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Jernbanes Situationen. 

Udtalelier af Stiekuey og Hul. 

En Konfekenee mellem Pkcsidenten 
is fleke Jernbanemænd ttilles 

iUdsiqt. 
Nu gaar det Slag i Slag angaa- 

ende Jet-nbasne-Agit8ationen. Der ta- 
les og dtøftes, besluttes og spaas, 
sasa der maa vel tomme nvget ad af 
det. Harrisman er itte ene om at 

se Syner, men de fokstellige ser for- 
stelligt. 

« 

J Titsdags var Mr. A. B. Stich 
ney, Great Wettern Banens Pra- 
sident, i Washington og udtalte bl. 
a. i et Jnterview: 

,,Folstet holder paa at lægge 
Wunden til en vældig Panit.« 

Mk. Stictney tror ikte, Krisen vit 
naaes de forste to Aar, men han 
paaftod, at den vil komme og blive 
mere pdelceggensde end Panitten i 
1893——94. Han erl-lærede, at der- 

sotn Agitationen inod Jernbaneme 
holdes gaaewde, saa trues alle Ba- 
net-ne med Banierot, og i 1909 vil 
saa Staat af Mennestet blive uden 
Besiceftigelsr. Den stote Uro i den 
sinancielle Verden ftyldes iike Proz- 
stdent Nsoofevelts Politik, sagde 
—-».-ticiney, men »den fjendtlige Liovi 
givning asf de entelte Staters Le- 
aislaturer." i 

Mr. Sticiney holdt for, at den 

eneste Løsning af Jernbaneproble- 
met et at overgive Magten til at te- 

aulete Banerne til den federale Re- 
aeking. Han urgerede quttelsen 
ei et Departement ,,of interstate 
commerce«, hvis Fonnand stulde 
rscere et asf K«abinetsmedleminekne, Ig 
han implied at ncerværende »Wer- 
siate wnrmekee commässion« er en 

Fejiltagelse, -f«ordi Magten til at 

handle er lag-i i Hirn-deine paa for 
mange. Han mente, at lsangt bedre 

Refultater vilde opnaas, derfosm et 
Kasbinetömedlein sit den hele Sag 
isine Handet med Magt til at 

handle og ansvendeliggpre de Lode, 
Tom allerede er vediagsne. 

Prceisident Stickneys Bei-g i 

Washington saa ncer efter Hemi- 
vInans og J. Pierpont Mokgans 
Snartur derstil gav Stof til ad- 
·ftillig KEontsmentering i officielle 
Atetdfh Stichey sagde im»idlertid, 
at hasn itte var indtmlsdt for at tale 
aneid Prcefident Roosevelt, men at 

han maasste not vilde aflægge Bespr 
: det hvide Bus, fpt 7han ifotlod Byen. 

Gan fokisitrede, at han var i Fa- 
vst at alt, hvad Prmsident Rot-se- 
velt i sine offenttige Handlinger hat 
tagt for Dagen i Reinin asf at re- 

guleke Jerwbanerne og deres Pri- 
ser, inen Statslegislaturernes Hand- 
linger vil fstre Banerne til Baum-L 

Mget fovsiellsige Udtwlelser af 
Prassident for Great Nsotthern Ba- 
ne, J. J. bill, meddeles fra St. 
Paul, Minn. For Sunsdbergsskw 
miteen ital han i Tirsdags have 
evtslætei, at intet stulde glæde hakn 
mete, ewd om Regeringen vilde over-— 

taige hans Banc. Men om Regerin- 
nen begyndte Jembanefsorketn:ing, 
blen« det itte mindre end et Lotteri, 
og Landet Vilsde faa en ,,Elefant« 
at trcettes med, og faa vilde Rege- 
rinsgen blsive nadt til at starte et nyt 
Lotteri for sat ivmine af med Ele- 
ianteir. 

ISom mer-were Fortlaring sagde 
than paa Wordring: »Der-sont Re- 
geringen thavde alle Lan-Eis Jeru- 
sbanet at styre med, vilide Augus- 
sen faa Mdt op at gsre Nat oc(I 
Dag med ast fotetasge Bevillinger, vg. 
de Egne, som hmvde en daarltg Sie-Z 
presentastion og en twd Behalt-«- 
niing, de vikde blive ladi i Stillen.« 
Han mente ogsaa, at Bauerne vildes 
sblive fass-wie og gaa ned i Veersdi.e 

Fett-leite hell-met m en Dis-. i csa Its-list see-· colmne Tal-leie. seu- 
me ums-m sue one-kais me me hoc-meet. 
I. s. Ieise-i set-u m dre- Iltr. Ist-« 

Sasgspret Monahan spurgte Mk. 
Hill, hvcrd det vi«lde lsosfte Regcringen 
at silre Kontnollen asf Great Not- 
them Hills Svar git ud paa, at 
det alt i alt vitde koste 860,000 pr. 
Mil at ,,reproducere« Bauen, men 

han sagde itle, at han vilde afstiaa 
den for det- 

Som et Resultat af Sammlen 
intellem Prwsident Rsoosevelt og Pier- 
pont Morgen stille-Z i Udtsigt en 

Avnference i det Hvide Hus mellem 
Landets Prwsident og fslgende 
Jernbccnepkæsidentet: Mc Crea at 
Pennsylvania-System« Newman af 
New York Central; Mellen af New 
York, New Haben og Hartford; 
Hugskyitt asf Chicago ng Northweftekn 
og rimligvis Harriman af »Hm-ri- 
man Länder-ne« 

Vi flal blot tilføje den Bemerk- 
ning, at Mr. Stictney er en Mand, 
hvis Ord, man er vandt ti-l at agte. 
Han synes ikle interesseret med an-» 
dre i »sche-mes.« Denfor tot det 
not verte, at Lawdet gst vel i at- 
mærle sig hans Ord. Bunde den? 
Udtalelfe, at Magten til at kontrol- 
lere Lan-das Banet list lckgges i den 

spderale Regeringö Hemden og den 
anden, at een Mand, i Stedet for 
mange, bot være Chef for Tilfynet 
og Lunens Atmen-dele —- synes os 

meget rimeltge og praktisie. 
Hill hat man aldklg saasdan uden 

svidere turdet stole paa. Man mang- 
ler da ille Elsenrptlet paa Stats- 
banek, og at et Lands Regeting lan 
drive dem. 

Jka i Miöfonri. 
Allerede for nogle Dage siden lød 

Meddelelserne fra S. Dat. paa, ai 
den swre Jödasrnning holdt paa at 
to og spiwde bott, saa man haasbede 
snart at se Vansdet trætke dort fra 
valansdet Men san i Tirsdags 
læstes der after i W. H. en Med- 
delelfe fra Verm-Minn, som melde- 
cm ny Jsophobning og ny Oder- 
fsvømmelsr. Der var tre Fod Band 
vaa Lavlandet Nord paa op tmod 
Gayville og Oft paa til Ver-million 
»Blusss«. Der fwd Band i en af 
Guyvilles Gader. 

Dei hedder saa videre, at Far- 
merne i Mectlinsg og Norm-an Towni 
shisps hasvde mere Band i Mandags 
end niogen Sinde fer, siden Jsidæms- 
ningen formt-des. Ved Hagins Bend 
Sydvest for Gayville sen-die Floden 
Band og Js iwd over Farimene ef- 
ter en frygtelig Meintest-oh 

Bad Mecklskng omigaiv .B:ndet 
»Taylvr Grave« syd for Byem og 
Ider behsvedeö dun lidt mere Band 
«er at gaa op i Byens Ga-der. Mel- 
lecn Mecklsing og Bermillion gaar 
Vandet over Milwcvukee Banens 
Spor for flere Mil. 

Fort-den den ftvste »gorge«, soen 
shokdt paa langsspmi at forsvinde, 
var der 15 andre, og det er, hvad 
der got Situationen faa alvorlig. 

Oversvsmmelsei i Osten. 
Der betettes iDag til Morgen, 

at Gaderne i Johnstowm Pa. ligner 
rivende Strom-me. Bandes er txt-j- 
ere end nogen Stinsde siden den ftore 
Flod i 1889, da 2,500 Mennessier 
Jinkonh Tabet dick «bl-ive um«aasdel«igt. 
bovedgasderne er ufavbare og Tu- 
finder er insdespcertedc i deres HsjenL 
Band-standen er 18 Fod, en Fod 
Zwist-O md man ved om tidligere. 
De højere liggensde Vase er fsulde af 
Flygtnsinge. 

Fra Pittsbutg meldes under 14. 
ds.: Ved Midnat anssloges den an- 

rettede Skade til 810,000,000. Fior: 
ten Mennesier i forsstrllige asf Penns- 
sylvansias Byer er omäomne, og Van- 
det stiger sta-digsi. Det er Jsen, Mol- 

dige ,,gsorgeg«, i Ohio og dens Bi- 
fioder, der ihm-mer Bau-bei op. 

PEt Krigsskib ekSploderer. 
Omtcing 80 Mesmester umkomm- 

iMange Mennefker saurede og Ckibet 
aldeles verlaut. 

iFra Douilsom Frankrig meddeles 

Hunder 12.ds.:Kr-udtmaga1sinet om 

jbord Paa det .franste Krigsstib »Je 
)na« elsploderede i Eftersmiddags 
Kl. J.35 i Tørdolten her, og fon- 
Følge deraf otnlom Kapt. Abdigard, 
Stiibets Komsmandøk, og Kapi. 
Vestier, Stabschef for Middel«havs- 
esladren, og fra 70——80 Warme- 
foldater, medens Admiral Manceron 
og Hundreder af andre Mennesler 
lkder af Saat, de fil. 

J Marinetredse er man bestyrtet, 
og Foltet er strælslaget over den 

frngtelige Katastrofe, der er fulgt 
faa tcrt efter Undervandsbaadetl 
Lutins Forlis, hvorved 16 Mand 
omtom. 

Heile Agterdelen af Jena blen; 
pdelagt. Først eflsplsoderede en: 
T-orpedo, hvorved Agterdelen afi 
Slisbet blev sat i Brand, og efter- 
hasanden som Jlden bredte sig, eis- 

sploderede det ene Ammunittsonslaw 
mer efter det andet, — alle syldte 
med Ammunition til tsolv, otte,«sels 
og tre Tommers Kannoner. J tret- 
ten Minutter fulgte Elsplosionerne 
Slag i Slag paia hverandte og 
leplintrede Slibsflroget, og Folkene 
ombord (ialt 655 Man-d) var-· ille 
si Stand til at komme bort fra det 
dem-te Stil-· J de strcrtlelige f; 
Minutter famlede Officerer og 
tMenige omlring i den dvcelende Røg 
ag Damp, medens de bombarderedes 
ais deæbende Projektiler. Det Wneg 
Ansderlckgt, at ovevhovedet npgen sifap 
derfra need Livet 

Projektilerne blev kastet bangt 
udenfor Stibeh endog reden-for Tor- 
døklen indtil en haslv Mil insd i 
Byen. El to Aar gammelt Born 
blev drcebt paa Gaden af en Gra- 
natftump. Flere Mennester i Byen 
sblev faarede. 

Man forspgte ast scette det bran- 
dewde Stib under Band, men Bunde 
sitte stracks sinde Nøglem som act-«- 
nede Ventilen fra Dotten til Hat-et 
Da man fandt Nøglem tilbod en 

Kadet og site Marinefoldaster fri- 
villig at gaa ud og aabne Bentilen 
lMen Kadetten blev kamt asf en 

Bombe, som rev Hovedet as dam. 
En ansden Man-d tog hans P.la-ds, 
men alle sire blev faaret, og For-· 
spget maatte opgbves. Saa frt Slag- 
siibet »Patrie«, der lsaa i Hatmen, 
Ordre til at styde Dolsspsorien i 
Stytter. Nsu ftrspmimede Vandet ind 
i Doklen tidsnol til at hindre Jl- 
desn fra at naa til Jenas Forstib, 
lwor Hovedaplaget at Melintt - Tor- 
esedoerne fandtIeS, saa en endmt sm- 
re Ulykle afveergedeö. 

lSom et mækteligt Ter vod denne 
sUltytle ncsvneö, at samme Dag i 
1894, da Catsimsir - Perser blev 
svalsgt til Repusblilskens Prcvsident, 
elsplsoderede et Krudtmagsasin i 
Toulon, lwovved 4 Mennesier am- 

-tom, og nu paa Ewasidentens 
Dødsdag inidtraf atter en langt 
værre Katastrofe i Tsoulsom 

»Jena« var ncevnte Vicoadmsiral 
Mancerosns Flagsiib og anset for en 

af de sineste Stibe i hele Franlrigs 
Krigsiflaadr. Da Ulystlen stete« var 

Stibet netop færdigt tisl at stulle 
tfyrlade Tørdcekken for at forene sig 
med den vorige Del af Mitwelt-wos- 
flaiaden, og ncesten alle Beseetniingeng 
655 Mund var ombord. —- Aar- 
-sagen til den fsrfte Etdplolsion len- 
des ikte. 

Man traffer hver Daq 
Felsl, som hat liden Ttltro till 
saakaldte ,,«P-atent«-«Medicitner. Det eJ 

.jo ilke at unidres over, naar mainl bete-isten hvor man-ge er bleven stuf- 

» 

-fet ved at benytte dem. Dem er dog 
ingen Grund tdl at fordøsmme alle 

sSlags Mediciner. Der gdves lun 
faa Mediciner, sont hat bestaaet 

ITidms Pva og vpaiudt diss- mua 

jDr. Peters Kuriko henregnes. Op-» 
dageken af dette Lægemiddel var 

»gusm«le« Dr. Peter Fahrney, en 

schtvoissislBodanikek, siom levede for 
over et hundrede Aar fdden nede i 
Marylawds Bjergesgsne. De under- 
Ifulde Ksure, som hasn udsptte, g-jor- 
de harn vidt og bredt bekendt som 
»Blaa-fjeldenes V-is-mand.« Han var 

en lasrd Mand og en kyndig Urte- 
kender. Hans store Helid spm Lcege 
siyldtes hans Kurilo, en cegte Urte- 
medicin, der er bleven overleveret 
fta Fader til Son, fom en dyrebar 
Art-, i sire paa hinainden folgende 
Led. Den hnr gengbvel Tusindec 
af syge Folk Sundhed og Kræfter 
og er et as de faa Læg»emidlet, sont 
man altid kan stole Paa. 

Dr. Peters Kiuriko er islke en Me. 
dicin, som hat ftaaet aarovis paa 
Apolhekels Hylder, ejlheller er den 

nogen alrnindelig Hasndelsvate Sy- 
ge Falk lan faa den ved at henven-: 
de sisg til LokalAgenteh der er an- 

satte af Ene-Fasbrikan-terne: Dr. 
Peter Fahrney Fe Sons Co» 112 
—118 Sic. Hoyne Ave» Chicago,Jll. 

Jldløs ved et Vækkelfesmsde. 

Under 11. ds· læses folgen-de fra 
Asberdeen, S. D.: Dei begynsdte at 
brænde Under en Platform, hvor 30 
Medlemmer af Sangksoret og Prak- 
sterne sad under et Vettelsessmsde 
E Auditoviet i Alberdeem Qver 2000 
Mennesler var derinde. 

iDa Rogen viste fig, begynidte wog- 
le at gaa ud, og Rev. Johnsom ssom 
.ledede Ballelfessmiødet, begyndte 
straks at fynge. Koret fang med, 
og Pkæfterne gdk ned i Forsamclim 
gen og taadede Folk til at gasa stille 
usd. Rsogle hoppede ud af Bindu- 
erne; men i Lobet af 10 Minsuler 
var den stote Hall Mut. 

For Ksoret og Rev. Johnson for- 
lod Block-formen var den i Lucr. 
Brandvæifenet avbsfdode med Stlub 
ningen en Time, men blev ikke Hetre 
over Jliden, føc det meste arf Plat- 
ßormen var btændi. 

Man lan twlke de .tivstedeværende 
Priesters Aawdsnækværolse for, at 

ingen Wanst »Mod, og at ikke el 
eneste Ulyddestilsfælde fokekdm 

Bland dette hjemmr. 

Folgenlde simple himmelwvcde 
Mixtur siges shurtigt at tun-ne linsdke 
og overviwde Gigt CRheumatismO 
ved at drin-ge Nyrersne til al fil- 
treke ud «a-f Bin-del og Systemet al- 
le usisnose Sytet og alle giftige Be- 
stansdele, der viset Sympwmer som 
Howdpsine, spuge Nyrer og Blære 
og Vlosdspgdommr. 

Ptsv det, del bester ille mogel at 
lave, og sdet siges at vcete absolut 
uslasdeligt for Mavesm 

Fasa folgende ustadeliige Dele frsa 
enhver fom helft gosd Apotel: Fluid 
Extnact Dandellom one-half ounce; 
Compound Kargom one ounce; Com- 
pousnsd Sol-up S-atsaparilla, ihrer 
ounces. Blansd tdet vesd at ryste del 
dygtiat i en Flasle og tag san en 

Tesiefuld efter hvsert Maaltisd og 
iigen sved WO. 

Dewne simple Mixtuik siges at gi- 
ve prompt Art-dring, og der er me- 

get faa Tllfælsde af Gögt og Nyct- 
Bespæk, fosm sden ille vil lurere per- 
man-ent. 

Dei et ustasdeligie Hvekdags-Me- 
viel-neu og der-es Aspiolheler bar have 
dem i sit Laigerz osm ilke, saa faa 
hasm til at vodre Odem fva »wl)olessale« 
Medicinhuset for Dem, hellere end 
at lade del Dom uforspgt, dersom 
De er lidenldk 

s Kidnappin3. 
Ei Barn paa4 Aar umste- 

riøst forsvsundet 

Om Eftermsiddagen den 4. Mart-Z 
-fovaandt en lsille Dreng paa 4 

Aar, Horacse Markt-sin, fva sin Fa- 
ders Farm i Ncertheden ccf Daher, 
Del» mens han legede ved en Hv- 
stat. Han hmvde været set kort Tid 
i For-heim og kun 10 Minuster ef- 
ter, at man opdagede, at han var 

forf-vunden, blev der gsjort Marm. 
sog en grunidig Søgen efter Barnet 
tlev sit-ais begyndt. Enhver Brsønd 
blev genn-em»føgt, og der blev ledt i 

ethvevt Hjørne, men alt forgæves. 
Jmidlertid fynes Sagen at være 

holde indenfor snevrere Grænser ind- 
til i de siidste Dage. Først i Mien- 
bladene i Onsdags saa vi om den 
lille Drengs Forssvinsdem Det berei- 
tedes fka DOM, at Delewares Gu- 
vernør var ankommen deriil samsme 
Dsags Morgen fsok perfonlig at lede 

sSøgnsingen eftev den lille Hmace 
Marsvin Han havde til sin Tjeneste 
dauide Pinterton Mænd, Satz-De- 
tetitisver og en frivillisg Sstsyrke af 
Farmere. 

Det siges, at Faderen har faaet 
et Brev mesd Tilbwd om at udlevere 
den lille Horace miod en stor Opfe- 
penge, men hain vil ikte ndtale sig 
derotn. Derimsod har han udboivet 
en Sum af 820,000 fom Belønnisng 
for Sonsnens Udkeveving og dens el- 
ler detes Arrest, som hat bortført 
ham. Og Delawsares Legislatur hat 
videke udlovet 82,0()0 for det samme. 
Man er gaaet fasa langt, at man har 
sspgt i Ørnereder med Tanken om 

»den Mnbigshed, at en Ørn tun-de ha- 
ve fort Barnet bott. 

Det eneste Sipsor af Bat-net, man 

hidtil synes at hcove fundet, fortsals 
fes der om i sGaiar Morsges i 

,,.World Herald.« iSovevogns Kon- 
sdiuktør W. S. Smäth paa Chica-go, 
tljdilwasutee Fc Si. Paul Bauen 
fortalte i Onsdags Msorges i Osmas 
ha, da han saa Barnets Billede i 

sBilsadene, at han hab-de dette Barn 
omobortd Degen for-nd fra Chicagv 
til Osmasha, og det havde Billet til 
«Ogden, Utah. Der siges saa til 
sSsMning af en lang Fovtælling 
-om, hdvovledes de legede med Barnet 
og sprgede for dets sitre Befordring, 
at siønt Simsitsh tan være fejl paa 
det, fsaa er hains Fortællxing det ene- 

str rimelsige Spor, ssom den ftore Heer 
asf Detektiver, der er usde, hat at gaa 
efter. Oig Smsith ser fagde after 
at have set Bestrisvelssen af Bat-net 
og dets Billede: »iJeg vil gøre min 
Gd paa, at min kille Passaget og 
Mut-bin Varnet er en og den sam- 
me«, og han tillægigen »Hm-de jeg 
set denne Bestriveltse 24 Timer før, 
faa er jeg sikker paa, at Dr. Mar- 
vsins Sorg vilde have vceret enidi.« 

En Stags Prøve-Ptæfidentvalg. 
Tre States vil have ROD- 

fevelt gennomineret. 

sJosurnalifter i Sioiux City, Ja. 
bar taget sig for at gasa omskring iil 
lsLegislaturimedlemmcrne i Iowa, Ne- 

brassta og South Dakota og fasa de- 
res Stemimer for nwste Prcosrdeni. 
Udfaldet berettes at vcere, at af 
279 Legkislatuvmedlemmer i de tre 
ncevnste Stater hat 251 stemt fo: 

Thaosdore Rsoosesvelits Gewniomiwattow 
tEfter Roosevelt sik TaIft de fleste 
sStemimietz siden bomimer Lia Follette 
sog Rosoi. 

IDsemsokvaterne er væsentliig en- 

.stem-msig for Bryan. Baade i Ne- 
xbraisia og Col-owsdo gav en Demo- 

hwmokrhoider bellst-des t 6 14 Dage. 
costs cum-um garantenss at helhrede ethvm 

Ttltsldk unt-enden iudvkndtgr. bwpende Merkma- 
Ikudte demand-staats tu 14 Dage, ellek Penseue 

lbaqehetales· soc. 

krast fin første Stern-me for Roosovelt, 
og en Repubkikaner ng sm sprste 
sSItemme for Bryan. 

iDc republsjksaswste Stemmer i Iowa 
for Rioofevelt var 75 og 19 for an- 

dre; ·rSy«d Dakota 106 for Rosse- 
soelt og 7 for andre. Nebraska gsav 
Roospvelst 70 asf 72. 

,,)Seoond Ehoice« suldt swlodes 
ud i de tre Stater: 

Iowa —- wat, 10; Gumnvins, 
7; Scham, 7; La Follette, 2; Rtoot, 
2; Demen, 1; Verwide 1; intet 
andet Valg ensd Rososevelt, 19. 

Sysd Daksoba —- Taft, 45z La 
Follettse, 19; Hughes, 10; Boot, 7; 
«S-h«aw, 7; Fairbanks, 87 Dolkweh 
1; Moody, 1; Warner af Msissosuri. 
1; Glass -a«f Syd Dakota, 1. 

Nebraska — Tast, 867 Rock, 8; 
Beveridge, 6; Fairbanks, 6; La Fol- 
lette, Z; Cannom Z; Cum(msinö, 37 
BUrkett, 2; Dollbver, 2; Huwhez 1; 
Csortelyso-u, 1. 

Rolfe, Alta, Manns og 
Oyens, Ja. 

iVor rejfende Agent, Fred Jo- 
chumssen, visl osm kort Tid des-ge 
ovenncevnte Pliasdser medbringende 
et godt Udvmlg af gode Bøger. Han 
smsodtager ogsiasct Abonnement paa 
Bladene· 
Dsanish Luth. Psub. Houfe, 

Blwit, : : Ndbvasia. 

Den lille Sanger i clegant Bind. 

Vi hat efter Biestilliing faaet ind- 
sksunsden i specielle sine og elegante 
Bin-d den lille Sansgier. De er de 
smeft samgfulde og nydelsigsfte Bind, 
M kender. Disse Sange-re er ser- 
»lig passende som (».Gift Boo«ks«) 
Gwver til Brsyllup, Konsirmiastsbom 
Fødfelsdag og andre Lejlsigheder. 

Jndbindinigerne er allie i de sinc- 
sfe, sipecielt tillsavede Læderbind med 
Moire Siislke-Forfiats i harrst-one- 
rende KAulørey Shlke-Mærkebaunsd 
med staster, sint Guldsnit, runde 

).Hijørner, elegant Fonsirinsg i Guld. 
Dei et en Frtjd at eje en sasadan lille 
Sanger indbunsdem det most arti-Mi- 
ste, man ten-der, et helt lille Kunst- 
Mrrk fra Bogbiniderfagei. 

Nasvne kan iikke paatrykkses disse 
elegante Bin-d uden ast vanssyne dem. 
Om Niaivn onsskes, kan det trykkes 
paa et Silke vaebaawd fom kan 
lægges i Bogen. Sysv fotstellige 
Farver hat-es som her angIDveL 

S. 446. J mørkerødt, siøjelssagtigit 
Midskiwd med J. H. S., Sange- 
geren og Lsøv i Gu«l-dtr-yk, Bølge- 
lsiniier i Blindtryk. Ptis Ps.50. 

IS. 447. J møvkegrønst, fløjelsagtigt 
Kisdsstsind med Kors, Cckrklek og 
OIIdet Sangeven i Guldtvyt Rofe 
imed Løv oq bølgensde Lin-in i 
Blinidtryk. Pris 88.50. 

S. 448. J m-ørkegr-ønt, siøsjelssasgstigk 
Ksidsiinsd med smswa S«ikjerner, 
-sine Lin-set og Ordet Sungeren k 
G-ul«dtryk, med KløvevbkadsFop 
stritt-g. Pris 83.50. 

S. 449. J mørkebrunt fiøjelssasgitiq 
sKidfkind msodulerende For-de i 

bruni. Ordet Sange-ten i Guld. 
Vris 88.50. 

S. 450. J himsm«elblaat, Hofe-Wag- 
tigt Kidfkind med Kors, Esmiblem 
iog Ordet Sangeren i GiuldtryL 
oq blindtrykt Lav-Forsirin-g. Pris 
P8.50. 

S. 451. J vosienrødh flsjelsasgtigk 
Kidsfind modulerende Farbe i 
todt, Ordet Ssanigeren i Gqu paa 
Mogng Pris 83.50. 

S. 452. J choooladebrunt, gladt 
Kidskiswd med et sinit lille Rotz 
og Linier i Gde sasmck Ordet 
Sangeren paa Ryggen i Guld. 
Fin Forsiring med Lin-sieh Knop- 
per og Lillien Priö 88.26. 
Dauish Luth. Publ. Hause. 

Blatt, Nebr- 


