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Godc Brich 27 af JyllaudsJ 
Foreniuggshingste hur kostet tusan 
men 410,Ut)0 dir. Tot er gude Pri- 
ser. 

Fiskctict pam Esbjcrg bar i 1907 
mdbragt 1,374,UW zir. Udbyttet af 
Rødfpoettefiskeriet aleue udgør noget 
over 1 Mill. Kr. 

Tct hvide Lus. s Landgbyerne 
Vejstrup og Holmfø har man, ifølge 
,,Aalb. Amt-Stide i deune Tid un- 

der Lvervejelse at anlægge Elektri- 
citetsvcerk til Lysgiuer og Drivkraft 

Dømt Svindlcr. Ægteskabsfvinds 
Ieren Carl Skov, der har franarret 
en Enke 4000 Kr, er den 31. Mart-Z 
Neuen idømt 4 Gange 5 Dageg Band 
og Brød. 

Guldbryllnp kunde, ifølge »Fyns 
Tik.«, Søndag den 5. April fejres 
nf Anders Hans-en og Huftru, St. 
Jørgens Forstad 248, Odense. 

Afstcmning over Spiritusbcvil- 
fing. Vcd Afstemningen forleden 
ever Zpiritusbevillingen til Som- 
merlmtellet i Drugerup ved Holbeek 
afgnvscy ifølge Afholdsådagbladet 
,,Reform«, 1073 St. mnd 151 for 
VeuitiiugeIL 

chldcn vokfcr. J Auret 1907 
er der i Hatting Herredss Ret nd- 
jlettet Prioriteter til et Veløb of 
5fs4,71» Ur. og i samme Tidsrum 
tinglcht Prioriteter til et Beløb af 
1,()1.Ti,533 Kr. Gælden er sauledesi 
vofo med 42(),823 sit-. 

Stcdfc flcrc brngrr Margarinr. 
Momurinoorodnktionen i Tonnmrk 
bslød fixl i lHUT til FIIZ PZUL PO. 
inod 47,S« Mill. Pd Aorct fornd 
Ton qonnun nmnge Aar fortfattc 
Opkmnq i Produktionen of Murg-a- 
rino lnkr oltsan ogsao fortfut sig i 
kct forløbne Ar. 

Not Afljolds-ck1tcfpil. Lærer 
Holmguard i Ørre, der tidligere hat 
skrevet tre SkuespiL sasrlig beregnede 
pas Tilettanter i Slfholdtzforetiinger, 
har, ifølgc »Heru. Flkbl.«, nolig 
fuldendt et not Skncspil uf samtne 
Art. Zkuespillet Vil forelixige trykt 
side onu Eonnneren 

Hund der gaar op i Rim. Sidftsc 
Aar sfnl der i Tmnnark onst-e Produ- 
rcrer 263 SVkillioncr Cigorexx co. 30 
Mill. Cixmrillos og ca. 5 Mill. Pd 
Nothobuk 

Des-Finden or der product-rot op 
mod 2 Mill. Po Skmatobuk oq qodt 
H- Mill. Po Knrdnsissfrum 

En chgang paa 2 Mill. Pottcr 
Spiritus. J Aaret 1907 er der i 
Tannmrk produceret :?1,(3 Mill. 
Potter Zpiritus 1nod J:3,(,i Mill. 
Pottcsr Aarct fornd, oltfaa en Red- 

zang af 2 Mill. Potter. 
J Tidsrnnnncst fm 1902 til 1907 

er Produktionen of Spiritnszi bleoet 
(' Mill. Potter miner 
l 

Som Kolding Bus ccldstc nwvner 

».,Koldi1ni Flkbl.« Simon Pederscnii 
Enko fodt M. Marts 18()9, on En- 

thrine Pedersdatter, født IT. Fe- 
bruar 1809. 

Zonc andre Ztcder synes det ou- 

stgamquwiun — Mem-an ljng 
start-, hurtiggsaencle, to,ooo Tons 
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jaa at værc Tilfældet i Kolding, at 
der er swindernc, der opnaar den 
leefte Judex-. 

diirkcindviclsa Den nyc Ziirke i 

Evingelvjcrg iudvicch Søndag den 
ZU Marts af Biskop Poulsen; Vi- 

vorg. 
sitt-tun der er upført efter Teg- 

ning af Arkitekt Kühnell, Aarhus, 
ljar kostet 21,500 dir» Ljvoraf 17,- 
UUU dir. er Statens Bidrag; Reiten 
uf Belødet er indkotmuet ved stinkt- 
ligt Bidrag fra Beboerne. 

En galant Valgbcstyrclscsfor- 
maud maa man have Lov at kalde 

Borgmester Tumm i Nykøbing Si. 
Tyi da den førsle kvindelige Vælgcr 
red Hjælpckassevalget indfandt 
fig, rejfte Borgmesteren fig, ifølge 
»Holbcek Amts Dagblad«, holdt en 

nydelig Tale for de kvjndelige Basl- 
gere og overrakte Fruen en smuk 
Buket. 

Jud- og Udfgrscl i 1907. Sta- 
ten-J statiftjste Bureau har udsendt 
Meddelelse om Danmarks Vareom- 

sætning mcd Udlandet i Aaret 1907. 

;Der fes heraf, at Jndførselen har 
iværet 600 Mill. Kr» Udførselen 
lez Miu., og at der fauledes er 

lindført for 183,8 Mill. Kr. mere, 
end der er udført. 

I As lldførselcn hat« Landbrngspro- 
dnkterne indtaget de 90 pCt. 

chgaug i Ølproduktioncku Sidfte 
Aar er der i Danncurk uf skatteplig- 
tigt Ll vryggct 754,000 Tdr. mod 

,7.-)s),»lUU Tdr. Aurct fort-d, og us 
Jskattsefrit Øl 1,143,400 Tdr. mod 
l,-1Tl,(i()0 lex Lluret fornd. 

Tor lmr fault-des været Nedgang 
i Produktionen uf snnuil st«utteplig- 
tigt jotn ffattefrit ZZL 

! Naar Mcrndcnc ikkc vil have 
Kvindctuc mcd Ved et af Sodcmip 

lCstildsnup Zoqncrnnd vid Huldin 
ni««1«111i«1iin-t Wøueoalg til Hjælpctn:- 

»ja-Uns ein-di: mnn out en uiste, dLsr 

ifnldstasndig ndeluktede Zwindcrne 

lTiLise Var nntnrligvis følt sig megct 
krasutet her-over og hnr nu sunret 
pnn Tilsidelasttelsen ved at opstille 
cn ren Kvindeliste, anbefalet af lut- 
ter kvindelige Stillere. 

Askov Højfkole har, som bekeudt, 
siden den blev selvejende Institution 
haft en Bestyrelse pna 4 Medlems 

»mei: 
? Best1)1«elseic, der supplerer sig selv, 
ldestod af Ludv. Schrie-den Jncob Ap- 
pel, klintzliorn og la Cour. J Ste- 
det for Scbrøder er nu Valginenig- 
lusdcsprwst Heliueg, ifølge »Kold. 
Fltbl.«, lileoet indvnlgt i Bestyrel- 
jen. 

Dct danfkc Flæsk til Evens-. J 
Anlcdning af Kolding Andclszssnines 
slagteris Sendinqcr Flæsk til Basel 
liar Kødkontrollens Leder der scndt 
et Brev til Slagteliusinspektør Han- 
sen, lwori han, ifølge »Kuld. Flkbl.«, 
jkriver, at de danske slagtede Svin 
er en megetsmuk Vate, og at det er! 
lmm en Glæde, at de kære Kolleqer i 
-iorden udøver en san god Flæskc- 
kontroL hvilket nieget letter dem i 
dekes Akbejde. 

Esbjcrg Hann. sed Vlnhme er 

indbragt Andragende fra Esbjern 
Detailbmidlerforening, SaandVær-- 
ker- og Judustriforening, Grundej- 
erforening og Hundelsforening om, 
at der i indevwrende Rigsdagssanv 
ling gennetnføres et Lovforflag, som 
løfer Spørgsmanlet om Esbjerg 
Havns lldvidelse snavel med Densin 
til en Fiskerihnvn som med Hensyn 
til Eksport- og Jmportbavnen. An- 
dragendet er henvift til dct om Lon- 
forslaget nedsatte 11dvalg. 

Messen-ka vic ikke stille sig of-! 
tcre. Folkestingsmaud Nielsen-Gvøns 
meddeler i »Horf. Folkebl.«, at ban 
ikkc agter oftere at stille sig til Valg 
i Odderkredsen. 

Som Grund bertil angiver Folke-; 
tingsmandem at han føler fig over-i 
Levist om, at en anden Mond afi 

van Kiedsen for Partiet, da det bari 
vist siq at ban ikke bar knnnet fmnle 
de Vensttemwnd, der i 1898 stemte 
Vnn ban: .. kodknndidnt 

chngfkl cftcr Tugthnfct. LI. Ebr. 
Petettfen fra Vin, der var fllmtet 
im Anstalten i Holbwk, ng forleden 

Tag forsøgte at afbrænde Køreslab 
den vod Pindalizi mo, Unk- ifølge 
Wollust Amt-s Dagdlad«, siden er- 

klasreh at yan gjorde dcttc, fole VAU 
helle-re Uilde i Hat-send Tugtljugi end 
Unsre paa Holbæk LIIstIedemIstaltl 

Da l)an fik at nidc, at dcttc hanizs 
Lnste næppc kundc apfnldes5, erklec- 
rcde ljan ncdbøjet, at nans højeste 
Luka var at slippe nd for at bEgUA 
Wart- Ner knnde dringe hanI ind i 
det farjættedc Land —- Lotsen-Z 
Tugthus. 

Dem syncs at rast-e den anwendte 
Verdet- 

En dansk Prkkricbrand. Mellem 
Strande-II oa Lande-Dosen, sont gaar 
fra .T«cgan-rksgaardcn til Ding-Z- 
lpolnh ligger et Stykke ndurket Jord 
paa en Snes Tønder Land. Forles 
den Eftermiddag kom der Jld i det 
tørre Grass og andre Planter, der 
daskkcde Jorden, oa snart havde man 

en hel lille ,,Præriebrand«. Jlden 
opstod ved Landcvejen, og Binden 
bar Inod Stranden, hvor Jlden 
fandt en naturlig Begrænsning, me- 

dens man ved Siderne maatte pløje 
nogle Furer for at holde den borte. 

Zogle Fugle blen, ifølge »Holbæk 
A. Dabl.«, kvalte af Røgen og deres 
afsvedne Kroppe sandte-Ei efter 
Branden. 

Markt-tue er overfvømmcdc. Fra 
llldum skrivesjs til »Vejle A. Flkbl.«: 

Tet er længe siden ,dcr har ftaaet 
saadannc Qlcængder af Band um- 

kring paa Markerne sotn i den se- 
nerc Tid. Efter at den sidfte Zne 
Var smeltct, stod netnlia enhuer Lav- 
ning i en blank 3ø, hvor Vandet 
da kunde stille-J. Vol er Vandet 
snart forsvunden; mcn det kan ikke 
11ndgaas, at Mai-ferne l)ar lidt me-— 

get vcd saa grundige lldvaskninaer. 

Dann-tue fik sionfctt. »Zum 
A111t5tid.« furtæller otn ddjaslpetassk 
ralget i Fluge-Um 

Efter Kl. s- nar der Lnrldig Gang 
Valgdeltaaelsem til Tider var der 

TrasngseL da Falk ftdd i Rø for at 
komme til. Syng saarede og alder- 
dmnssvwkkede blev heutet i Voque og 
cmhyggeligt ledede fretn zu rakt en» 
hjcelpende Haand. «- 

dnde ved Liste K—M trakteredes 
Dank Ine med Konfekt, det var Hk 
Ihm-sen, sont Var den galante Giver. 
— Ved den Tid var Kvinderne i 
absolut !l)c’ajoritet i Valalukalet. 

Den først frennnødte Ruinde fik 
one-kraft en pragtfnld But-et 

Minder fta Fortidcn. Paa Sin- 
Idina Fiirkeloft bar der i Inanae Aar 
lkenliaaet en Del gannnelt Udffcerer-: 
arbeij sont i fin Tid bar uasret ans- 

tragt i Hirten, bl. a. en Del ganle 
Vaabensfjolde, ndfkaaret i Tra-, en 

Ramme, hndri en stor Stcn med ad- 
l,-naget Jndskrift til Minde om 

Zlasaten Dort-, der i sin Tid bar 
boet paa Sindinggaard, har vasret 
anbragt og ophængt i Ksirkem des- 
nden de 12 Apostle, der har været 
anbragt otn en gammel Altertavle. 
Den omtalte Sten bar t nogle Aar 
lsenligget paa Kirkeaaarden, men 
er, ifølae »Heru. An.«, nn indfat i 
Birken 

Der er forøvriat nn Udsigt til at 
san de ønrige ganile Minder bena- 
rede for Eftertiden. 

Da sioncn ikkc vilde stemme. J 
»Viborg Stiftstidende« fortceller en 

Jndsenden 
Undertiden passerer der ved Val- 

gene meget pudsige Ting, og især 
nu, da Kvinderne er med. Der for-— 
taslles saaledes fra Hjælpekasseval- 
get i Viborg en morsom lille Tildra- 
gelse: 

En Mand, sont sknlde ned at 
siemme, vilde have fin Kone med, 
men Mutter fagde Nei, hun vilde 
ikke med, og saa gik Monden alene. 

Paa Hjemvejen møder han en 

god Ven, som spørger, om han saa. 
da det kom til Stykket, alligevel ikke 
fik Konen med til Valget2 

,,Nej, jeg kunde ikke faa hende 
med, du, men man kan jo bitte paa 
Rand, for saa satte jeg to Kirde paa 
rnin Seddel ,oa saa Inaa den da 
gaslde for to, ikke sandt, dn?« 
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Arbejdsncdlæggclfe. Samtliae 
Arbejdere fra Entreprenør Hoff- 
Inanns Arbejdspladser i Aarhus, 

umfnttendc den nyc Hann, Udftil- 
lingickcisrasncst Vcd Pontoppidansks- 
gade, Jordarbejdct vcd Finjensgndu 
ialt sca. 110 Mand, hin-, ifolgc »Ic- 
mokrchth den l. April ncdlagt Ar- 
beider 

Eu Depntutiun fra Arhejderne 
»henvendte sig Dagen forud til Hoff- 
nimm og stillt-de pua sumtlige Arbei- 
deres Veqnc main mu, at Aarhnsi 
Konmkuueszs chrensfdmst misd Ar- 
bejdsmasndeneis Forlmud oqsau sittl- 
de gælde paa Hoffmann-J Arbede 
Pladser. Eftcr den tuan Locken-J- 
komst skul Wmnnnieus Arm-idem 
have 43 Øre fru 1. April. 

Hoffmann tumtode at indqua Un 
Overenkikomste11, lmilket var Aursaq 
til"’Arbejds:«inedlasqgelsen. Hoffmann 
bar paa de forsketlige Arbejdsplnw 
ser betalt 35——-10 Øre i Timen. 

Vandlcdning i Rcykjavik. Reu- 
kjavik tæller i Vinter 10,500 Jud- 
byggere. J Løbet af de sidste ti 
Aar er Byesn vokset til dct dobbelte, 
og hervcd er der opftaact en følelig 
Mangel pau Band. 

-Efter forberedende Arbejde og 
forskellige llndcrsøgelser i de sidfte 
to Aar skal nu Bucn fnareft muligt 
forsynes med Vundledning fra nogle 
fprtrinlige Kilder, der ligger henved 
to danske Mil (14 Kilometer) bortc 
fra Byen. 

Kommumillicstyrelsen i Reykjavik 
basr vedtaget at modtage et Tilbud 
fra Firmact Eophuss Berendsen i 
København out at lcverc Wandle-H- 
ningsxjgr med Bildt-Mr til dette 
ftore Fm«etuk101uc. Endisidere lmr 
Kommunalbestyrelsen antagct Juge- 
tifør Halm-r Pl. Haufen til pua 
Komnmncns chnc at føre Tilsmt 
med Arbesjdetss lldførclse. 

Da Broge købte Aarhus Gaswerk. 

Fra den forledcn ufdøde dkømnuud 
Hans Vrogesz Vedste Arbejdszperiodc 
fortwucr et Aurlsugsdlad folgende 
Anekdote: 

Aarhuii Gassuært tilhørtc d·et dan- 
ske Gaskompagui — furøvrigt et 

«ettgelst Selskav — o gda der-J Run- 
trakt var udløven ,oilde Zionmcunen 

erne have fat paa det gode Fore- 
qgenda Men Selstabct vilde itte 

»Im it Tag; dets Repræsentant 
otidonerkøbumndcn Westenholz, der 

kjøbte Markt-up Gon asorød For- 
hpandlingerne og gik out Bord paa 
F øbenhavnsdamperku. 

Men om Bord gik ogsaa Brogky 
og pua Reisen tseurvejdede hatt We- 
sjsenlwlz saulede5, at dcnnis sit et un- 

»«d«)t Eyn paa Ungern-. Nasstc Mor- 
gen kunde Broge sende følgendc 
Tetegram sra ernhuun til Ratshan 
Vyraad: »Jeg har købt Gasuærkot 
for 450,000 sitz Vil Bycn hanc 
biet til samme Pris? Ellers drin-or 

jesg det se1v.« Byraadet flog natur- 
lifgvis med Glæde til. Broge havde 
soffet sin By et saure indbritigeiide" 
thitx 

« Dct kgl. dauske Laudhusholdnings- 
skjlfkab agter i indeværende Aar at 

atholde Prøver med l) Kunstgød- 
ningL-Spredere, 2) Staamastiner 
kombinerede til Meining og selvbin- 
dende Høstumskiner. Endvidere paa- 
tænker man at soretage Z) Prøoer 
med Halmpregiserc samt -t) Ilndersø- 
gelse af Inekaniske Jlæggcapparater 
tilligemed de forskellige Transportø- 
rer vcd Damptærskeværkcu 

De to førstnævnte Prpver er 

twnkte sont almindelige sammenlig- 
neude, men man cigter at nøjes med 
at undersøge Presscr og Værker, som 
er i Brug paa forskellige Gaume 

Prøverne med Slumnaskiuer kom- 
binerede til Mejning og med seku- 
bindende Høstmaskiner vil blive af- 
boldt paa Constantinsborg, medens 

Prøverue med KuIIstgødriings-Spre- 
dere vil blive afholdt paa Dalun 

Landbrudsskole. 
Om Tiden for disse Prøver vil 

der senere blive givet Anmeldernc 

Meddelelse af Assistent ved Selska- 
bcts Maskinudval·a, Landbrugskan- 
didat M, Darl, Nu Kotigensgade 
Nr. 15, der modtager Anmeldelser 
indtil«Midten af Juni Manne-d d. A. 

Pyromancn i Købcnhnvn. Stor 

Tagbtaud i Jægcrsbotggadc Efter 
et Pur Tages Ovile genoptoki 
Vraudstiftcrcn den Z1. Mart-Es atters 

sit uhyggelige Arbeide. 
Om Eftermiddagen vcd 4-Tiden" 

lslussedcs det ude i Jægersborggadei 
Brandstifteren havde lagt et Bat-l 

»- 

lilrettc Paa Luftet i chndommcn 
Nr. III ug st, og da Belsoerne op- 
dagede Jldem havde denne allercdc 
inmct traftig fut i Tnguwrkct 

Vcd Burgen uf S Elmtgrr sit 
anduwscnut i Lobet uf en Time-L- 
tid qut Incd Jldem der lmvde an- 

ruttet on »Wer betydcliq Ekude pcm 
Ejmdmnmen. Fenttcu Ali-n uf Ta- 
uet gik ou i Lucr, og des-Juden 

Ilsmsndto un Mængdo Pulterkmnre 
——- J den store, herskabclige Sien- 

dom »Svanegm1rden«, der liqger 
lige over for Jacobskirken, opdagede 
Bohnen-ne at det brændte paa Koff- 
kentrsappon til Luftsetagm Trup- 

»pcn var smurt ind med Tjæm Inen 

besldigoisjs blev Jlden opdaqet soa be- 
1id-:s, at den ikke bavde faaet Tid til 
nt fængc rigtig. 

J begge Tilfælde var der ikke 
pryr af Gerningsmandeu at op- 
dugc 

Salmebøger. 

» Folgende Numte anbefales scetligi 
fom baade billige og solide, fmukke 
og smagfuldr. 

;Nr. 49. Denne Salmebog et lig 
E N- 29 i Udstyr, og Bindet ligner 

de andre, men den hat begge Til- 
1æg, ialt 992 Salxnet, samt Kni- 
lekter, Epistler og Evangelier 
(begge Tekstrcekker). Den kostet 
81.70. 

Nr. 29. Samme Salmebog sotn 
Nr. 9, men med Kollekter, Epist- 
ler og Evangelier, begge Tetstræk- 
ker. Denne er den almindelig 
brugte Udgave. Prisen et som 
sædvanlig 81.60. 

N-. SI. Den Salmebog hat i 
lcengere Tid været uksolgt, men nu 

hat vi et godt Oplag. Den et 

lig Nr. 29, men i Gedestindsbind 
(Motokko) og er cerlig Hærd de 
20c mete. Den kostet 81.80. 
Dette er en særdeles stcerk, hold- 
bar Salmebog. 

Nr. 9. Salmcbogen med eet Til- 
læg, uden Kollekter, Epistler og 
Evangelier, med Guldsnit, eftecs 
Zignet Kalvesiindsbind, med Kurs 
Harpe og Linie i Juld paa Bii 
det, Smudsomslag og Feder-It 
Meget tynd og passende Fermat. 
Pris 81.60. 
Navn paattykkes i regte Guld fot 

10c ekstrm Andre hager elletz Isc. 

Danifh Luth. Publ. Haufe, 
Blase-, Nebr. 

» AOAO« . O iv M « « .-·-«- « --« «·-«-·--« ««--- --« « 

.,l)aaskekea" Nr. l er i alle 
Maaf en god. solid og 
billig svmaskine. Den syle CI hurtigt og uden støj, hat sti- 
skuffer og er af nyeste Kon- 

VI Psuktion Der gives loin 
Äars Garanti paa Maski.gF 
nen. Enhver Kober vjl III-w -- 

f 
ve fuldt tjltreds med en saa— Fig-H 
dan symaskine og skulde Ei den jklce være tjlfredsstjllen— 
cle, kan den tilbagesendes. 

»beratend« Nr. I. Pfl- 316.75. 
4.,M Od- Q«— «-.. 

»Den-kenn« Nr. 2 et abso- 
lut den bedste symaskjne, 
der -abrikeres, og den kan 
maale sig med hvilken sotn 

« 

hetst Maskinc til taugt desj- 
ete Pris. Den bar tillige 

— den Pordel frem for »Du-n- 

d
i 

»Don-kenn« R 2. Pri- sls.75. 
XII Træarbejdet ndføres — estek Køberens Dnslte — i Eg F RFH eller Valnøddetræ. 

« gstz Es Vi skal gerne heSTate alle spørgstnaal med Hensryn til J disse Maskiner og g1se Oplysninget krit. Skriv lknn til os, ? jng vi vil give Jærmere Forklanng. Beløbet bedes sendt Heij T mecl Bestillingen. « 

N
- 
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- 
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c le forannævnte Priset maa Kober-ne betale Fragten til I 
yI cleres nærmeste Jernbanestation. Fragten er 95 Cents for '- TFZ 11 ver 500 Mil og hetales ved Modtagelsen. k? k« · sp- zjzå symaskmen »Danskeren«. El 
s Ovenstaaendc vises Illustratione.« If de forskellige Model- Er 
c ler af stmaskinen »Dansl(eren«. 

.» Denne Symaskhq som fabrikeres specielt for os af et as L- de største Fabrikei i Amerika, hat i en Ræklce af Aar staaet 
-- Im Prøvei Hundreder af Landsmænds Hjem, og alle et en- 

stemmigei sine Udtalelser om, at Maskinen giver god Til- 
s««' lredsstillelse og er lige sag god og bedte end Maskiner, hvor— 

.-T 
» 

for der for-langes ind«il den dobbelte Pris. MaskineI har høj 
— Arm. Det frie Rum under Armen er 5jx9 Tommek, saa del 
.»" sværeste Ärbejde kan med Lethed haandtetes. Maskinen er 
; fabrikeret af cle allerbedste Materialer, hat alle moderne- 

Forbedringer, alle Del er ünt afpndsede og nøjagtig tilpas- 
sede, og alt muligt Hensyn taget til at forene styrlce med 

3 Enkelthed og til at gj fe Maskjnen letløbemde og forehygze sk« Muligheden tot at komme i Uorden. E J TP Hvek Maskine gatanteres lot 10 Aas-. E O 
symaskinen hat selvtrædende skyttel, selvsættende Naal —ä 

og automatisk Spolevinde. 
Med hver symaskine følget et Sæt af de nyeste for 

bedrede Staalapparater. Apparaterne er nøjagtig tilpas j» 
,. sede til Pressestangen, et fabriketede helt af det bedstestaaL 
.· poletede og fornjlcleke og uden Dele af Messing eller andet ;« 

« blødt Metal og uden loddede sammenføjninget. De besta- af: 
Attila-, Titel-eh Kinder-, Kritide Poet. Untier Kraldet slide 
Plate, shikring slide Plato, like klein-net- ak asmtekede 
størrelsek, grünet-, Tbkeacl cuttetz Poot klein-net- og Fellei- 
Med livek symasltine kslgset deeudem 12 Naale. 6 spoletz Olielmnde fyldt med 01ie, stot og lille skrueogle, sen-le- 
der, 10 Aas-s Gntantiscertiöllay illustkeket lnstknlctionsbox. « 

Vi overtager Risikoen, otn en Maskine bliver beslcadiget F 
under Transporten. og vi er ogsaa villige til at tilbagebetale « 

.-. Pengene og godtgøre Fragtud , hvls en Kober Ende-· Ma- 
.Z åkinen utilftedsstillende og ander es, end vi link fremstillet 

« cis-. —- s« 
« «- 

Til Oplysnjng for dem, der mnligvis iklce for-staat, brei- J— for vi sælget diese Maskinet m enottnt billigt, slcal vi be- LI- 
mærlce, at Beseing hemed et- at averteke for »Danslceren« -«.- 
og skase den stadig videke og videke Udbtedelse, ligesotn det « 

LTs samtidig et- osen Glæde It kam-e Myne Folk med noget virkelig godt. « 

» Adia- »l)anskeren«, Blaik, Nebraska. 
«- 
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