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J. C. Christensen 
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O Anlednitm us den äznlfetin 
get fledfnndne Tedat om det Lohn 
paa Ikg Räme sum Ztatsöfnszsjeu 

Juni Termin IUW guv »Den 
jjællnndjke Bondesmndszi Spurekaszss 
j-:«, har-Folketingtzmqnd J. C. Chri- 
stensen gennem ,,Berlingste Tiden- 
de« offentliggjnri en læugere Rede- 

xun«else, lwori hatt lnwder fiu Ver-et- 

quelse paa der nxevnte Tidstspunkr 
at yde det omspnrgte Laan 

J. LE. Ehrisrensen l)ennijer i suu 
Henseende deli- til lldtnlelfer i Oon 

ca Somit Onnsencs »Den dunffe 
Etat-Iler« og dle Iil en Naskke tid- 

ligere Tilfaslde lwox Staren uf sin 
Kassebehoidning hal- ydet private 
dinrpomtiuner euer Instinctioner 
Bann euer Forskud 

Dis-se Tilfælde er siden 1850 i 
alt 25, og Smnmerue det dreier 
sig onl, varierer fra 5000 Kroner 

op til een Million. Hvilke særlige 
Versingelfer og Zifferljedtzjtillelseu 
der i huert enkelt Tilfælde har fore- 
ligget, er ikke alle Steder oplyst, og 
der er eudvidcre taget den Reservo- 
tiou, at enkelte af disse Laan mu- 

tigviss er gione ifølge færlig Mem- 
mel enten paa Finmtslov eller andet 
Zteds· 

For saa vidt repræfenterer alle de 
unførte Tilfælde ikke nogen afolut 
Analogi med meet til Bondestan- 
dens Sparckasse men paa den an- 

den Side vifer de, at dette Laan 
heller ikke kan betegnes som ene- 

staaende. Det kan ikke, saaledes som 
Or. Zahle forsøgte i Folketinget, 
karakteriseresjom et Brud paa Be- 
villinggrietten og al sinansministeriei 
Sædvane. 

Transaktion mellem Statskasfen 
og Den sjcellandske Bondestands 
Sparekasfe i Juni Termin 1908 

fkan derfor næppe bedømmes ud fra 
clmindelige Synspunkter, men maa 

betragtes under den SynsvinkeL 
sem de scerlige Forhold ved Launets 

Stiftelse bestemmer. 

Hovcdbankcrnc og Bondcstandcns 
Sparckassr. 

Den 2. Febr. om Aftenen nd- 
jendtes gennem Ritzaus Bureau føl- 
gende Meddelelse: 

Konsejlspræsidenten, Institng 
11isteren, Finansministeren og Jn- 
denrigsministeren har i Aften af- 
holdt et Møde med Reprcesentanter 
for de fem københavnske Hovedbaw 
fer ungaaende Ztøtte til Genrejs- 
ning af den jjoellandste Bondestands 
Zparekasse. Der synes nu at være 
Mulighed for et vist Samarbejde 
mellem Bankerne og Regeringem og 
der blev nedsat et Underudvalg til 
at udarbejde nwrmere Forslag her- 
Lin- 

Pastor Levinfcns Skilsmisscfag. 

Højesteret paabegyndte den -.3 
Felix-. Vehaudlingen of Skilsmisse- 
sagen mellem Sognepræft H. J. 
Levinsen i Helsingør og hans Hu- 
stru. 

Ved Helsingørs Vytinq var Pa- 
stor Levinsen dømt til at betale Hu- 
struen 1650 Kr. Ined Reuter 5 CZ- 
fm Januar 1907. Overrctten fri- 
fcndt derimod fuldstændiq Levinseu. 

Højefteretssagfører Liebe talte 

paa Fru Levinsens Vegne og be- 
andte med et Referat af Sagens 
Forhiftorie. Efter flere Aars Sam- 
lfv var Ægtefællerne i Februar 
1905 bleven enige om at ophæve 
DEgteskabeL og der oprettedes en 

Kontrakt, hvorefter Levinfen sknlde 
Fetale sin Huftru 4000 Kr. aarlig,« 
medens bun skulde bebolde Børnene 
bos fig. J Juli 1907 nægtede Le- 
vinfen at betale, idet ban tilbød Hu- 
ftmen, at hun kunde vende tilbage 
til Hiemmet lseri bar hun imidler- 

«id ika viilct jndvilgc, og Vermei- 
scn Var mcdført Sagen. J cu læns 

kxcrc Tales, i huichn Liebe kom jnd 

pkm nunme tristo Enfultlwden der 
hintiksdc sig til Æqtcfællcrncs Sam- 
lin, oq sum bl. a. dokumcntcrech 

led Oplaskningcn af forjfclligc Bre- 
"1se oq Erim-ringen udtultc han, nt 
set ika kundi- sixusgi at stride mod Lov 
Op. :’L5"1«lsarl)cd, »nur LEgtcsknbet op- 
l)ævedes. 

Eftcr at Liebe hade fluttet sin 
Tale, tog Dokmucntatiuncsn sin Be 
unndelsch Tonne slnttcde nmiddel—- 
hart før Retsmødctsss Slutning. 

Or. Liebe ncdluqdc derpaa Pau- 
stand 01n,ut Helsingørss Bytiugs 
Tom mantte blivc stadfæstet for 
Kdøjoftereh 

Umfan- chinsenss Zagførcr, Myl- 
drnp, pcmbcsqnndto dereftc!« sit Fore- 
k-rag. 

,,Dct blau sinke-« 14-Aars 
Stiftclscsfcsp 

Atti-rede for længere Tid siden 
var den sidste Billet folgt til »Blaa 
Jord«-Fes1en, der fandt Zted i K. 
F. U· WIL- Jsestsnl den Z. Febr. 

Medens den store Forsamling sad 
liirsnket rnndt om de festlige Kasse- 
borde, blev der budt paa en ital-. 
mindelig sinnk llnderholdning. ! 

Esajaskirkens Organist Hr. Char- 
les B. Hansen Ined Frue bød paa 
Orgel- og Klaverspil samt paa et 

Iiaboldigt Sangprogram » 

Fiøken Dorn Kjær gcw et Par’ 
nndelige Klaoestykker. 

Eudelig optkcmdte K. F. u. M.s! 
prientige Orkester. 

Alle de optrædende, og ikke mindft 
Orkestret, høftede velfortjent Bifald. 

»Blaa Kurs-« Formand, Pastet- 
N. JnhL mindede om Tonen fra 
Himmelen, den, der altid skal være 
den bærende i Guds Riges Arbeij, 
ogsaa i »Ban Kors«. 

Ligeledes fremhcevede Past. Juhl,l 
at Danmarks Skæbne, deri de sidfte 
Tider har set sort og alvorlig nok« 
nd, alligevel ikke afgøres hverken i 
Berlin eller London, men i Him- 
1nelen; men at Gud altid i sin Be- 

handling as et Folk gaar efter den 
bestemte Lon, at Ydinygelse under 
hans vceldige Haand gaar forud for 
Lphøjelse 

Dette er ogsnn Maalet med »Blaa 
Kors« Arbejde i det danske Folk. 

Overbibliotpkar H. O. Lange, 
der har vieret med i » Ban Kors« 
Ledelse i Dannmrk lige fra Fore- 
ningens Fødsel, paaviste, hvorledes 
Gnd gennem »Blaa Kors« bar ført 

;de levende Vandstrømme fra Wenig- 
heden ind paa tidligere golde Ste- 

ider i det sociale Liv. 
Pastoi Nimm-Lassen niindede oin 

O det i Hebræerbrevet: »Kommet 
de bnndne i Hu sont dein, der selv 
er medbnndne.« 

Reisesekretcer L. Jensen søgte ud 
fra et Par Reifeoplevelser at klar- 
nøre Nødoendigheden af, at »Blaa 
Hord« ikke lilot har Udryddelsen af 
Drikkelasten for -Øje, men ogsaa al 
anden Sond, da Arbejdet ellers let 
oil endei Overfladiskhed. 

Endeng kafflnttede Pastor Juhl 
den vellykkede Fest med Bein. 

To Ungfocinlistcr anholdt. 

Nolitiet hnr den Z. Febr. anl)old: 
to llnasocialisrer, der bar gjort sig 
stnldige i omfattende Bedrngerier 
Ined lejede Møbler, Pianoer, Skri- 
Vemaskinety Ure etc. Des-Juden har 
de skreoet en falsk Veksel paa 600 
Kr. og faaet den oinfat hos den be- 
kendte Privatdiskontør Wengel Han 
bcwde ogsaa købt Størsteparten af 
dc Tim, som de paa bedmgerisk 
Bis var kommen i Besiddelse af. 

Hi. Wenqel havde gennemgaaende 
lietnlt de ovennævnte Genstande med 
Tredieparten nf deres virkeliqe 
Værdi. 

J Forbørerne over de to letfindiqe 
mme Mennesker forklarede de, at 
de begge var Medlemmer af den in- 

iiiiiiiiiimiile iiniirlisliils Okgulllslls 
iiin »Zniidiliilif1iil Forliund«. 

Un Tel iii Nlinissiini liiiudi dV iUI 
isiiiiii til .l.ii1iirii-ii jin den ung- 
iissiiilisiisii L·..-s.7j,iilii«. 

Vniidmauiicl Tis: tin-re Efiemiir 
inr !i1i"dii1i«t, sit Nr nii :·nndt oni 

trink-i liisiilisr iiiiil L induiiiniiel 
Puii Jitxtciitpciiniii ii Hil. ,,Mid- 
disli Vi«tii1rcl1l.« niiiiiiiis Vrimde 
Lin-ri-, oxi Eliilisn liiir allein-de nmnki 

ilist Bund i int. :’- tlsiiiiniiskssui 

Linile Audrlcs Liszclsport sil. 
Luni Findile sisiiuliiiirlz sinI llllls 
iisTLiilliDis tliiiuijlixu iidiii ii distlu is: 

Iliistw X wiss-sind iii lil2.l «l"- sit-. lis 
Tri, illisr iiiiir l Iris vix Pnnd 

«"«L««i«1 --—1il Form-Hm inisllisni Plus- 
dilisliiwerne 

Tod nf Trif. Un liilimrig 
Mund, Inder til Latini-liiiidcsmordes 
risn Cliriiiiiin .s.uiili«-i«iip, sandte-h ifl. 
»Fiiiil1. Z-i11t·ist.« fortedcn sum Lig 
xiid Onmlilis Forsiiuiliniiilnisis uiqetss 
Hainid oinsliittcdis isn tin-it Bin-n- 
disviiisfliisfe 

Murilio Amt-J Andislsslagtcri lim- 
i 1908 iliiiitiIt 22276 illiidelszssviih 
Ocrpini er tjisnt 109,12() Kr. l53 
Tris, lnmraf iidbetnlesks Vlndclsl)aver- 
ne 3 Lise pr Ph. leiieret Flcesk med 
i alt 87,28: )Kr. 56 chx Reiten har 
Visstnrislsen vedtciqist dels nt benlceqi 
iii-, dile at iifikrive : 

Enu-rcksportforruingcns Likvidaz 
tionssudvalg hitr ifl. ,,:)ii)5k. Dagbl.«» 
piiii sit Møde foisledcn Vedtaget at; 
udseude en Skrivelse til Forcningens 
Tlliijcrier uied Opfindiiuq om at 
slutte sig til et eventuelt Forliq med 
» T en sjiellandske Vondisstiinds Spa- 
rekcisse« piia det Grundlag, at 
Zinøiseksportforeninmin betnler Spa- 
riskiisisen 1 Million Kr. at afdrage i 
Løbet af 15 Aar, men dog paa Be- 
tiniielse of, at Spiirekasfen bliver 
genrejft. 

Husmaudsmødr. Repræjentanter 
sur Hot«se115-Egiieiis Husmandsfors 
eninger vedtog efter indgaaende 
Forhandling enstemmigt den paa de 
øvrige jydfke Husmandsmøder forei 
lagte Resolution am Udftykningss 
spørgsmaaleh 

Endvidere vedtoges en Resolution, 
hvori faftholdes de af de jinjke Has- 
mnndsforeninger 1. Februar i 
Fjor stillede Krav til Hnsmands- 
lovens Revision. 

»Manden1ncd Pilckviftcnc«. — 

Illian kiin ifl. »Roskilde. Diigbl.« i 
dissc Tage i Tølløses nærmefte 
Lnieiin se« en ieldre Mund med 
langt, hvidt Skcvg goa omkring og 
itikke Pilekviste i Jordan Gan sp- 
iier efter Vand til Tølløses Ncboera 
Man fandt for nogle Dage siden en 

ny Ante til Vandværket, men da 
denne kun kcm give ca. 400 Tøuder, 
i Døgnet, og Forbrugcst er over 600 
Tønder, maatte man jo se at finde 
niere, og fom et yderst Middel er 

man gaaet over til vore Fædres 
SjcislpemiddeL »Kvistene«. 

chncstcpigcskolcn i Køciilgavn har 
im virket i to Amt As en udsendt 
Veretning fes det, at Skolen i den 
Tid bar vceret besøqt af 72 unge 
Piger i Alderen fra seksten til tyve 
Aar, som hver hat haft et halvt 
Aars frit Ophold og Undervisning 
paa Skalen. Stat og Kommune 

itøtter Virksomheden bver med 2000 

Kr- 
l 
i Brudt nd. En sindssyg unq Mund 
’sm Jeriing bkød foklcdcn Middag 
nd af sin Celle paa Sygebufet i Vei- 
lc. Gan gik i Natdragt og medtog 
ill. »Vefle Amts Av.« kun et Tæp- 
pe. Sanvel Syqebnsets Funktio- 
nwrer sotn Politiet ledtis foraieves 
eiter bank. Det er Forfølgelfes- 
t«sanvid, bim lider af og han er ikke 
farlig. 

Brnftct kauft. Da Mafkinfnedker 
Bunde-, der arbejder pim Riedels 
Trcevarefabrik i Viborg, den 3. 
Febr. var befkceftiget ved den ftore 
Kran paa Baneqaarden, fnldt en 
Bjælke ned over bam og knufte hans 
an oq Bryst. 

Den tilskadekomne førtes til Inge- 
lniiet, bvor bmi dødc et Var Timer 
eftim Bunde, der var Jl Am- imm- 
inil iIftisrlnder siq Enke oa fem icon- 
iirmerede Børn 

Smnmcnstnrtct Brønd Du Brand 
zzmvcr scnii RotnixL Vlnllun den :’.. 

Febr. var i FaTd tut-d ut graue ou 

Brig-nd i Lundlsth skrcd Horden msd 

ilkciddaqjth pludsvliu Wurmin uq 

ngvede baut. 
Der vlcu sit-akk- fnt at Mmft ind 

uua at graue lmm us, mm du der 

undeliq lnkkpdks—:«, nur lmn død Den 

forulnkfcdc mi- 33 Aar m eftrrlu 

der Enkc oq trc Vom 

Obern-w -— »L!m"l—:i1:mnd N P 
?)ka—:-1n11csscn, Frssncslmlt IVZAYR var 

forlcdcn Efnsnniddxucs kandc fm 
Tsdrr uusd ej Las-:- dedcrstoffux 
OcnadAfthn fnndt um« lmm tin ndcn 

for Hiennuct xnod klme Onrwd Tllknn 

Jfornmchx at Vounon cr kørt unt-r 

hum. Den forulnkkcdc Dur noulsk 
Oq tret-I Am- uunnncl 

Kunst under ct Trm — En 10 

riarig naift Tjenchckurl Julius 
Fredcriksen fm Tillitso, der ticute 
ims Guardcfcr Vlnk i Klange ved 

Nakskov, kouc forchdcn Itwkfkslix1 af 
Dom-, du buu sammt-n nch on nndcn 
Karl var i Zkovon for at fwldc 
T"1«wcsr, idct et Trw faldt over bunt 
oq knnstc Inn-ji OicsrmssknL 

Bande-ibid To Druwa i Kon- 

firmntionsaldcron, himmmslmrendv i 
Tvcd, Icacdc for noqu Tid fidcsn 
paa Koldina Fiords Js med en ladt 

Bøsse. Et Skud aik af oa mmto 
den enc, chmand Ganderups Sein- 
i Btvstet, saa at Tøden panfnlgtc. 

Fhv. Konfcjlspurfidcnt Herriug ded. 

Fra Købeuhamc telegraferes Mau- 

dag, at fl)v. Konsejlszsp1«æsideu:, Ge- 

heimeetntsruud H. CI Herring er af- 
gaaet oed Jedem .x;1ørring, der Ums 

født i Købenl)uvn 1812, Søn Af en 

Urtekrceunuer, blev Jndenrigsmini 
ster i 1894 eftcr mauge Aars Tierre- 
ste iMinisterierne fom Tirektør for 
den grønlandste Handel, Fuldmceg- 
tig og Departementschef. Han var 

Leder of et af de mindre betydelige 
Højreminister,ier, sont Udfyldte Ti- 
den mellem Estrups Afgcmg og Sy- 
stemskiftet, og som intet kunde uds 
rette af Betydning, fordi det havde 
Folketingets Flertal imod fig Det 

HEFT-under hacm Administration, at 
der førtes Forhandlinger mellem 
Tanmark og de Forenede Stater om 

Salget af de danfke vestindifke Øer, 
og de to Landes Regeriuger var 

Yenige om Salgsbetingelser11e, men 

Iden« endelige Afslutning of lSande- 
Ilen blev forkaftet af den danske 
iRiasdag med et Fleitnl of 1 Stem- 
mei Landstingei Eiter nt have 

Trotmadt Stilliuqen som Koiisejls- 
prcesident blev dZørring Direktør 

»for det Classenfke Fideikomis oq De- 
.cisor i den kgl. Civillifte. 

Gravrgverict. De fra Tomkirken 
i Roskilde sticmlne Guld- da Gelo- 
fager er bleven mit-derede til ca. 

25,000 Kr. Vurderingen foretoges 
uf Hofjuveler Thomsen fra Køben 
ecvn og overvceredes of Wernikewit3. 
Isagerne blev dereftei overgivet til 
Tomkirkens Værge 

Gendarm i Grændsegendanneriet 
L. E. H. Damgaard, som anholdt 
Wemikeniitz, bar faaet Dannebrngs- 

l « » mændenes Hasdergtegit 

Pna tvirrs af Loch. 

For et halvt Aars Tid siden duk- 
kede der op i København et Par un- 

ge Levemandstyper, Brødrene H» 
der skønt fødte og opdragne i Eng- 
land, var af god, endog Ineget an- 

set københavnfk Afstaninitig. De hav- 
de tilsyneladende mange Penge mel- 

»Iem Hasndeiy saas meget paa Byens 
Foelnstelsesfteder og brugte dagliii 
lsetydeljge Summer til deres flet- 
te Liv. 

Es Eftercmret siartede de en Im- 
1portforretning med Ksontorer i Knar- 
Jteret ved Glyptpket, o·q der fyntes 
Ipludseliq at komme mere Stabili- 

ftet over deres Forhold De kom, i 
Kraft af deres qode Navn og Fami- 
lieforbindelser ind i den københavn- 
ske Forretningsverden -—- og de fik 
en meget betydelig Kredit. 

Forleden forfvandt saa pludselig 
den ene af dem fra Byen. san 
reiste af Landet med en letlevende 
Dame. oq ban tog alle fin Eiendele 
oq sine Møbler med siq. 

Sen bavde imidlertid ikke betnlt 
disse.Møbler, der var købte bos en 

kendt Sueker i Studieftræde, on 

qPMB Transziattiuncr fm den sidstc" 
Tib, der oft-unwanden Kunde lwlM 
W fmnkkiisii i Form nf Nasid mn 
IWIIW Lukindc str» Dur as cn sun- 
Pmi Ninntp nt dr- iutiqcixdc Etruf 
fund-on i meinst lustndclig Wiss-Id. 

Latium tut-. at der smtnch Tag, 
fix-In den um« Or. O. tust-, ind- 
Ms Un Punk- «.’lnmcldclsu1« pim lmni 
til Putiriut Lq «.’lunicldujur1w Var 
sen nlwrliius. nt Wnlitict scndte 
Elikhrusc nd ethi« hmn op. bcaasrtsdc 
thun milmldt 

Ottok- lmad du« form-lich var lmn 
tagt-: til London tin-n for et Pnr 
llxusr sidun sum der Ton-graut fm 
sfsmnlsum sum. sit hmi Um« Paaarclmt 
du« i Binin m fnrkslolsizx indsut i 
Elntsxifasimislist den«-du Ort sont-n- 
Tctmnnnn foi"tnltp, at Dtnlmldclscn 

lind-do timet sannst-s Pan binn, at 
tmn un lau Lil Ernqu na nfucntcch 
Visqincnlusdcmcss lldvit·ling. 

Tonne fol«cx;it« til bunij Held nie-— 

act l«-11rtix1. 
Simon mod hmn vnr i Købcsnlmnn 

heimist til Vehmidlina ist-d et Kri 
minaltmmncix Mcn cndtui indvn 
du- lwrfm var tmffvt Fomnstnlts 
Immer til at fan ham ndlcsvcret fm 
dcst bmnbomfkc Politi, mødtc bans 
hemmende Familie i Rette-n oq til- 
lsød at betale alle Kmv pna hnm, 
mod nt Tiltalrn bnrtfaldt. 

Politidircsktøren gnv jin Zank- 
tion bertil Oq den 2. ds. troppede 
fmntliqe Kreditorer — der var man- 

ms af dom, oa ftow var de allesam- 
mcu —- op i Kriminalkmnret, hvor 
E kranken var forvandlet til en Bank- 
difk, lmgnende nf mægtigeSeddelbuw 
ker, som Asspssoren med rund Haand 
fordolte mellem de mødte Herren 

Jnlt blev der udbetalt op imod en 

Zur-Z Tusind Kr. Oq da den sidfte 
Kreditor bade nnderskrecht fin Kvit—- 
tci«i11q, affendtcs der tclcquisk Or- 
drc til Sambom om at løsladc den 
Inme forvildede Mand. 

Roussugdonnncncs Bckirmpclfc. 

J Judustriforeningeus Baader 
sal, Kbh., havde »Dansk Forening til 
Wussygdommenes Bekæmpelse« d. 
L. Febr. indbudt til Møde med For- 
handlingsemnex Virkningerne af 
Oktoberlovew 

Justitsminifter Høgsbro, der var 
indbudt, havde sendt Afbud, og lige- 

4 

Inst-:- Wr onnront nlflc dr« indlnth 
skiikxksaqsssnmsnd 11de111W11c. san For- 

,s«-Inijnqon, du« foronrth1nn« meget 
Innrij lusswd turslul iidcinftwde of 
: « :2I.«is...«.« -:.,1 Bach-. 
! 

Jstrckiinzzunz Fornmnd Huldan 
Iszsksjrur ALLE-wisse Wo QTrlfoxtnnksiL 

sog Innernud Flcroth dcr Unsinn-— 
msz vulqusss til Tit-Mont, gkw dur- 
umsr erct til Kriuuniulroten-DICH- 
for Sold, der i or indqanoxxde Fun- 
cima kritiscrch Luvcn l mmcst star- 

Udimts Sau 11i1«11dcdts, at ds; 

xmmle Ordnina fm et politintpjjqj 
Standpunkt Um- lmmt at fnretrw :- 

wr Ordninam vscd Vom-n nf M. 
Mart-J musi, 931 hun sluttsdv mcd den 

lldtalolscz »Mit mrjunlixxc Jndtms 
Hier Tonnnisr or, nt Irr-erhoben ni: 

Irintixscrcr het- i Kobcnlmvn Pcm def- 
tu Lukmado«. 

Bruscissur Crik Pontoppidan for- 

Wtc Incd Tal, bcntcdc fm lmns 

Virffomlied sont Lang at bevise, at 
thuberloven er uheldig. Hnn og 
Jlsscssor Col-d blcv fmcsdcqcmcst nf 
»»112-nfo—:»ss51« Salomonme Politiinspck 
tm· Echopcslcrn Larspn samt nfStnd—-3- 

law-, Etat-Brand Soff, der bwvdede1 
Zsclsis nt Ideen sman Lotsen bar-de 
nirkct, vms for kort til, at man kun- 
d(- fasldcs on rvtfwrdiq Dom over den» 
dcs Z nt de fnreliqnende statistiffe Ov- 
lnsksniimcr ikkcs and oq ikke kunde ai- 
pcs noqcst paalideliat Billede af de 
virkcsliae Forbold. 

chrliqere dcltoq Fr. Anne Brut-. 
i Diskussionen 

wobei-, kan Ikke hellste-des 
schwirrte Mkdlcr. da de tkke kan naa den warm-Te Da Hist-et Der kr tyu en Maade ut Eurer-« Turms-m det er ved konstmkimnclle Midier. Tovhcd fc-raarin-;:x oeo en verrendt Tristauv as Slimbmpen yet euitaruiikt Kor. Naar oette Rsr hltver inflametet. mætkcr Te er 
thtlcnde Lyd cller faar en haarlig Hørem. o-; imm« dr- 
»;11-kr holt lukket, e»r Dovhed Følaem og mcd mium bctccndelsext can fjoexneå o set-te Rot gjcngtvch fis 
qynnate Zustand- vtl Hørel en vcere eben-« t or sichs- Jit nd af tt Tufcklve fremkaldes ved Kann-: er cr za- kcl ekndxt gnd en betendt Tilftand a Slimdindcrim Vk vil Twe et hundreds Dollars ,or ethvert Zufæid 
if Døvhe (f-oraarsaget at Katarrb). Tom ikke Ian fiva 
Fes med Hauss Satan-h Caro. Sknv efter Cirkxxlmp Ut. « C G » MSElges ho? Ast-Wozer e72c C « Tom-o O 

DAWARKSKORT. 
: størrelse 23128 Dammes-. Ttylck 
l i kotslcellige Fano-, viset klakt 

Vernimm-h syst-, Kjbstsüek os 
Flaskkth samt alle betydsljgs Lands- 
byer, syst-o Gut-de og Kittel-. 

Titus-des i en Pakt-alle poktotkjt 
for 4öc. i Miste-. Ruhm cis-It 
Mund but-ils ejo et Kott si Dis 
mspkh « 

DAMSII LUTE. PUBL. Konsis- 
Blair, Naht-. 

Vore Bogsamlinger 
er et nyt Forliandlingssystem af danske Bøger, en Salgs- 
plan, vi liar lagt for at gøre det mitligt for e n 11 ve r at 
daune sig et Bibliotek og faa en Grundvold til et saadant 

lagt s t r a k s eller til at faa sit nuværende Bibliotek wer- 

difuldt forøgeL 
De mener niaaske ikke i Øjeblikker at have Raad til 

at anskaffe de Bogen-, sum De goclt kunde lide at hast -i 
Dei-es Hieni. og dersnr sælger vi Dem Bogerne paa Äfl)e— 

taling ud fra det synspunkt. at De nok vil købe en Bog 
til 1 Dollar en Gang imellem, men De vjl ikke afse esk 
størte Belgb paa een Gang. Følgen er jmidlertid da i de 
9 af 10 Tilfælde, at De opsætter eller glemmer at købe 
Bogen. lnsilket ikke alene er kedeligt for Dem, men ogsaa 
fokr os, der gerne vil Neng- 

Det er enhvers Pligt at berige og udvilile sin Aand 
gennem Læsning as gode Boger —- derfor er det Deres 
«husiness" At købe Bogerne, vor at sælge dem. Ogi 
Fremtiden bar De ingen Undskyldning for ilcke at liebe-, 
xsi for ikke at sælge, siden vi har etablereket vor Bogs 
lingssalg. 

Alv- 

Xsed III-ab af Bogsamlingen kan De eftek eget Ønske 
vælge fra vurt Katalog Roger til almindelig Katalngpkis 
for et Beleih af i. Eks. STIO ((len mindste sum vi sælgek for 
efter dette system). l) e n d v ke 1 ge k s e 1 v» hrince RO« 
get De misker, faar dem alle udleverede s t r a k s, hetzuek 
Os ved Modtagkslson 32.00 Og jnser felgende Maanedsdag 
Pl.0(). De hat fra første Betaling Brug af Begerne i Der-es 
Hjem.og naar sidste Ä fdrag er indsendt. er Bogsamlingen 
Deres Ejendom. 

Ved Køh for 31500 betales F3.00 necl og sl.50 pr· Maa« 
ned. » » » 2000 » 4·00 » » 200 « 

og saa fremdeles eftksr Beregningen 20 pct. ned og 10 ka· 
af denne sum pr. Maaned, indtil man ved Køb for NOOOO 
lietaler 820.00 ne(l og 810.00 pr. MrL (8100.00 ek- York 

Maksimumssalg paa Afbetaling). 
skrjv til os ng lad us knrrespundere unt denne sag-· 

Danish Lutheran Publishing l-l0use, 
kAcINIz wis. 
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