fat i en Teig- 
sabril paa Wellington Stteet, og 
inbtil den standsede ved Daggry, Var 

der ikte et Øjsblih da en nokdlig 
Vind ilte vilde have resulteret i Øde- 
læggelsen as den største Del as Byen 

Der menes, at en Mand fta Mon- 
tana er omkommen i Flammerne. 
Han var samtnen ined Thompson, m 

benne sprang sra Taget, og er itte 
set sitzen- 
Pna det brændte var der 88,360,000 

DIE-suman 

ket med dyb Sne over en størte Del ·- 

af Staten, den ligger tildels i Driver. 
Lavlandet er ovetsvømmei af Band-«- 
Kun i den veftre og midterfie Del af»: 
Staten er der saaet en Dei Hvede. 

s 

Illinois-: Ualmindelig toll-t- 
Vejr for Aarsiiden, Frost i den sidsie« 
Del af Ugen. Hveden staat mindre-! 
lovende end for 10 Dage siden. For-- 
meren er vel godt halvt færdig med at 

lægge Foraarsfceden Der pcsjes sil· 
Majg, men Jorden er i daarlig »For- 
faining. Græsset kommer Rings-mit- 
Fkugten ubetydelig bestadigei. 

K a n s a s: Jugen Regu. Horden « 

vokser godt i Syd og staat godt i den 
midtre Del af Siatem daarlig si- 
Nordøsty Havren er tildels kommen-« 
op, men vokser smaat. Grceö og Al-I 
falfa ligesaa. Majsplanining er vel"' 
fremsireden i Syd og begyndi i Nord. 

Michigan: Unaiutlig kolbi," 
stori Snefald og paa Grund beruf« 
sent Foraar. Planievæksten næppe 
begyndt, megei lidi Ubarbejde gjott.' 
Hvede, Rug og Enq kommet sig me-" 

get langfomt. 

Vintervejr. 
Sne i St. Louis. 

Der hat i de sidste Dage raset 
sttænat Udejr i flere af Lande-is Egne. 
J- oq omtring St. Louis sial der 
vcete falden 6 Tommer Sne — til 
itle liden Uleilighed for Udstillingen. 

J Kentucly stal det ligeledes vctte 

falden flere Tom-met Sue. Fra flete 
andre Stedet tommer der lignende 
Eftetretninaer. Fra Vermont mel- 
des det oin Vlizzard 

Danske Ferieskoler 
benyttet sig as alt, hvad der tan 
daette Interesse for Dunst. J Fjot, 
da ,,M o d e r S ni a a le t« udkmn, 
bled den sttatg indført i msange 
Bornestoler oa fil sanledeg stetre Af- 
scetning end alle de andre Sproglæ- 
tere. Af Anbefalinget hidsceites: 

Fra et Medlein af Sanifundets 
Borneslole-Komtte: 

»Modersmaalet« vil afhjælpe ei 

længe følt Savn og bringe et fvldigt 
Bidrag til, at vore Vorn kan leere 
deres Modersmaal med Lyst og For- 
staaelsens Gliede, ligesom ogsaa Lee- 
tere og Leeretinsdet ved at bemitte« 
denne dil faa den fiot Amerika 
sceregne praktiste Færdighed og Pyg- 
tighed i iat Undervise Bstmlene i 
Sprog. 

Fra en Lotter, der btugte 52 Eis-. 
i sm Stole: 

»Modersmaalet« et i det Spot, 
hdor den sial dere, nemlig vesleden- 
de, raadgivende og tianlevækkende, og 
isaa Henseende et den et saate 
dcetdisuldt HjcelpemiddeL Den for- 
ijenet at blive kendt oder alt, hvor 
der holdes danst Stole. 

Fta «Menigheds--Skoletaad: 
Prisen, De nngidet paa Der-es 

Bog, findet di meaet modetat. Vi 
sendet i Dag Bestilling paa og Be- 
taling sot et Dusin Etsetnpliatet til 
en Begyndelse. 

Fra ,,Danssteren«: 
Metoden et forttæsselig, Elem- 

pletne sint dalgte, og Bogen er ilke 
blot sdet bedste, di hisdtil hat haft paxr 
det Osmraade, men enlhder, der leerer 
den at tende, vil finde den absolut 
u«un"dvoerlig. Den bot sindes i et- 
hdett danst-atnetitansk Hiern, hvot 
man onster at leere sine Born Dunst 
Paa en fotstandig ogs sotnsielig 
Moosde. 
»Modetsmaalet«, smukt ind- 

bunden, kostet 40c. pottofttt ttlsendt. 
J Pattiet Rat-at Fang hos Stgurd 

;Anter, Blatt, Nebr. 

DI. Nile o Antlspoin All-. 
It bunt-it sitt-It so mild-litt Itddel tot II elee 

sen-« hemmt-h III-met, per-Uns Haus« 
wen-Im Tritte-stund stumm stot. Somit-· 
Indessle III-ske- dvious Ist I III o- W 
tue-· III-e MW HMUM soo! 
Umh- illot sende- os 

« 


