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En ny Oratok i ,,Hufct«. 

Washington, April 17. —- Sma- 
ler Hendetson af Reprcesentanlhufet, 
sont er bleven megel kritisetel for sik 
Fokhold over Disiusioner af Kuba 
Spskgsmaalet, blev i Dag Genskand 
for den mefl skcerende, gennemlrcen- 
gende Kritik, og del fra en Kant, hsvor 
man mindske havde venlel. 

Taleren dar Cheshman fra Wa- 
shington og Emnel Kuha-Forslaael, 
som i denne Tid deballetes. Af Ub- 
seende er den nye Orakot hoj og rang- 
lel, el glaltagek Ansigk, hulkindel med 

stemslanende Rindben En lang, 
daarligl slddende Prinz-Alberl frem- 
hævede end mere den lange magre 
Krop. Med de lange Arme gestillt- 
lerede han ivrig, og ingen lænlle paa 
al afbkyde hans Tale, skarp som den 

var, den var lillige usaedvanlig under- 

holdende. 
Om Fluba-Forslagel saade han 

bl. a.: 

»Im paaslaar, at her er itle en 

Majotilel af Hufels Medlennnet, som 
billiger Forflagel, endslønt Inaafle en 

Majotilel dar ladet sig overbevise om, 
at de hellt ille flulde vaere imod del. 

Vi møder her i Dag en Tilsland, 
fom dntde brinae enhver Palriolifk 
Mand lil alvorlig Efletlanke, oa det 
et de slkealerf kworunder denne For- 
samlina arbejder, eller del vilde ocere 

mere korrekt at stae: bliver arbejdel 
med. 

Dek er med nsigelia denngelse, al 

jeg slaar her paa delle Sted oa maa 

indromme. al jen, som el Medlem af 
Reprcksenlantkmsel, er fuldslcendig 
ude af Stand lil al bringe noqet 
Spøtasmaal under Odervejelse, eller 
lil Afflemnina uden foksl al bade for 
handlel med »lk)e Spenler«. 

Orem er ,,tk)e Spenler« af detle 

Husk Er llan dødelia sont vi andre. 
Odem er nan, al ban fallck sia fom 
en ufeilbarlia Domtner over hverl 
For-flach der indsprekx 

Naar el Forslaa rapporleres, hvad 
gør del El.lc’edlem, som inlroducetede 

del, on sent for al være lonsekvenl man 

se lil, at del aennelnføreg. Raadfører 
ban sia med sia selv og lagek sin Be- 
slutnina? Nei. Raadforer han sig 
med- Komileenf sont anbefalede del? 

Nef. Underføaer han; hdad Majo- 
rilelen i detle Hus lnener om del? 

Nei. Hoad got han? Del fkal jeg 
sige Dem. Han enlen findet sia i, at 

Forslaael dar paa »Kalenderen«, eller 
han puller sin Manddom og sin Jn- 
divudualilel i sin Lomlne og lrasker 
ned ad denne Gang, fom fører hoc-r- 
hen2 Til »lhe Spealer«s Gemal —- 

ah —— ja —— lil «lhe Spealet«s Ge- 
mak. 

Al Salomons Hellighed er at regne 
som 80 Cenls mod den Herlighed, fom 
omgiver denne Del af vor Regering. 

Der er Folk, som belaler 50 Cean 
for al se Lilleputer. Hvilken syndig 
Odslen med Penge, naar de for intel 
an komme hetop og se delle Hus 

sbille Komedie hele seks Dage ud af 
Ugen. 

Jeg hat flor Agtelfe for Mr. Hen- 
Person som Politik-er og som Mand; 
men di tillrcensger, al delle Hug vaag- 
net op og usdfleder en ny «Declara- 
skion of Jndepen-dence«. 

Talen, som var meget lang, paa- 
lhsrles i dybeste Tavöhed Den satte 
Ijeblillelig dens Fotfaller i Rang 
eller endvg over Haseks bedske Talere, 
sog giver ham national Betsmslhed. 

Chicago Rec. Hetald paasiaar, ak 
Mr. Cushman ligner Praesidenl Lin- 
coln i dennes yngre Dage. 

Selve Tiklen Mong Crit og de 

Fredlsle,« ladet ane om, at Fette-klin- 
gen er entetessanL De fleske af Per- 
sonetne er vitkelig historllke Personen 
som man kender fta fln Bstnelætsdom 
i Fædrelandshistorir. Lceö den i 
«Dansteren". Den begynder i nieste 
Onsdagsnunnner. 

i II ei M desp s « usw«-ex « « 

T tstlvesko ulnlaesllla kam-et en or 

Ist-L Heu B Letzte selbkedelh lett-en sen M 

Pe tusmde Ting 
En fjcelden Hsjtideligs 

hed. Dubuque, Ja» April 17. —- 

Et Guldbryllup, et Sølvbryllup vg« 
et viktelig Bryllup fandt Sted i Dag 
i samme Familie. Guldbrudepakret 
spat Mr. og Mes· Les-card Lochner, 
og Sølsvbtudepartet bete-J- Søn meo 

Hustru, Mr. og Mis. Philip Latium-, 
hvis Dattek Miss Amy Lochnei blep4 
viet til Paul L. Ranft· 

( 

Frcetle Kirkerøvere New 
York, April 17. —- To unge Page- 
bonder Louis Leiter og Thomas Beil- 
by tilftod i Dag for Politiretten i 

Brootlyn, at de havde tøvet omtrent 
200 Ritter, ikte alene fra Kirlebøs- 
seine, men ogsaa Alterlarrene. Da 
de blsev artefteret, hasvde de to Guld- 
Altekbægere i deres Loinmer. 

Leiter er 19 Aar og hans Kamme- 
rnt 21. De spat stolte af deres Be-« 
drifter osg Mutes-, at det var en ud-» 

Imcerlet Spøg at røpe Kirler. Des 
hat arbejdet i mange af Øftens større 
Bner og bemcerlede, at det par for-» 
holdspis let Arbejde. J Brooklyn 
alene hat de bestjaalet 530 Ritter-, »det ! 

er det bele« lagdse de til. l 

De myrdede Børns Ase-l 
a r a ve l s e. Des Moine5, Ja., 
April 17. —- Fem tnsinde Mennester 

Ifulgte i Gaar de myrdede Petersens« 
EBørn til deres sidfte Hvilefted. Op- 
-l)idfelfen Inod Morderne forhøjedes, 

.«ded Bearavelsen 
Da Ritterne scrntedesz i Graben, 

mistede Faderen For-standen, oa i fleres 
Timer var dan rasende vanvittig og7 
dadlede blandt andet fm .L)ustru, fordik 
hun lyadde fendt Bornene alene til 
Flitlen imod hans Zusic. ? 

Man hat opdaget Marter ef: er en 

blodia Tommelfinger paa en af Knap- 
peme paa den unae stviiideg Kande. 

l 

For Mcsiinlen oa Holiartl). 
New Both April JT. Ved Jud- 
dielsen af den nye First Reformed 
Sinn-ed i Lona Branch, N. J» blev et 
fmult Vindue til Minde om Pia-si- 
dcnt LIJLcFiinlen oa Hobnrtn nisløret 

De lioje Fiødpriser, New« 
York, April 17. ---- Forhøjelsen i Kies- 
prifen hat haft en følelig Jndfli,delse 
paa næsten alle andre Fedeivaterj 
Smør, Æg, Fjertræ, Vønner, her- 
nietifle Saaer oa endoa friste Grim-ff 
sager er alle fra 10 til 40 Cents høj-: 
ere i Pris, end de var i det tilfvarewj 
de Tidsrum fotrige Aar. Prisfor-' 
bøjelsen har i ncesten alle Tilfasldel 
fundet Sied, siden Prilen paa Kod« 
blev forhøjet. Kødrinaens Reproesen- E 
ianter siger iinodlertid: »Der er fors 
det første ilte«nogen liødrina Den; 
enefte Operenslomst, som elsifterer! » 

mellem en gros Slaqterhusene i Newk 
York, er en Kredit--Overenstomst, der- 

gaar ud paa, at ingen stal give Kredit ) 

til nogen Slagter, som ikle betaler sink 
Regning inden en Uge efter at den er 

indleveret. l 
t 

Havde noer tabt hele sin- 
F o r m u e. Mes. Jsabella Olsonz 
fra Chicago miftede for niogle Dage 
siden en endosseret Anvisning for sa- 
900; nu shar hun faaet den tilbagft ei 
Bresv fra Syd Chicago, og hendeö Tro 
paa Mennellehedens Ærlighed er ble- 
ven betydelig ftyrket. 

Mes. Olson mistede Anvisningen i 
Illinois Ttust and Savingg Bank, 
hvor hun var gaaet for at hceve dens 
paalydende og indsætte det paa sin 
Sparebanklonto. Efter at have un- 

derstresvet Ansvisningen opdagede hun 
imidler-tid, at shun havde glemt at tage 
Bankbogen med sig, hvorfor hun be- 
stuttede at gaa hjem eftet den. Hun 
gil ind i Countykasserens Kontor 
paa Hjemvejen for at betale sine Stat- I 
ter, og medeng hun var det, markede 
hun, at Ansvisningen var forsvunden. 

» 
Anvisningen lsd paa Corn Els- 

change National Bank, og hun stynsdte 
sig derben for at standfe Udbetalingenz 

»men Kagfereren gjorde hensde opmeerks 
Isom paa, at da hun hast-de strevet sit 
Mann paa vaisningem kunde denn-e, 
om end Betaling direkte fra than-ken- 
ttl »den, som havde fundet Anvtswingen 
kunfie sitt-Weh sdogi let blive omsat 

O 

paa anden Maade og sved at pissere 
gennem godtroende Modtageres Hern- 
der gøre det nødvsendigt for Banken 
at uddetale Bei-bet, saa at Mrs. Ol- 
son let tunde komme til at tabe Pen- 
gene. 

Bieløbet var udbetalt til Mrs Ol- 
son for en folgt Ejendom. Hirn er 

Enke, og de 83,900 udgør en væsentlig 
Del af hendes Forinue. Torsdag 
Morgen inodtog hun et Brev fra Miss 
Lottie Herring, som fortalte, at hun 
havde fundet Anvisningen i Banlen 
og sen-die den tilbage, saasnart hun 
sorstod, hoad den Ivar værd. 

«Kcerlighed mod Rang· 
New York, April 12. —- Et Telegram 
fra Paris forteeller den interessante 
Nyhed, at Prins Eugene af Sverrig 
har frasagt sig al Retstighed til den 
svenste Trone for at tunne gifte stg 
med Miss Helen Gorman Wild af 
Baltimore, Canada. 

Prinsen var nødt til denne Frost- 
gelse for at tunne ceate sit Hiertes 
Dame, hun er neinlig borgelig og til- 
liae Katolit. 

Stor Løn med lidt at be- 
stille. Den bebst lønnede Postfø- 
rer i Verden er Oscar Fish i Walde-» 
Alaska. Forleden fit ban sin Kon- 
trakt med de Forenede Stater fornyet 
for de nieste sire Aar. For to Gange 
om Maaneden at føre Posten fra Val- 
dez til Eagle —- 412 Mil -—-- faar han 
MSDM om Aar-eh omtrent PLRM 
pr· Tur. Væziten af Posten, han be- 
fordrer, er bearasndiet til 5300 Pnnd 
oq bestaar fornemlia af Breve oa 
Aviser. Han lører den med Slckde, 
forspasndt med nogle sjceldent stcerte 
Hunde. Jndbygaerne i Valdez oa 
Eaale bar ofte ventet aldria mere at se 
deres Postinandx thi det htender jo nn- 

dertiden, at han indsinder sia flere Da- 
ae for sent. Hans Postrute anses 
inr at svcere Verdens farliaite; mange 
balsbrællende Eventvr bar ban da ons- 
saa opleivet paa sine Faktor, men Fifh 
er ved aodt Mod, oq venter, at bang 
Hunde endnn i manae Aar vil trcektc 
Posten oa ban selv de stäsissi om Aa- 
ret. 

Nasiten en anden Joh. St. 
Joseph, Mo» April H· —- — ifn Ratte 
af Illytter bar fnlat John Kirch, som 
indtil for tort Tid fiden Var en riq 
Kreatnrbandler oq Karmen boende 
ncer ved Martissville Kansas. 

- J Lobet as de ssdsie saa Maaneder 
hat han Inistet sin Fabel-, Moder, 
Huftru oa Sviaermoder samt to 
Vorm og i saninie Tid er hans Gaard 
brcendt, og hans staeqbesastning død 
af Svadoin 

J Dag blev hans eneste Søn links- 
farlia tvcestet ved et Ulykkestilfælde, 
og selv lider han of en Syadom, soin 
om tort Tid svil gar-e Ende paa hans 
Liv. Han er den sidste af en Familie 
as 10, og saa vidt svides, bar Famili- 
en ingen ncere Slcegtninae 

En anden Roberson Cru- 
soe —— San Fransisco, Apr. 15. 

Mperen «Cl)ina" bringet sra Naga- 
saki en Historie om japanesisk Rohen- 
son Crusoe, som i 17 Aar har opholdt 
fig paa en med Undtagelsen af ham 
aldeles øde O. 

Kaptajnen paa en Fisle-Stonnert» 
opdagede et Mennesle paa den form-s 
dede ubeboede Ø Gensan ved Korea. 
Han svar imedlertisd bange for at tage 
Mennestet ombord,da han lignede et 
svildt Der med bustet Haar. Han rap- 
porterede der-for sit Fund til Japans 
Regering som sendte en Torpedobaad 
efter Mandem Han blev bragt til 
Nagasaki, men det tog flere Dage, for 
han tunde sige et Ord, hans Forstand 
er næsten dorte. Han havde opholsdts 
Livet ved Bandplanter og Fisl, dal han svar aldeles blottet for nogen 
Slags Redslalren 

En Bryllupsfest under 
uhyggelige Omsteendighe- 
der. La Salle, Jll» April 14. —- 

Adwaxd Dennt), Søn as Oldermands 
Denny havde Smaakopper, som Lee-? 
gerne imidlertid havde kaldt Chicten- 
pox. As den Grund mente han itte 
at butde Udsætte sit Bryllup, foin net- 
op var besieint, og blev gift med Mtssl 

Carrie Holm sidste Fredag. Der var 
over 200 Gaester til Siede. On( Lor-: 
dagen blev Brudgommen heftig syg, 
og den tillaldte Liege erllckrede de. fors de ondattede Kopper. 

Der bliiver gjori alt mu igt sor ats 
forhindre Sygdommens Udbredelses 
blandt de mange Gæster, sum alle vars 

sudsat for Smitten. 

S i n d s s y ge. Bridgeville, Del» 
April 14. — Schetiss Pusey besøgte is 
Dag den lille By Marion og medtog 
dersta 4 unge Piger til Sindssygean-» 
stalten i Fredericls. De svare noglse 
af de smukkeste og mest velopdragne 
unge Pigek her paa Egnen. Deres 
Navne er: Veto og Edith Adams, 
Csartie Johnson og Carrie Robinson,s 
alle Stolekammerater og Veninder fra 
Barneaarene. Jngen aner Asarsagen 
til deres Sindssyge. De er alle be-: 
satte as Forfølgelsesvansvid. s 

Femlinger. Poughkeepsie, » 

Y» April 15. — Mes. James Mc 
sGavam PS Ilar gammel, boende i 
Tuclers Cornet, Ulster Connty, fik i 
Gaar Femlinger — 5Piger. 

De- I· har det foreløbig alle samtnen 

Forælbrene hat i Forsvejen en Son, 
og et Par Pigetvillinaer. 
1000 Ting. 

s 
l 

godt. s 
s 

s 

estBryan som Jnspettør.s 
i.Jose1t), Mo, April 18. J Folge 

Meddele elser hertil sial Will. Bryanj 
samtnen med et Selsiab, Boerivenner 
undersøae den enaelske Muldyr- Leer 
ved Lathrop der i Staten. Dei er Mr s 
Bryang Venner i Konaressen, soms 
hat opfordret ham til at soretage den-? 
ne Tar, bookefter de paa hans An-; 
modnäna vil foilange Kongresfcnss 
Jndskriden. 

Mnnlenes Land. Washing- 
ton, April 17. Ved en Konserencc 
mellem Ktiagminister Rooi oa Ærlies 
bisp Jreland like-v det besiemt, at Gn-: 
deiner Tasi af Filivpinertommiss 
sionen slnlde aaa over Rom paa Hjems 
reifen til Øerne -—— for saaledes direkte 
at lnnne forlmndle Mnnleordenernes 
Landomraadse paa Filippiner-Øerne. 

Man aniaaer, at denne direkte For-: 
handlinigsmaade Vil aive snarere Re- 
fnltai, end am tilsrlkbigpen af Manila 
slal Vasre YJiellemleddeL 

Mormonerne Da Flertoni 
erset. Latnoni Leuen April 18. 
Den sidste Snedigbed fra Ijiortnoner- 
neiJ Side er aabenbart Vedtagelfen af 
en Resolution imod Flerloneriet. Bed 
dens Møde her i Dag vedtog de 
nemlig en Resolution gaaende ud paa 
at opfordre de Forenede Staters lod- 
aivende Myndighed til at vedtage et 
Grundlovs tillcea der slulde forbyde 
al Flertoneri. En smut Opfokdrings fra Mormonernes Side, da en Mor- 
mon ifølge sin Kirles vanvittige Leeres 
bot have flete Konk« 

Jngcnmnncs »Kom; Ekik og de 
Frcdløsc«. 

Lin kort Tid vil en anden af Juge- 
manns Roman-It blive paabegynbt i 
,,Dansiexen«, nemlig ,,Kong Erik -g 
de Fredløse«. Den omhandler den 
bevcrqede Tid i Don-mark, der fulgte 
paa Erik Glippings Mord, og en 

sjælbm intsressant Personlighed er 
den unge ridderlige Kong Erit, der 
Ved Ziden af sm Kærlighed til Elim- 
met og Pragt, aldrig kan glemme eller 
tilgive sin Faders Morder«. hvoraf 
den vigtigste og frygteligste c- den be- 
rømte Høvding Marsk Stig, hvis 
Navn er saa velkendt fra Folkeviserne, 
der ogsaa hat besunget hans to Dot- 
res Illyklelige Skran 

Ellets behøver Jngemanns Roma- 
ner næppe mere nogen Anbefaling. 
Falk hat ved denne Tid lcert at fcette 
Pris paa dem. 

Svin og Korn er Penge. 
100 N. of Moos-CI stock Foock vil fvthindre 
Sygdom os Svimsne og spare 75 Vu. Mass. 
Ovid ikke. ofter dpt intet. Sælges paa 30 
Pages Prøvr. ·Priien er s7.50 pr 1 70 Bd. 
Forhindrek Um hos Dsniene, og de lcegget 
flere Æg, ellets inqen Bett-lich 

» AOORPS sfocsc FOOD co» 
IIsslqentet stritt-. couucil Bluts-. la- 

Udlandet 
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chdsudsigterne. ) 

Modsigende Meddelelfer 
London, April 18. —- En Melode- 

lelse fra Amsterdam qcar ud paa, at 

Fredsunderhandlingerne er totalt af- 
brudte. Boernes Agent, Dr. Leyds 
flial svcere Himmels-Mond for Med- 
delelsen. 

si- ssc si- 

London, April 18. —- ,,Daily 
Mail« meddeler, sat det fra paalidelig 
Kilde oed, at Freden er fluttet, men 

det vil vare nogen Tid inden sde to 

Parter blisver enige orn Enkelthederne 
iFredsbetingelserne. Kaploloniens 
Minister Lord Milner tilbød nemlig 
Boetdelegaterne to eller tre Sceder i 
det Regseringsraad, forn midlertidig 
skal oprettes indtil den anssoarlige Re- 
gering kan trcede stimmen. Afri- 
konteren Hang Sauer, dser er engelss- 
venlig, mean derimod ilke at Ub- 

sigterne er li)fe. Han ontager, at 
man hellere maatte give Boerne mel- 
lcm halvtreoie hundred-: on halvfiers 
de hundrede Altillioner Vollan imosd 
at de fuldstændig fkuloe forladeLandet. 
Den hollnndfte Dronnings St)gdom. 

Pavclig Dclcgat. 
Rom, April 18· —- Det meddeles 

l)alo:ossicielt, at Ærtebisp Falconi, 
der er den pupeliqe Delegnt for Ka- 
nnda, er blcoen valgt til Kardinal 
ilJinrtiniclliizs Efterfølger fom pnvelig 
Telegat for de Forenede Sinken Fal- 
coni vnlgtes ille blot, fordi han bar 
fnld Herredmnme over det engelske 
Sprog, men tillige fordi haan diplo- 
Inatifte Lobebane er sjcrlden ndmcer- 
ket. 

Dronning Wilhelmina stig. 
Amsterdam, April 18. —- Tron- 

ning Wilhelman sixres atter at have 
aborteret on« besinder fig som Folge 
beraf i farlige Omftcendiglieder. Sid- 
fte Nat lm lnm henligget med høj Fe: 
ber. Sonr Folge heraf berstet der 

stor «.’l.fnqstelsr blandt FolL 
sie si- si- 

lefterdaim April 1R. En ny 
rfficiel Brilletin meddeler, at Tron- 
ningens Sygdom er Tyf1(s, Prcrfi 
dcnt Roosevelt bar fendt fpeciel Fore- 
fporgsel anqaaende Dronning Wil- 
helmineg Tilstnnd. Dronningens 
Sygdom vil sunsynligvis notwendig- 
gøre at Gieneralstaterne rnaa stimmen- 
laldes til etstra Mode for at Enke- 
dronninqen itridlertidig, kan blioe 
udncrvnt til Regentinde. 

Russer og KincfcIU 
St. Petersborg, April is. — 

Jmellem Mulden og Kirau ved den 
rncinschnriske Grcense hnr der fundet 
en hæftig Træfning Sted mellem rus- 
sisle Soldater og kinsesisie Its-verban- 
den Trcefningen lignede mere en 

Slagtning end et Slag. Rusferne 
omringede bl. a. 800 Kinesere. og alle 
blev droebte paa en 30 Styller ncer. 

Russernes eget Tab var ubetyde- 
ligt. 

Fyrste bot-. 
Epinsay, Frsanlrig, April 18. — 

Don Francisco d’Assisi, Ex-Dron- 
ning Jsabellas Gemal, og Kong Al- 
fons’ Bedstefader, er afgaaet ved Do- 
den her i Byen. 

Ministermordct. 
Wien, April 18. —- Bladet ,,Nopr- 

zod« paastsaar, at Mordet paa den 
russiste Jnsdenrigsminister Sipiagui- 
ne var Resultatet af en Studentfam- 
mensvcergelfe i Kiess. 

Morderen var bleven udvalgt ved 
Lodtrcekning og andre Mordatten- 
toter flal tillige vcere planlagte. 

Nyt Mord. 
Wien, April 18. »New Zeitung« 

meddeler, at en- hsjt stasaende rusisi 
Embedsmand Stipnsop er bleven mor- 
dei af en Warschaw Student paa 
Tanget mellem Minst og Kaluschin 
Morderen er bleven arrefteret. 

l 

TZZZHT 
til 

nedsatte Priser. 
Nebenstaaende Prifer er Netto, 

portofrii tilsendt, men gælder tun saa- 
lcenge Oplaget vater, da vi ilke kan 
staffe flere til de Priser. 

Strio straff-, inden Bøgerne er nd- 
folgt, de scelges hurtigt. Listen for- 
andres for hvert Nr. 

Lejlighedgtalcr af Bistop H. Matten- 
sen 466 Sidser i Omflag Udgave 
1884. Nedsat fra 8220 til 60c. 

Mynster Dr. J. P. ,,Meddelelsen af 
mit Levnet« med Portræt 298 

Sioer i Omflag, Yledfat fra 81.80 
til 40c. 
C. Hauch. Kongens Yndling. 117 

Sider. J Omslag. Nnedsat fra 
75c til 80c. 

Den lille Hornblæser. Af H. P. Halst. 
Jll. af R. Christiansen. Et smag- 
fuldt Værk paa 184 state Sitzen 
Nedfat fra 8260 til 81.00. 

Jesu Samtale med Thomas og Phi- 
lipus om Vejen til Hirnlen. Ub- 
valgt af Dr. Motten Luther. Over- 
sat af F. L. Mynster. 148 Sitten 
J Omslag. Nedsat fra 60c til 20c. 

Einar Christiansen. Frøken Bodil og 
hendes Broder. 172 Sider. J 
Omflag Nedfat fra SLOO til 40c. 

Letiza. Af Einar Ehrfstianfem 226 
Sider. J Omslag. Nedsat fra 
81..20 til 40c. 

HjarL Af Einar Christiansen. 497 
Siber. J Omslag. Nedsat fra 
82.40 til 60c. 

Henrik Scharling. Den nyere hol- 
landsle Teologi. 169 Sider. J 
Omflag. Nedsat fra 81.60 til 80c. 

Fr. Vilh. Aedersen. Nogle Bis-tragt- 
ninger og Studier over Sammen- 
haeng med Biskop Martensenst 
Den kristelige Etik. 264 Sider. J 
Omflag. Nedfat fra 8120 til 40c. 

Daniel Brun. Den gamle Godsejer 
fortasller om Jagt og Eventyr. 
227 Sider. Jlluftreret. J Om- 
flag. Nedsat fra 81·40 til 40c. 

Kriftoffer Jansen. Amerikanske For- 
hold. Fem Foredrag: Nordmcen- 
dene i Amerika, Kirkelige Forhold 
o. s. v. 159 Sider. J Omslag. 
Nedsat fra 80c til 20c. 

Familien Brunn. En Bjørnehistorie. 
Fortcelling for unge og gamle. Jl- 
luftreret. 277 Sitzen J Omslag. 
Nedsat fra 81.60 til 40c. 

Samtaler om Daaben mellem Pap- 
tifter og Lutheraner. 48 Sitten J 
Omslag. Nedsat fra 15c til 10c. 

Einar Christiansem Bruder Rus. 
198 Sider. J Omflag. Nedsat 
fra SLOO til 40c. 2det Oplag. 

Chicaao Noveller af Dr. C. M. Nor- 
man Haufen. Ny Samling 1898. 
Nedsat fra 70c. til 20c. 

C. Hauch: »Hamadryaden«, et roman- 

tisk Eventyr i blandet Form. -16 
Sitzen J Omslag. Nedsat fra 
70c til 30c. 

—- Et Eventyr i Ørkenen. 100 Si- 
der. J Omslag. Nedsat fra 50c 
til 20c. 

»Fra det moderne England«. Paa 
dansk ved Alfred Jpsen. Med 267 
Jlluftrationen 491 Sitten Bed- 
ste Jndbinding, som kan leveres. 
Nedsat fra S10.00 til 82.75. 

Tre Dramaer. 1. Marst Stig; 2. Et 
gammelt Eventyrz s. Hagbatt og 
Signe. 808 Sider i Omslag. Neb- 
fat fra 81.20 til 30c. 

Fortoelling og Digte af Johannes 
Helms. 257 Stdn-. Elegant ind- 
bunden. Nedsat fra 81.80 til 70c. 

Kriftian Østergaardt ,,thbyggerne«. 
202 Sider. Nedfat til 80c i Om- 
«flag; 50c. indb. 

— »Blockhuset«. 214 Sider. J Onl- 
slag 80c., indb. 50c. 

»Im Gethsemane til Emaus«. Fa- 
ste- og Festpræditener holdt i 
Christiansborgs Slotstitle as Lic. 
teol. A. S. Pauler, Slotspmsi. 
205 Sider i Omflag. Nedsat fra 
81.10 til 30c. 

Dunst Haandordbog. Anden nieset 
for-gebe udgave. 218 store Siber 
i Omflag. Nedsat fra 60c. til 20c. 

kam-h kais-. publ. Hom, 
stilis- licht-. 


