
;- 1 

xl e d Z r n e n 

Kirken i Dybet 

For mange Aar siden var der mel- 

Iem de Sondagsftolebstm en engelst 
Leeres famlede om sig, ogfaa en lille, 
fnttig Dreng, i hvis hjem Læteten it- 

ke havde vakat EnSsndag sagde Lee- 
teren til Drengen, at han en af Da- 

gene kom til hanB Hiern. Dtengen 
lo og sagde. at det kunde ikke lade sia 

gere, for han boede langt nede under 

Jorden i en stor Grube, og kun om 

Sondagen kunde han komme op paa 
Jorden. Jeg sial not komme alligevel, 
sagde Læreren. En Dag lod han sig 
hejfe ned i den store Grube, hvot der 

brændte Falter baade Dag og Nat. 
En af de Mcend, det hjalp ham ned, 
sit ksan til at kalde deDtenge sammen, 
der arbejdede dernedr. Monden sipjss 
jede, og saa kom en hel Del Dkenge 
frem fra de mørke Kruge og Hulek; 
idxnndt disse var ogsaa den Demn. 
Lcereren føgte, og der dlev Gliede, da 

denne san sin Lauten Drengen gik nu 

frem og lyfte sin Lceter omkring, til-: 

slst gik han foran ind i en temmelig 
stor, sittantet Hu1e. 

»,«Her sagde Drengen, ,,har vi 

svor Bønnefal.« 
Saa fortalte han, at han havde 

forftaaet det som sin Pligt at gøte 
vel mod de Drenge, han var samtnen 
nsed hernede. Detfor samlede han 
her Kammeraterne, læsie det Swlle 
for dem, han felv havde høtt i Son- 
—dagsstolen, og fortalte dem Fortla- 
tingen, han havde hori, faa godt han 
tunde. I 

«Og se,«' sagde Dtengen og pegede 
paa et lille Hul inde i Kulvceggen, 
,her er vor Sparebsssq hver Uge 
laesgger vi en Skærv i den, og naar 

den er fuld, stal Missionen have 
den« ( 

»Er du ikke bange for, at disse 
Penge sial blive botte — blive stjaalg 
ne?«« 

»O nej«, sagde Dtengen alwrligt. 
»der er ingen, der taget dem. Tet 
er Guds Penge.« » 

Taknemlkg og glad vendte den ungc 
Mund tilbage til Bei-den ovenover, 
hvor den herlige Sol lysie og name- 

de. Ydmygt priste han Gad, det lod« 
sin Naadesols Straalet ttænge ind 
ogsaa i Jordens Dyb og der dringe 
Liv og Frelse til unge Mennesiesjæle. 

Bot Gud er trofasi, han er Her-re 
i Himmelen og paa Jorden men ogsan 
over dem, der bot under Juden. 
Hvetn kender hvor wegen Velsignelse, 
der er udgaaet fta en saadan Kitke 
i Jordens Skød 

En Bistop fra Rotwich i England 
fortæller om en Stifetsten, det blev 
fanden i en Kulgrube, der var sitzt- 
tet samtnen for mange Aar siden og 
dengang begravede mange Mennestet 
og Bom. J Stenen, der blev fun- 
den. var indridfet fslgende: »Modet! 
jene Moder! vær ikke bedmet for 
npän Skyld. sprg ikke over mig. VI 
ded, at vi ikke mere faar vore kæxe 
at se, men i vor sidsie Time fynger xi 
Lovfnnge oq ptiser Gub«. 
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Senana-.K«vinder. 

Hvad tænler vel de unge indisie 
Abänder? Hoad siget de smukle mor- 

le Der med det spørgende, unbkende 
Barueblikca 

All mange as dem fotstaat ille 

en Gang at tænle, indespcknet i deres 

Senana tender de fotnemme indisie 
Kvinder intet til Livet, hat hverlen 
Haab eller Ønsier. —- Deres Sjæle 
sove og drømme, sprit, naar Evange- 
liets Lys naar ogfaa dem — first da 

vkl de komme til Ftihed og Erken- 

helfe. 
En tvlndelig Missionæt haval 

lange, men ftadig forgæves fsgt ct 

faa Abgang til en bestemt Krebs qf 
fornemme Jndierinden En Brah- 
min, hun lendte, lovede da at stille 
forstellige Spsrgzmaal til visit Da- 
mer af hans egen Kaste. Flere af de 

mest otthodolse af dem vilde slet ille 

svare paa disse SpstggmaaL der 

eftet der-s Mening itke angil Kvini 
det. — Andre med en lin livligere 
Land, svarede vel, men detes Svar 

IM, hvor tanketomme de var. 

Da Brahminen fputgte dem, om 
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der ikke var unget, de vilde Inn-, 

noget, de vilde blive rigttg glade for 
at opnaa, fvarede kun en af dem, ut 

hun gerne vilde lære noget —- en 

anden svarede derimod, at hun brnd 

sig ikte om at lære noget, hun havde 
tun Interesse for sit Hjem og sin Fu- I 

milie Alle de andre -—--— alle Huftrueh 
til sint dannede Maknd —- ejede ika 

en Gang Evne til at udtrykke due-Z. 

Mening, eller havde rettere sagt irrt 
gen Mening. I 

Brahmknen spurgte nogle andre: 

»ch1d taget J eder for, den beke· 
lange Dag?« I 

»Au! Vi heiter os, on undertidens 
kseføger di vore Veninder, er der sen 
en of ds, der kan lasse faa lcefer bun. 
for DE af vore bellige Bogen og bis 
andre derer efter.« i ? Hinduernes belliqe Beger indehol— 

de tun everfladifke oq umwaler Fer- 
i«tck-llinget Hm deres Ruder og Gudins 
der. Ligefra Barndommen er det 

indpodet de indiske Kdinder, at Lidek 
derade kommer ikke dem ded, og de 

kehøver saa innen Kunde om dek- 
derfot kan det heller Ekte andre, at 

kun en fvarede bejaende paa Sporn-Z- 
maulen 

»Længeå J ikke eftek Kundfkab, 
føler J ede: ikke Udelukket fra alt det- 
det findez i Verden?« 

To celdte Kvinder fvarede deriil 

meget assejende: 
»Hvad bar vi med Lætddm at 

siaffe.« 
Sdørgsmnalet derimod: 
»Ist-r J, at J dar en Sjæl?« 

blen, trods Felle-Erden der nægtet 
Kvinden en SjceL befvaret bejoende 
netsten of alle. En Kvinde sagde end- 

ogsaa meqet forncekmet: »Naturlikk- 
vis hat di en chel —- tror du di e: 

Dyt?« 
Dog var der noqle enkelte, der iks 

ke vidsie, bvad en Sjæl var, og sean 
med skum Haabløsbed fastboldt, at 
Kvinden var en fjcklløs Skobninxk 
For de flesie af dem hat dog Troen 
paa, at de ejer en Sims, fwr Beerdi,v 
fordi de ttot paa Sjceledandringen, 
tet et tcet farnmenknyttet med Hin- 
du?smen,oc1 det hefeste og festste, en 

Kvinde kan baade paa, er i en nn. 
Tilvætelfe at dlive født som Mondi 

»Hm eders Synder aldrig gjort 
eder Sorg?« 

Pan dette Spørgsmaal svaeede en’ 

af dem: 

» 
»Vi man nu lide for de Syndet 

ivi hat begaaet i et tidligere Liv. Hund« 
di nu synder, det faar vi Straf for! 
i en ny Tilværelfe.« 

J det hele iaget bkød de sig ikke 
om andre Kaat — tun et var de 

bange for, at blive Enke, for den 

Ulykke var der ingen Hierin men det 
var jo en Gang saalede5, og sag 
maatte man sinde sig deri. 

Da de blev sputgx om de itte 

gerne välde, at Pigetne blev elstet og 
met ligefom Drengene, svatede de 

nei, det passede ftg iste. Om Bstnes 
wgtesiaberne, Kilden tsil san megen 
Ulykke i Indien, mente de, at, da det 
rat faa fvcert at sinde sig til Rette 
i nye Fort-old var det lun tigtigt, 
at Bstnene blev tidligt gift, og at den 
Lille Pige tidlig kom bort fra Forel- 
dtehjemmet, faa leerte hun at elste og 
kete sine nye Slægtninge og leerte at 

lyde dem. Den unge hustrus Stil- 
lisg i sSngerfotceldrenes Hus et fom 
oftesi en fuldstændig Slavindes Stil- 
Iing. Vindnen famlet sin Singt pm 

sig, thi jv stsrre Hans has et, je stere 

Slægtnmge, der bot bog hem, jo 
mete Jndflvdeise hat han, og desto 
stoltete tun han opttcede. 

Den fernean hinduekvinde hat 
inges Bevidsthed om sin Mennesteret 
di MennestepligL ftemtned og user- 
staaende et hnn vverfot Minder-iet- 

dighes vg Wäre Sjceten for-et, tun; 
Spjg vg Leg, Flitterstads og Fest 
fyldet betet Liv. 

Eulelte Øjeblikke leites erhænget, 
vg vi faa Lov til at koste et VIII 
ind i beste taagede Mitle, hope de 

spindelige Misswnætet etc-de Kamv 

og Not-stand seger at lyse pp med 
Sud- Ord — dumme et de nie for 
km til den store Weh 

Sud hat des hinle dem, san bei 

ogsaa Mut-et at dagee mellem indi- 

IeWafdeMeMer. Nogle 
MIN- Ktkflus at sende, 

hätte ndhst Deus see-due 
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LHootfor siger De itke Amen? 

En Dag tom en Hetre til den be- 
tendte Predilant Charleö G. Fin- 
ney. Han saa meget nedslagen ub. 

Han shavde den foregaaende Aften 
hørt Fknneys Prediten og var der-l 
ved bleven vatt til Syndserkendelse.« 
Finney talte nu indtrængende med; 

kam, idet han llart og tydelig be-; 
sitev ham Bejen til Livet, den enefte’ 
Vej, ad hvilten han tunde naa Eil 
Forløsning og Frelse. Manden for-I 
sitrede gradende, at hcm kunde give 
alt hen for Jesus-. at han intet vib- 

ste, sont han snstebe at holde tilhage.: 
,,Godt,« sagde Finney, ,,lad os san 

boje note Knce og sige det altsammens 
til Herren« I 

De lncrlede begge neb, og Finnen 
bad: »Himmelste Faden denne Mand» 
erllæret, at han er rede til at tilbedes 
dia fom sin Gud og nu og altid at 

forlade sig paa din OmsorgR « 

»Amen,« tilfpjede Monden. ; 
Firmen vedblevt .Herre, dennej 

Mond lover fremdeles, at han vilT 
indvie og hellige til dig Huftru og 
Born og alle sinc Jnteresfer.« 

Atter fulgte der et lraftigt »Amen« 
fra Mandens Mund. ; 

Deran fortsatte Finney: »Hanf 
siger at han ogfaa er villiq til at hel-; 
lige dig fm Forretning, af hvilteni 
Art den end maatte vere, og herefterl 
at drive den til dn Ære.« 

Denne Gang forblev Monden stum 
— ikle et Ord løb fra bans Leber-. 

Overraflet ved denne Tauslhed 
fvurkrte Finnem «Hvorfor siger Dei 
ikte Amen dertil2« ! 

»Ist-Of Herren ikte vil antage si ! 
min Forretningx jeg et Brcrndevins- ; 
handler" svarede Monden. 

— —O--- .---— 

En undekfuld Tilsiyndelfr. ; 
En Zøndag Ajten, siget Dr. New-: 

man Hall i fm Levnetsbesikivelse« 
doltt jcg en streven Prediken over 

.Friste!fe« cig følte pludselig, at min 
Tale ikke«l’gnede min fædvanlige Stil 
og Var for argumentativ for mange 
of de jevnere Tilhøterr. 

Pludsekig holdt jeg inde, saa bott 
km mit Papit, oa idet jeg med fuld 
Rost henvenbte mig til den fjcrnere 
Del af min Fotfamling, fagde jeg: 

Kansie der blandt dem, som Entn- 

ger sig ind i Toten, kan være en el- 
ler anben san ulykketig at han tren- 
ket paa at kasie sig ned fra hin Bro, 
idet hcm siger: Dei et fotfent at for- 
tælle mig om Ftisielsen. Jeg but 
gjort det — jeg er i den. Der et ins 
M Haab for mig. Stans! siansk 
der et Herab. Kristus døde for dig’ 
Han vil tilgive, han vil steife end-« 

og dig. 

..1 

Sau sog jeg fat paa man strevne 
Prediketr. En eller anden trittst Til- 
hmr kunde vel sige: For en"Taabe 
denne Prædikant maa vere, at han 
afbtyder sine Bevisgrunde med stigt 
Skvaldet!« 

Nogle Ugek eftet fortalte en es 
mine Medhjælpete mig: »Jeg hat 
besagt en Kone, som havde bestemt sig 
til at koste sig ned fta Blockfriars 
Btven en Sectng Aftenz men hun 
fyntes, det var for lyst, og hun var 

bange for, at enKonstabel kunde stan- 
se hende, hvotfor shun for at oppcbke 
Market gik ind i Sukreykapellet og 
stod i Flvkken indenfot Daten. Netov 
da var det, som De raubte til hende. 
at hnn maatte stanse og komme till 
Kristus, og hun gik hjem og bad ogt fvntes nu at væte en fand og bodfckts 
tin Kristen.« 

Hvad jeg fagde, var gansie ufokbc 
chi. Jeg havde aldrig giott en saas 
dan Henvendelsr. Jeg vidste intet om ( 

Aphiden. 
--s —-—«O-—-—s —- 

.,Gud vic ekude dig«. ! 

Tet var en Juleaften. En Heere 
rund-rede nedover Gaben, og bonI-Op- 
mæktsomhed blev heuledet paa en 

SasnMe mellem to Smaapiger, som 
ftod udenfor en Frugtbutik. En If 
dem sagde: 

»Im vilde pnsie, at jeg havde en 

Avvelsin til Mamma!« 

Herren lagde Meerke til, at Smaas 
pinetne var saftig klebte, men var ke- 

ne oq pyntelige, cg han tog dem med 

sig ind paa »Stoket«. Vg forsynede 
dem med al den Fragt, de kunde bee- 
re. 

»So-ad et Deus Neian« sputgte 
den ene of de taknemlige og soeben- 
fede Smaapiger. 

»Hvorfot ønsier du at vide mst 
Naan« svaeede den stemmedr. 

»Fort-i jeg ønssee at bebe fotDem«, 
var det forttolige Svan Den frem- 
mede vendte sig slyndsomt mod Dpren 
for at goa, ude of Stand til at met-le 

et Ord, medens den lille tilfsjede: 
»Au, det gar ingen For-sieh Gud4 

ved not, hvem du er!« ( 

Jeg hat det alt for godt. 
Engang spurgte jeg en Bondekvne 

i min førsie Menighed: »Hvotlede-Z 
hat J det?« Hun begyndje tun atI 
beklage sig over Livets Ned og Msje.j 
Jeg lvd hende klage: men tilsidst sag-J 
de jeg: »Ja, nein kcere Kone, da man 

vi jo gentage Kaiekismen med hinan- 
ken, trods eders 60 Aar. Jeg vil 
spstge, og J maa spare. 

1. ,,Hvem er du?« 
»Jeg er en Gnaden« 

r--.- J 
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2. »Hm-ruf ved du detW 

»Af de hellige ti Bud, sont jeg ikke 

hat holdt." 
Z. »He-ad hat du med dine Spu- 

det fottjent.« 
»Guds Brede og Unaade, timelig 

Dod og evig Fotdsmmelse.« 
»Er det sandt, hvad J der hat 

fvaret?« 

»«-c1, Or. Pastok.« 
Og saa fek jeg, at J alligevel hat 

Edeks dagliqe Brod, dertil Klæder Eg. 

Sto, Hus og Hiern, en god Husbondl 
og frisie Besen, hat den Heere Jesusi 
til Trost og den Helliqaand til Lys,« 
hat Kikke vg Bibel. Daab og Nod-; 
Ver, SyndetnesFotladelse vg Ferse-cl- 
jasjtelse mn eng Liv. Leere Kern-, 
jeg Oil sine Jer noaet, J bar det alt-« 

for godt.« Dermed lod jeg hende 
staa on gil dort. Da jeg noqle quk 
efter alter nik fokbi Gnarden og sent 
Knnen stanende et Slvkle fra, raubte 
ieq til denke: ,,««!.:, lworledes bar J 
del nn?« : 

Ln med simnlende Dine oq ei lust« 
Ernil sparede bunt »Q. He. PafloM 
Jeg bar det altfor got-W lldv. 
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Om at give. 
Du er Innasle villiq til at give og 

meddele, men du belwvek en lang 
Lvervejelse, for at Gaben lan vife 

sig fom vel betasnlt ved din Klogflab. 
O, der er mangen Overvejelfe, sum 
rel got et Mennefle llogete og beni- 

fer hans Klogsiab, men ille got hom 
bedte ellet Gud velbebageligere. Al 
den Vetænlelighed som den densltei 
Haand udsindet, naae den hojte kaad 
sinder sig med den er ille of del gede, I 
og felv om du opdanede en ny, deti 
rat en saure tvivlfom Akte. Ogs 
hvorfor bllver i Almindelighed Oder-; 
rejelfen, der folget efter en saadanx 
Velgerning, igen saa lang, uden for- 
di den bar Lonnen borte og del-for 
maa nøjes med Ovekvejelsen? Naar 
tu derimod bettenler« at al god Gabe 
et ovenfrn, da flnl din beste Hei-and 
som du udralle til at give, hurtig 
sljnle sin, km den venstre aldrig fan 
noaet at vide; da flal du i Londom 
alte-de dig, som en Velgøree tot det, 
glckde dig ligesmn ban, der modlocx 
Gaben, og begae to als-der edek over 

det samme, at Gaben lom owns-tax 
tbi det var jo en synlig Hannd, der 

nnv den —— defle var din Haandx og 
der er en usnnlig Haand —- det er din 
Overbevisnkng — der vil i Sandhed 
get-e den til en god Gave —- det er 

Guds Hat-nd. 
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k--.- stun« Ase-us Icarus-s- lfs Uliss runde-. 
sit-m m- Isrssslucpnsk onst-ein« Ast-»neh- 
unt putzt-n uk hisdsote ums-inf- Ums- 

Iaixea not-re Brand-. 
Der hi» iklkts wiss-» com-H en mi- lskmnl 

hwskltpn Im- «Is-tl«i«nc1.sseite« Knmjmgni 
holdes-, Hin-Urs- i stets XII-klitsch 

lage-I Aktlek tust-usw 
Der Imr sogen Akti-» wisnst inlhudt 

søk vesl thun-,- Ti(l. Eiern-Inmitten ers 

cultchlq jin-West sue Ost- tsuxmn kommt-il 
Ast-is- l)e«t et ilelks et txt-» rinnt-h « 

mu» lobt-s Unze-n Rest-ihm ds- vi »Mensch- 
pkmlurssnsk «- nksxlgisi »li«v osj Koman 
vix-c er pun sul t1 Basis-. ux Futtjcncstom z 
» kegeln-»sain- 

Noite Kerne ps- »wes-»als- 
stock sorssltlea I. Juni spez. : 

Vi« »Die-f »t-(1" stock gar-Innre- Os! 
Procent sit-Ili« Kennst-. mksn Fun««--u- 

» 

stcn f-» nisten-Erstau- Ulla ler. m Js- lks 
tut-i- sjsstsllnsaiskllsp Nin-te Rente- 
llcsuslinsklsus lpllvpk l Juni wir-. »k« 
»s- hvrk W- Dug tlekkitsst Der » sum- 
letless all-set opebliltkelss lckonjenesste 
pai- lud-aussu- 

Nskvekomls Portions-te o- 
ften-this Glut-Unk- 

lmlkomtstrn sm- mkkviknsmles Psmlult 
tin-i lll numsslalesmlk Pilgr- lkeløhgt sl 
tll its-owed sich-til nm Aas-ist« lnslllt 
Its-fest til l» Procent »m- ..»eIrk-rt1" 
stock Pelikan-. assm mo( usw s s 

snls til Altklet vll Nikel-tu t tll Hut-. k- 
nlns wills-te Akøssslsn l el» snimlictts M 
nye Dmndc vll Muse bot-ekle malt-ists 
anusk MA. Its-Uhu vil cofoisesl«tmls1lt· 
tlonosn tll mal-tin WI Haku-II um Im- 
Issm »i( tlct vll «- Ies nasrvsoskencle Pri- 
sek tIl nie-le Ase Als- sen Kur-Hemmt- 
Ii mattle Izu-TM munan en « Ot- 
temlemkl »aus-tm «. aom am» tsl Ins-« 
m ten, Nest-Im pDUtms fisklttll vl kl- 
lsllve multrln Its-N Oli. F()rø«(sl-e:sc« elek- 
ester sku cle m bvmt Aar silmgs esse-r 
Etat-us Rats-) Dei et et vellkcmlt Falk 

tusts. at Umsfcsltot FOR-ihm Nisus-n spri- 
cht-term- tltsn nickt-u- m« Im-! I-- Uliid i th- 
Forsinedc sinnst-. ji«-s limnslvnc Eli-sc 
Und-merkst ins ««-0 til Ali Horn-li- Inst-I- 
nn- l)us(·-n. lds Ih- Kam must nl sitt-nis- 
Msgywle m Ist-n- pfui c sstgc that-te »Du-l 
almng u« ri sent-sc nt su- mmte eins- 
ttgks Print-meinen 

lcspltsh ste II Oll ä tin co. 
A litksknpimlesn ki- ilsslt ists-»I- til-Her 

M .. )ti-i--kn-s1«· 6 Ninos-it »Um-mutt- 
k m i- sts-Un vitetd II it. Aktie. colle 
locktle os ilclte heult-suc- ts- 

Alctlek tll stig. 
Hut-) Abstri- 6 »vor-«- t umfkkktetl Ist- 

mulestsnclts sit-cl- fsl Mit-a Ut kax Alt 
tits. Kot-et oft-n stille pro-i kre( stock 
items-like- icalpcsen til ou Alkm- ui cum- 
mon stock tiefsten mlstissjw »- le s-- 

ic- sann-sen meet uns-»spi! st» Its Ic— 
Vet- steccnmesetnsn )- ihr til tun-m n 
stock osc bekectlget H Inn-n ils-m- m 
n stcmme »n- uvssr Amte i »in-ro 

sank t ellct Ipoclelt Neuli- as stock 
hol-jewe- 

lmlsksktslnk sc Alma-«- 
lcomosiknies fcpksmlsipldtsk txt-« lex-i tu 

sc mild-use alle- 011.sk ksn l)-·I qi »p- 
fette-C« Aktio- esskk I. jun.1910ttldew- 

s mittevms fis-Ich. ( com tm Am I Zeus-set Mike i scnsnknsnksus soffs-ne- 
tte. isten-i pkcketkcd st eh » in dr-« 
se os um« cis-Ins er in list-get vis 
com-nun stock Optik-e wkkcl man t- 
Gcia e sit ..pskvcluk«. its-R le Alte e- 

Impl ulkn Ists lnm bllvu Mut-L sci- 

Ist-f Its csll Aktns its Atti sc I Wurf Its-U- 
ssugni Isstssllsnssc Flmlp ist-Jun- 1 ul Kund 
ji« ais-l- l«.j««n«li-sn. ..l(-u-·«-« »z: Ins-II- 
Utlsmtmigtsst 

fivorlok »Wie stcm 0il ist Uns 
K()mpsgnl«« es- dct hockte dpelculk 

tlve Tilbutl gis-et. 
l)s-»-I·..l·(«-c-n"(sr ligos o il tsnssrtsk Oliv-· 

ti-»I1»«nm. 
»s- dsus H »Hm-Im cis-s Isr«-(II«««»-r »I- 

hsI-»l L« » Un n-« »I» hager-. 
Pia-hing wish-CI li« »l( lsrnil ist-r Inn 

clIIi’«-k(-U. 
Kunkpnzznisck («k ilekn ·I-.«slusk.jl«1i-t«s 

Inst 
Hof ask du«-L »Nun-Ins litt-« l( «. 
Firsv-s-r·-«sl«-Psusiulujun ist«-Un r Dis-n- 

wcsss W l'r-« HH Hm ..I«n«lts»s--1It·« si". 
lnusi umso-l Ulis kund-m- ilmn tspvhce 

Hm Juki it XI Isl funkti- ()U«- lo«;s-««-", 
sum »oui«-list samt In Wh- IcnsilusL 

Hil-- us Imjsmtp Aquin-I I« du« «ng 
uk sit-Inw- lmj -«-« Pfi-· km« Markt-lob 

Inst-n tut Ihm-J links-( Init- this-Hum- 
Ins II -«ll-- iel ni- X:-«cs»«(1. 

Brandt-na- wlpk ssn sit-»Im l·r»(lnhu»n, Ins-us ils-r sssknsr ·«u ins-l Juckt-( Fisches- 
nmchs I) st- D m- »Um-. 

Erkann- isx Imaluloslims »()li·«nm-ml« 
visit-Luxus hie-nd Inn-ins 

law-n l.mt tsl I- sichmlosnmsp il tut-In 
U »z« Jst sc »i-( Hin-mitsqu stinkt-m 

Nat-»li- Ums lsnuzmsi icsr Ums-»st- Ul 
tsn Pis« sit 325 »r. Mannes-L 

1)««k Uivtsu Ihztk strah- l··»ktio«-sc-n (- »Im t1«« imlsmnr Dis-»ge- 
l'·-«kt« »un- tsssssjciikstss sur Ruck us 

Aktien listige-n til tu somms Profit-stim- 
Inst-. 

Til dem, des- önsker at komme ind paa , Grouncl Rom-« 
de naeste 80 Dage. 

Vi vil sælge loo Aktier ai Preierred, cumulative, 0 Procent Stock for Sl.00 pr. Aktie og give een Aktie as 
vor common Stock ved hver Aktie prefer-keck send deres Ordre ind for alle Aktier er solgte. Vi modtager daglig Ordrer 
for stock, og etter nærværende Ratjo vil alle Aktier være solgte inden de næste 30 Dage. Adressem 

The Stern 0il and Gas company, 
Gumbel Building, Kansas city, Mo. 

Referensess Yates center Nati. Bk., Yates Center. Kansas. —- First Nati. Bank, 
lndependence, Kansas. 


