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Brandwæsenssvelse og 
Vol gmv de. Forrige Torsdag om 

Eflerwfddagrn Kl. sh var der indbudt 
lil et danst Valgmøde i et Telt ved 
Attiltx 

Søntmgen forud overrasiedes flete 
Beboeke i Arrild imidlertid ved fol- 
gende Skrivelse fta Kommunefotstaw 
deren: 

»Brandvasfensøvelse afhol·desTots- 
pag Eftermädkag Kl. Zz ved Sprøj- 
lehufeL Samtlige msdepsligtigeManbr 
staber man 5 Minuttser for Den fast-: 
satte Tid indfinde sig der med pud: 
sede Redflaker.« 

Man klagt-de selvfølgelig flmls til 

Leinwand-km og Bkstemelsen venteis 

ifølge ,,Flensborg ANY-« somndret. 
Den vaagasldende B«mnbmefter, der 

vil holde Øvelse nøjagtig til famme 
Tib, til hvillcn tiet danske Mode er 

berammet, er HI. Jver Maßen i 

Objerg. « 

En lldvigning. —Haderslev, 
den II Juni. Pan et af ovser 500 Til- 
ljørete besagt Valgmøde i det genaabs 
nede Forfamlingshus ,,«’5rey« i Chri- 
stsansfelbt jalte nnlig Nigssdagsmand 
Jessen Dg Landdagsmændene Julius 
Nielsen oq H. P. Hans-en, Norte-mølle, 
under ftor Tilslittning. 

Umidtelkart efter Modct udvistesz 
Købmand Kirch Shriftiansfele som, 
rfter for nrzten Tid siden at være ble- 
ten ftenwlet som thantbam, deltoa 
i Moden 

chkr bit aftjent sin Vcemepligt i 
Preuss-Im er i Besikkelse as et af Re- 

Heringen i Elesvig udstedt Hjemftedås 
l-evi.—:«, dcr betczmer lmm som Preuss-er 
af Afffamni1m, m er i fm Tid lsleven 
viel i Ablde Nu Grundlag af delik- 

HjemftedslseriT 

(5t llnako mImoTDe nplsD 
sei-. sit Il: kik on.-: unsre i Immle 
fi·:n Mr E::T J Irr-let fm Praslileflclekw 
«til fcrrikk Ekkki «7 bleis, sitrr at Jet» 

me only-Ei Jf annclssræftfn medxnl ! 

Itirn »J» Isl säzk lstmkii 1111 straulcr co 

Zen«, bin-et Hi is;·::-.:-..1rm:n, forZsi Tel; 
ils-J var .::«.:kcl:t i;:)-—:- LIlmtstcrftaZicsc l 

im. ( 
Foruken Pieris-Hinten NOT-e case-n 

:)l!kits:—1j:.s::r-:n iiiriimdet sin. 
Det bis-I Folge »New-how ’.IloiL««' 

licller Elle Un»::-o«ns11en tilladt at more 

sia Ved at spille et Parti Krolet Jller 

xsokbold i Nccrheken af Møcestedel. 

Stor Jldløs i Flensbotg 
P a p i r m o « l e. — Fokleden Eiter 
middag ved.IZ.-«1vfitetiden opslrwmmes 
des Arbejderne i Walthers Papirmøl- 
le i Hufunmake. ,ylen5borg, bed Ran- 
bet: Brand-! Brand! 

Der var udbtudt Jld i det ftore 
Halmstnagafin 

llstandfeligt mengte Jlden frem og 
mejede alt brændbart ned. De paa 

Lag-um vckrsende Stoffes fremd-ed vg- 

saa de bebst-te Vrændstossek for Jlden. 
Der var Ped, Ho, Halm, Træmasfe 
eg Papst 

Lueme flog over paa den anden Si- 
de af Aaen, rcr lebet miellem Fabrik-In 
cg Jetnbanespotet, og de forbifarende 
Tog muntre nwften løte igennem et 

Jldhav, Telesons cq Telsegrafpcelene 
blev oqsan en Del affdedne. 

Henved Oclvfemjiden var de lre 

Bngninger Halmmagafinet, Vognslu: 
rel og PadlagerhufeL opgivne af 
Brandmandsiabel, og dette samlede sig 
nu om del sarligfte Punkt, «Olsiel)uset, 
hvis ene Side allerede var i- Brand· 

Det lnlledes ogsaa at iedde dette, 
vg detmed var den egentligeFaee over- 

staaet henimod Kl. halvsels. 
De andre Bygninger var nu neb- 

btændte til Stunden, men Luetne flog 
endnu ved Syvtiden ap fea de uhyke 
Halm- og Osmasfer. 

Der et bkændt en Dampmasline 
smed lilhsrende Tcekstevcerk, et Loto- 
nwdil smnt flere andre Mustknkr vg 
Bognr. Desuden dr 80—90,000 
Pd. halm gaaet vp i Luer. 

Dei oplsste Balgmsdr. 
El ,,Jndfendl« til »Flen5boeg Apis« 

lydet faaledeö: 
»Den danste Befollning paa Als 

maa væte Asmstsforslandeten tat-tem- 

lsg for, at Msdet i hundslev blev 

oplssi. Ovis nu en ondllabsfuld 
Voland havde sprengt hele Forsamlim 
gen i Lasten, sua vilde nogle Hund«- 
de danste Sjemmer vcre gaaet takt. 

Deltagetne i Modell vll deefoe bedsti 
lunde tolle deres Tal ved at msde 
fuldlalligl paa Balgdagen.« ( 

J 

Sslvbkyllup paa Gla- 
se k g a a r v. —- Fonige Manvag af- 
holdt Gaokdsejer Jstgen Schmidt og 
Hustru af Glasetgasatd ved Bevtoft 
detes Stirbtleun J Festen deltog 
hienimsod 150 Pri«sonsek, insdbusdne 
Slægt vg Venner. 

Schmin er en af sin-Eg-ns dygtigste 
Landmann 

Deloreret — Lærer N. Lycte 
i Hviddi.ng, der hat taget sin Affled, 
er blenden dekorerest med Ørnen til Jn- 
t-ehaveten af den hohenzolletnsle Hus: 
orden. 

J l de b r a n d. —- Forrige Tots- 
dag Eftermibdag nedbrcendte Land- 
mand og Koimmmefotftander Ma- 
ftrups Ejendom i GmL Ladegaard. 

El Svin og en Del anbo but-nd- 
:e. Ovnhuset blev reddet. 

! Dampploven i Arbejdk. 
jfforrige Mandag kom Dampploven,« 
Hsom enTidlang hat arbejdet Ved Fors-; 
llev, til Gejlaa for nu at pløje den til 
Granplantning bestemle Hedeflade ved 

Nabobnen Vommerlund. Den vil fau- 
Jlrbejde til sidft i. nceste Maaned. l 

Uden snnliq Møje oplaftes Fure efsj 
tcr Fure i en DIE-De til 80 Centimetens 

Det sinfkc Falk. 
Gier Fik. Ding-) 

lslnttetsl 

Finlqnd fcm 15409 sollt »3l0t»ft)k- 
ftcndsømme i linion nickt Nitslankx 
Sinn Ftejferen Da k-: ntwnrinste Vlnlii 
»Wir-Dr var fasllciz i alle indrc Enge-r 
ins-rede Lnnrct iin selts. Terai fithtcs 
f· (s«-l-:«., at Finland fil sit erst Told 
Dir-fern «lti1stmscii on «..«.I«tøntfnf:cn! 
Endoikerc fin egen Har, fin enen Netz-« 
fnrnaltninq Da natnrlizwiss sin sdzien 
stirlestnrelfn tlzi det starr Flertdl af 
Finnernc lwrer jo til Den links-erste Mir 
te. Teil rnsziifp Reis-or flulkc tscimsp 
til-is ,,Z::«-t«f1:ii:c« ilf »in Zank-, H l;«1n:- 
Ittgitmfcntnnt i Lsndet til-n »Nimm-til 
niwrrnmtn«, In Etillinxh Dir aitio lrkr 
mer rcllnsdt us Tltkiksere Werten-l 

antc nnkn irr : ill re ist ci f r TM 
mi. j."i niitrd it mänan itle i 
samt-II Norftand fis-n f. ist-« Inn 
mart. Trn «:-isi--is"«s"is-ss WHAT le-. 
: esti deri· iiiwrs i Hand mir Da ZU Ee 
n ster, Der ftulde value-I as Neneral 
aimetiwrcn, men varre indfødts Fin- 
ner.. Ernste-tx- enc Halvpel kanneke 
tilliae Ztorfyrftenkomm-Its Defect-tret- 
Tsen lovqivenrz Mast stiilde vasre lon 
Ztorfnriten, b. o. s. Storinrsten oxi 
den sinfte RigådazL Der benævnes 
Landdagen Landdaqen var en Stren- 
derforfatnling, til hvillen Adelen, 
Gefstlighedm Voran- oa Boiideftans 
den hver valgte sine Repræfentanter, 
ialt omtrent still Der stemtcs eftee 
Stander, og ingen ch innre versta- 

gzs uden de tre Standets Samtnltex 
Finansloven og Grundlovsændringer 
lrævede entzog alle Stænders Tilflut- 
nina med Flertal innen for hver 
Stand for fig. Raar hertil spitz 
Valgret for alle jordejende Bønder 
over 21 Aar med uplettJt Rygte og 
Valgbarhed for alle steminebekettigede 
over 25 Aar, Nr betenbte fia til den 

triftne Tro, maa det iiidrøniiiieg, at 

Finland bavkie al Grund til at vckre 

iilfteds med sin nve Forfatniiizci, sont 
bei oven i stobet fit paa en Tib, da 
de fleste andre europcriste Lande end- 

nu laa i Absolutismens Lænter. 
Udvillingen i Finlnnd i det sidft 

forlsbne Aarhundrede har vist, i hvor 
høj Grad den givne Frihed blev til 
V«e!signelse for Land-et. Agerbrug og 
særlig Mejeriprovuktionen er, nsaar 

Hensyn tages til den nordlige Beligs 
genhed og til de besværlige LIMIer 
ningsforhold, vidt fremme, og Lan- 
vets Smprudfsrelfe er snart en af 
dets vigtigste Jndtægter; i 1888 del-v 
den fig saaledes til den imod 15 Mil- 
lioner finste Mart. En Mangde sann- 
lige Love har Lan-Wagen sat igennem, 
saaledes en ny Sirt-fielen Udstytning 
af de russiste Adelsmscends Godfer i. 

Finland til finste VIII-den Optettelsen 
af Landbrugsstoler etc.,Bevillinger til 

Jernbaner og endnu mange andre 

gasvnlige Foran—staltninger, der alle 

mægtigt hat højnet det sinsie Folt og 
dets standelige pg materielle Kultur, 
lata denne for Ojeblittet ingenlunde er 

ringen —- snarerie sittre —- ensd de 
svrige nordiste Landes Overvrdenlig 
cht er der lagst paa Almueundewis- 
ningen, Folkestolernes Ante-l —- de 

spenske fvm de finste (de stdfte ca. fyv 
Ttenidedele) —- er over 1000, og Un- 
dervisningsemnerne omfatter foruden 

II 

ide alntindelige Stoleng i den set-erste 
Afdelinig af Folleslolen ti.llige Natur- 
videnflaberne og deresAnvendelse i det 
praktiske Liv, Sløjd, Tegnings m. m. 

Den finsie Ssiole et grundet paa Fri- 
villighed — Slsolemulktet og Stole- 
tvang ten-des file, men Fotældtene 
sendet med Glcede detes Bstn i Sto- 
len, eg Fotspmtnelfet et ille hyppige 
—- neeften det smulkeste thek ved det 
finsie Fsolkestolevcesen 

Haand i Hand med Folleslolen vit- 
let endvidete den sinste Follehøjstole. 
Zorn belendt et Follehøjstolebevægel- 
sen udgasaet fta Dein-matt baade 
Svettig og Norge hat fulgt voti 
Elseinpel og Finland ilke mindst. 
Allerede for ti Aar siden hat-de Fin- 
.«and S Højslolet, ilete et losmne til 
sähen den Ti.d, og det nina silketi si- 
ne-:-, at digse Stolet et blevnse til stot« 
Velsignelse for Land-et. Alle Sam- 
fiindgllasset lige fta Adelen til den 
fattige Husinand viset da ogsaa dsetes 
Interesse for Sagen baade i Otd on 

i literninzx og den finste Hofskole vil 
sillett dlite en vitksom Faktor i Kam-: 
pen inod det tussiste Despoti. ; 

Onsan paa Digtningens og Viden-t 
ftabens Omtaade hat det fotlebne 
Lilatlnindtede vætet en tia Tid foti 
Finland Her slal blot mindes oniT 
Nonne som Rnnel-eta, Topeliusjs on 

Ahlqnisn linis Naan hat Klang langt 
nd over det fattige Suoinis Gtcenfet, 
ellet Videiislnlskmasnd snm Caitten oq 

Lenntotl), af lwille den sidite hat ind- 
lagt iiq ovetotdentlia Fortieneste as 
sit Firdreland ved at samlse oq ndnive 
de aamle finfle Gute- oa Heltsfange 
.5ialedala, en Eam ing Tinte-, deti 
inldt nd tnn innnle siq med de notdiftti 
tsdpatvary nied de tnfte Rielislimae 
kinte ja enden med Hostietsz nor-Delikte 
Mond — 

Alt i alt liat Finland nltfaa liltiind 
til at alasdse jin over Uninn ined Russ- 
land, der hat nivet Foltet ftit Lon til 
at ndoitlc sin til sit nuvettende liøie 
stisltntttin Men som litkeiiZt et der 
i It isdiw klar indtraadt et riittqtigt 
Esflwi i den tiiisiifte Nraetistziis Po 
litil Ver th Einriirtitenrøniricei, vis« 
i Titslit let et Tet tlatt fot alle, at 

fix-i l..:::s:· V itrahzlset niar nd Pan 
·":.2 Hin-sie end nt aeixe Mithin til 
in rn:sit·t lxzavinss ca wild-Jene txl 
;ii·.:«-i-«. Ti Vtidltntet -:.:: Hist spi- 
ste istnqted met Finlande iso Hist-I 

Etlostandialsc D Den ret finilz Positur- 
iengi Jst-sicher lfe on Futenina nier- de: 

instiflc nnaede og her i Taninath 
vilde vi nctsten illi: tto det. Vi for 
fted itke, at Etat Nikolaus-U det tott i 

Festdejsn h.1vde valt not Begejittinzi 
ted at læqge sig i. Selen iot Ftedsftt 
gen til Gavn for de snma Nationet, 
vilde vcete med til at flaa ind paa den 

Vej og billige Midlet, det ltcentede 
Foltetetten san dy-bt. Og dog et Sa- 
gen ovetotdentlig let fottfatlig· Dei 
hetslendse Psatti i Rusland hat for Ti- 
den sat sont sit hsjefte Maul: hele det 

tussifte Rige for Riigsern-:. Pontia- 
vismen stal genneniføteg, om det faa 
et nied Sværd og Blod. Det et sil- 
tsett ikle noget Racehad mellein Fin- 
net on Russet, thi Finland hat innen 
Fotttæd gjott det stote tnssifte Ritte, 
inen den panflaviftiste Jde lan ill: 

finde fisg i, at der inden for Riget fin- 
dez et Land oig et Foll nied egen Stv 
telfe on afviqende Nationalitet: den 
lan lnntlen fotitaa ellet iillade det, 
on detfot et Dis-en, der flal onil)uane« 
det finsle Nationalitetstth lagt ti« 

Roden. 
Eiter 1890 et Hug fulgt paa Hun. 

Rustifle Embedsmænd nfløfet eftets- 
haanden de finste, Landdagsens Benut- 
ninget tages der intset Hensyn til, Ko- 
miteen i St. Petetsborg for de sinfle 
Anliagendet et sophævet, og den finsle 
Presse et undetlaftet en Cenfut, der 

umnliggøt selv den tingeste Kritik el- 
let det spagefte Angteb. Med Udvis- 
tringetne af LIansdets egne Botgere 
hat den tussiste Tvangspolitit grebet 
til et Middel, som viftnot et uden Si- 
destytle i den moderne Historie, end 
itle det Keller-sie Regimente i« Sen- 
detjylland hat vovet sig til fligt, vg« en 

deckte Kkæntelie vnf Foltetetten end at 

hortvise Mand, der itke hat fotbtudt 
stg mod Loderi, fta deees eget Land 
kan neeppe terms her hjemme fom i 
de flefte Lande kan end ilke den sterfte 
Fort-endet udvises af Landet, naar 

han hat Botgettet, men i Finland 
utdviies for Øjebliklet Landets bedfte 
Ssnner. 

Reelst er Stotfytstenidsmmeis Seid- 
itændtgshed alletede iilintetgjott, og dei 
set des-vierte ickbe ud til, at Tit-angs- 
politikken stal ophøte, den blivet kun 
strengere Dag for Dag. Men det sin- 

sie Fo!k, dets nationale Einst-owne- 
ligiheder, dets Sprog og Kultur irr ikke 
udrydbet, og det ladet sig ikke gøte 
hverken paa 10 eller 100 Aar. Fol- 
ket er livsktaftigt, mwdigt ogi frevelng 
det hat i Aarhuanrseder lært at ftride 

sog lir-e, og det staat sikkert i Levedyg- 
Htighed langt over Polakkerne, der nu 

i. over 100 Aar hat bevsaret deres Na- 
tionalitet trods alt. 

Før Finnerne forvandles til Rus- 
sere,sial der lobe meget Band i Stran- 
denz thi. hvad Runeberg fang: 
I san-ins stund. i stridens hmnd 
hv ad mod hos denn-I SknraZ 
Um- kunde arma fosterlaml 
du dock så gilskadt Him, 
en lcxirlek få san Skim Saa Stxuk 
di den du n-i1·t111cd br(«)(1()gl)ark! 
zustrer den Tag i Dag; der er faa 
Nationer i Verven med det Mod i 
Form-J Etuno som den finste, og der 
er nasppe nogset Folk, der elfker Deres 
Fkroreland bøjere oq mere bcvidst end 
Euomig Zonner og Takt-L 

S. N. 

———-.O..—- 

Alterbægrcnc og 
Sundhedsplcjcn. 

Ncglck for kaufte melcr. 
lxultuixninifter Christenfen bar ? 

:E:«"e Tage ndsledt In thndfltivscsle 
IEL Biprrerne, omlnndlenze Del i 
LI-:7::sr reiftsEuøtqsnmal om set smit 
THE-Hinz Deo at nrde Alleretsz Sakra- 
lll(-"!c. . 

listinisxrrTth lnr forlmnblet mcd 

E::I!Dl«l’D-Jk:ll;z’lel s« Lohnwan og 
dem- lw er ll,la«re at -mitlefaren lan 
Elle »Man vxd Jndføkelfen af en 

mka smiltszfri Vllterlalh nq bar der- 
fvr cnlnsfalel for ovrigt i Sol-keus- 
fte»!«i.:xlk-lsc med Vislop Nørdam —- at 
Ist-: l«,:«cr Vlltergæft faa sit særflilke 
Akt rl.!s.rz:c-r. 

Ja en fanden Reform imidlerlid 
-ll) i sn Furt lader fiq qcnneitlføre, 
lmx Sixllrjicr eftcr Tllkkslisxeriels An 
xrsxxsnina affattel et Regleknsent for- 
Alrfrljeneften 

Te oii·:1i-.1stc Ilflnit i Dckte Tllclesc ! 
ins-U er flslx1ell:c: l 

l. Der qennemforstsk samvitjiqlxedss 
Hm Don ftørft nmlisc Tll nliqlch rck 

Inbcvarh m pa llodc ling of Binan on» 
Alt-des l 

Isan Vinen udflasnles, aflørres 
Vinflafkcns Hals mer- et rent Li.nneD- 
f:nlke. 

i)llterlanre, Alterbckger og Disl af- 
wrres liqelekics med et rent Linn-Ins 
fmlle, inden De tages i Brug. Umirr- 
rselbart for Uodclingen vasler Præften 
fine Hænder med Scebe og aftører dem 
med -:l rsent Haandllædr. 

2. Unber Uddelingen of Bin-en 
rsrejes Allerbægeret fanledes, at hver 
Allerqæst benntter en af Even fvregacsp 
ende nberøkle Del af dets Rand. 

Er en bel Omsdrejning af Bægeret 
fuldendt, aftørres hele dets Rand 
samvittighedsfuldt med et renl Lin- 
nedstnlke, duppet i varml Band, inden 
lllsdelingen fortsckltes. 

Milligt lilblandede Proppestumper 
kq lignende optages ikle In»ed;’fingrene, 
men med en Sle ieller et andet derlil 
festem Rebslab. 

Oblaterne fremlckgges lun i et lil 

«.)lltergasfterncs Mcengde fvnrcnde An- 
ml, hofft nogle faa Reservestylken 
-Oblaler, der bar Sliimmelplelier 

cllet Mærle af Fugtighed, man ille 

lsenyttes. 
ID-. Umi.ddelbart Oft-er Alterg·angen 

lmrtlastes den i Allerbægeiel lillyukie- 
lslevne Vin, Alteklanden og Kalten 
renses i kogende Band. Disien af- 
Vasles ligeledes i kogende Band; de af- 
loms med rent Linned vg hensceltes 
«l Opbevaring under Laus paa et 
tørt Sted indviklede i rene Anneh- 
siyller, og ikke i- Etuien 

4. Ved Uddeling af Sakramentet 
uven for Kitken iagttages sde sam«me 
Fotsigtighedsregleu fotetasges Urwe- 
llngen til syge, maa Rensnsing af Bee- 
qeret usvckgerlig sie oflser Uddelingen 
til hvct enlelt Person. 

Dei bestemmes end vlsdere, at nasar 

der fvrefalder smitsomme Sygdomme 
i Sognet, setlig i. Ptcestens Hjem elleri 
i wogen Altekgæstö Hiern, bsr Præften 
fotud for Sakramenckets Uddeling for; 
handle med vedkommende E-m«be«dslcege 
Im, hville Forsigtighedsforanstalt- 
ninger der i faa Falsd blivek at sagt- 
tage. 

Bistopperm annwdes om samtidig 
med ack give Præsterne Paaloeg om at 

drage Omsorg for, at de foranßprte 
Forholbsreglet nojaglig ftlges, at bil- 

Mange- 0kantlo. hvokfots den kotbeclkeeis 

U. S. Separaior er den der hör sijöscz 
NOGLE PAA FØLOEK: 

Kost-s- ilclce more ones tut-vollsten Mahl-stot- 
lssk simpel, selvtømtnemio sobald-F 

list- Uclvelcgllaxckne ladesluttcde 

Fokøgor alticl smøkmmngdea 
EI- dilllgeke at brass- 

Vll vske let-gek- 
Forbsstlrek Kvsliteten 

Bett-les- snsrt for sig x 

Fass- mere Flotte ud of Masken 
Ilar faa Oele i lzellolderen at vaske 

Hat- mange andre udmærkede lsoruelo 
Mel-o kamst-endigt hockte-set l vor Kau- 

l0g, sum De kam frlt kun ved at for-Range 
det. Alt xs m· 

The l’. s. seltskulots til Stattüind-Sc;m«-10k stsr Tot-Leu 
Kot Kunslorj Vsstsn send-Dr H vtskss s-—p«us1(.«s»srsra(1s ji«-» «. i«« ()1««s-ss».’il.»:n«.aps 

Un Stouxclky og ihn-U n. Adrs Is« r ulla »so-v« u. j-,«:1«wk. Fu l- st. 

VERMONT FARM MAcHlNE c-0. B:..ows Falk-. Vt. 

le lægge dsem paa Siude ilke at vife 
Lisstgyldighesd elller Frosspmmelsigilied 
med Hensyn til Jagttugelse af diese 
Stiegler, men i Bevidstheden om det 

Anwar, de paadrager fig ved itke at 

folge Slieqlerne, at gelte Verse til, at de 

folge-J san nøjaqtig som milligL 

Boger 
til 

ncdsatte Priscr. 
Vi bar modtuget mange goDe billige 

Begn, som itle er opført i Dort Kata- 

log. Lamme scrlgeg til nebsat Pris, 
saulænge Oplaget vater. Priferne er 

netto, og Bøgcrne sendes portofrit, til 
Oplaget er ursfolgt, i Den Orden, som 
Beitillinqerne iiidløber. Striv med 
det sammen, inden det et for sent. l 

tijBogeme bestilles efter Nummer. 

78. Tiqtc, qumle oq nt)e, af Chr. 
Wittwe-L stillt Biber i Omslag. 
Nordsat im EIN-O til stoc- 

7lt. Den lillc Hornlilmfen et Tiqt af 
O. P. Helft incd inmiqe Illustra- 
tioner of Tit. lcliristianicit lka4 Sider 
i Liiiflaq. NOT-sitt sra 342150 til Pl. 

Nit. lllll Zitmaflntler for ViolitL Sam- 
che af L. Initiati. 44 Einer i 

Einstim- Nedsat fra 50 til 25c. 
Bl. Firiitclige Levnedsløb i det JU. 

Vlarliundrede Deo A. E. L. Grobsc- 

Rasjsmukseth Ssokistepræft i Allerup 
og Davinde. L. Rælke, indeholder 
Lude Harnis, Sir Henry Hade- 
lnrk og John W-illiams. 217 Sider 
i Onislag. Nedsat til 40c- 

82. Kristelige Levnedsløb i det nittende 
Aarhundrede Ved A. C. L. Grove- 

Rasmusfen. Tkedie Række. 215 
Sider i. Omslag· Nedsat til 40c. 

83. Kristelige Levnedsløb i det nittende 
Aarhundrede ved A. C. L. Gkove- 
Rasmussen. 165 Sider i Omslag. 
Nedscit til 40c. 

84. Oin Forstaaelsen af nogle Bibel- 
ord. En Undetspgelse af Otto 
Møller. 88 Sider i Omilag. Neb- 
sat fra 45 til 20c. 

85. Vor Herres Jesus Christi Bjerg- 
prcediten. Prædilener i Trinitatis- 
tiden af Fr· Arndt. Med et Forord 
af Provft J. Vahl. 426 Sidet i 

Omslag. Nedsat fra 8135 til 50c. 
86. Vlandt Menneslecederne paa Ny- 

Hebriderne. Missionær, Dr. Jochn 
Patons Liv og Virtfomhed, udgivet 
af Paftor Storjohan. Med John 
Patons Portræt og 11 Illustratio- 
ner. 253 Sider i- Omslag. Neb- 
fat fra 80 til 25c. 

87. Den hellige Nadvere. Vedlige- 
boldelfen i Kirlen af DI. L- Gude, 
Domsprvvtt 332 Sider i Omslag. 
Nedfat fra 80 til 40c. 

88. MissionssStudier og Kritikter ef- 
ter en Rejfe til Indien asf Dr. R. 
Grundemann, tysk Præsh Overfat 
af Fiederik Nygaatd. 217 Stdn i 
Omslag. Nedsat fra 75 til 25c. 

89. Dei lriftelige Liv, Prædikener over 

Ssndags-Tekfter asf Apostlenes Bre; 
ve af E. Mau, Præft i Sielletup. 
378 Sider i Omslag. chsat fra 
s1.40 til 25c. 

90. Naadens Sorg og Sorgens Rock-de, 
Prceditener af Villhelm Biriedal, 
Sogneptæst for Ryslinge Wenig- 
«hed. Predilener paa alle Kitte- 
aakets Son- og Helligdage fotuden 
8 Doublet Prædikener. 1., 2. 1104 
Sitten Nedsat fra s4.20 til 81.60. 

91.«Kriftosser Valtendorf o-g Haufe- 
aternr. Historist Stuespil i fem 
Hanvlinger af Magdalene Thoresen. 
194 Sider. Nedsat fra 8100 til 
20c. 

92. Guds Naade, Tanter i stille Ti- 
mer af S. M. Hasstrsm 95 Sisder 
i Omslag. Nedsat fra 60c. til 20c. 

93. Georg Washingtons Levned ved 
Kristian Øftergaard. Hovedsagelig 
efter Edward Giveretts ,,Lif-e of 
Washington«. 84 Sider i Omslag. 
Nedfat fra 40 til 15c. 

94. Kristelige Smaaftykker as E- 
med Forord af Pastor Asschenfeldt- 
Hansen Rl Sider i Omslag. Neb- 
sat fra M til 10c. 

95. Sund Fornuft cller John Plov- 
mands Forelcesninqer of E. H. 
Sputqeon 200 Tiber i Omialg. 
Nedsat fra 70 til 40c. 

196. Sjælelære, en pooulær Fremstil- 
; ling of N. J. Norluno. 146 Sider 

i Linslags Nedsat fro 80 til 40c. 
IT. Morinonerne, deres Profet, deres 

Stat og deres Religion, of Dr. Mo- 

riz Buch, ovetfai fra Tusk. 128 Si- 
dcr i Qmslog. Nebsat fra 60 til 
-:)c. 

98. Danmarls Vooel)als. En Roman 
tfm gamle Dinge af Vilbelm Oster- 
gaard. 462 Sider i Omslag. Nev- 
sat fra 8150 til 75c. 

II. Grcenseme for den religiøse Trent- 
nin»q. Bampton Lectures of Hen- 
rn Lonouwille Mantel Eiter Ori- 
ginalens Die Udnove poa Dunst oed 
N. Teism NO Sioer i· Omslag. 
Nedsot fra SOLO til Blic. 

100 Forsoqtil en kort Fortlarinq over 

Si. Johannes Aabenlkiring af Ot- 
to Wolle-. Ufo Sider i Oknflag- 
Nedsat fra SILDO til 81.20. 

101 Engelsfe, flotsle og ir"le Mille- 
sange og Melodien sartlede og nd- 

faite for Pianoforte asf A.P. Berg-- 
green« Anden, meget For-gebe Ub- 

gave. Jndeholber 125 Sange. Red- 
sat fra 81.50 til 80c. 

102 Din Konge kommer. En Advents- 
betragtning gennem sirePrcedikener 
af A. Andersen Sogneprcefi. 87 
Sidek i Omflag. Nedsat fra 40 
ti120c. 

103 Mennestets Son. Evangelieop- 
fattelsernes Enhed. Fremstillet i 
Grundtrcel af A. Atti-ersah 253 
Sider i Omslag. Nedsat fra 81.40 
til 80c. 

105 Politik og Kristendom, en lille 
Lejlighedsbetragtning af Otto 
«Møller. 81 Sider i Om’flag. Nev- 
sat fka 15 til 10c. 

106 Osm Børneflolm En Efterladt 
Afhandling af Kristen Mitteler 
Kold, udgivet af Harald Holm. 
96 Sider i Omslag. chsat fra 
40 til 20c» 

107. Marcus-Evangeliets Opfattelse 
afHerrens Liv, fremstillet i Grund- 
træk af Anoersen, Sogneptcest. 
310 Sider i Omslag. Nedsat fta 
81.40 til 80c. 

108. Lucas Evangeliets Opfattelse af 
Herrens Liv, fremflillet i Grund- 
trcek af A. Andsersem Sognepræst. 
251 Sider i Omslag. Nedfat sra 
81.40 til 80c. 

109. Johannes Evangeliets Opfattelse 
afHertens Liv, fremstillet i Grund- 
træt af A· Andersen, Sognepræsts 
287 Sider i Omslag. Nedfat fra 
8140 til 80c. 

110. En Pudels-Rost i Danmatls 
Stumring, af Vilhelm BirkedaL 
71 Sider i· O-mslag. Nedsat fka 
40 til 20c. 

111. Hvad er Sandbed2 Et Jndlceg 
i vore Dages Trosstrid, af Freve- 
rik Jungersen. 228 Sider i Om- 
slag. Nedsat fra 81.20 til 60c. 

112. Minde om S. M. Strensem 
Kateket i Kuge. Død den 4de April 
1878. Ved Frederit Jungersen. 
128 Sider i Omllag. Nedsat fra 
60c. til 20c. 

Danisb Luth. Publ. Konse, 
Bleir. Nebr· 

»Dansleren« ulvgaar to Gange vm 

Ugsen. 81.50 aarlig. Binde-Nr. fett. 


