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Danniarh. 
Rovmord paa Anmger. 

»Dagsbl.« for 23. Ju!i striver: 
Tet ivylliste Ullerusp tcet ved Kon- 

gelunden blev i Fotgaars optstræmrnet 
as et Mord, itke et Drah, begaaet i 

Hidsighed eller Fulvsslab, men et over- 

lagt, gement Rovmorn. Den TI- 

aarige Aftægtsmand, Anders Hausen 
sandtes Kl. Bis i Forgaars Eftekmid- 
dags som Ligi sin Stue, og samt-idig 
var hans Kiste, opbrudt og en Spare- 
lassebog, lydende paa 5—600 Kr» 
var stjaalet. Han var den soregaaendej 
Aften Kl. 7 gsaaet henne fra SvigerJ 
sonnen, Jordbrugek Peder Lassen, og 

havde da ertlætet, at han vilde gaa 
til Sengs. Anders Hansens Kone 
boer i Svigetsønnens og Datterens 

Has, merens ten gamle, uvist as hvad 
Grund, boeve i et lille Hus ved Si- 
den as. 

Neste Morgen korn han itte ind sor» 
at dritte Kasse som scedvanlig, menJ 
da han nu og da plejsede at gaa ud 

paa Arbejde, mente man-, at dette var 

Grunden til hans Udeblivelse, og 
tænkte itte paa at føge kyani i Hase-L 
Kl. Zz om Eftermiddagen tiggede 
Svigersønnen indensor og saa da den 

gamle ligge som Lig i Slagbænten. 
Han opdagede med det samme, at Ki- 

sten var opbrud-t, og tørte sttats ne: 

til Sundby, ckhvot Distrittslægens eg 
BittesuldmcegtigensBolig ligger over- 

for hinanden. Resultatet af dette Be- 
søg blev, at Birkesuldmcegtig Svarre 
sulgte med tilbage og kanstaterede et 
Mord. Anders Hausen syntes tvalt, 
og paa Halsen var Marter af Fing- 
te samt Rifter. Hufet blev strats as- 
laaset, og der sattes Vogt derved. 

Hvotledes Mordet er begaaet, eller 

hvem Morderen er, kan man ingen 
Mening have ern i Øjeblikket. Nanr 
man tommer fra ,,Str»andoejen«, se- 
ret der en Tvcervej ned til tte Zwin- 
huse, Der ligger tæt ved Siben af 
hverandrex i vet sidste as disse Hase 
bner Jordbruger Pedek Lassen, det 
mellemste boede Anders Hausen i, on 
det neermest sop mod Vejen bebe-es us 
en Arbejdsmand Ole Larsen. Af- 
standen mellem te tre Hase er ith 
stsrre end en almindelig Gaards- 
plans. Uden om ligger Mart:r. 

s Anders Hansens Hus er en lill—- 
Binbingsvcerks Bygning med Siena- 
tag. Fra Gaardsspladsen er en Der 
its-d til en Forstue, hvotfra en an- 

den Dør fører ind til Hufets eneste 
"Stue. nglen sad udvendig iDøren 
og lsod altsaa enhvet have uhindtet 
Passagr. Lsangs Husets Gavlvæg, 
Paa hvis Midte der siddet et lille 

Vindue, ftcd paa ten ene Side en 

Sofer, pwa den anden Side Kisten, 
hvsori chedningsstytter samt Spare- 
kassebogen lan. Slagbæntm hkori 
Anders Hausen sov, stod mod dzn 

Verg, der vender bort fta Husets Jud- 
gang. Motdeten hat uden Tvivl lut- 
ket sig ind gennem Forstuedisren, ef- 
ter en kottt Kamp tvalt Anders Han- 
sen, der sittett hat gjott nogen Mod- 

st«an-d, hvad Risierne tyder paa, og 
har derester stjaalet Bogen. Det sy- 
nes altsaa, spm inm Max-deren hat vak- 

tet huskmdt 
Anders Hausen ligger endnu i 

Stuen, sacledes sont han fand-UT 
Lügner ee heengt for Binduet. Det 
legale Lisgssyn findet Sted i Dag. 

Smaanyt. 
En Ejendomshandlerfte· 

En Kerke, der i Bisse Tage ex optraart 
som HumbugsejenDsom5«,andlersse pca 
Ranversegnem hat i Folge »Mit-UT 
Av.« Vgsaa vcetri paa Spil i Mitwi- 
fartegnen. For en halv Sties Dagc 
siden indfandt hun sig hos Saqfører 
Kiihl i Aarup og suskede hans AS- 

sistance vcb de Underhandlinger, hun 
da førte med Jeppe Rasmussens Ente 
vm Ksbet af dennes Villa i Nim- 
aaby, hvorfvr hun istulde betale 11,- 
000 Kr. 

Ejendomshawdlersien, der gjorde et 

noget hyftetissi Jnvttyt, fortalte, at 

hun havde Penge not, saa at der, 
naat hun tunde blive ewig mev Fru 
Rasmussen, intet var i Veer med 

Hessnn til Ksbesummens Udbetaling. 
hun itaan nok ogsaa til Enighed 

med Itu Rat-nassen am dank-elen, 
men seum hat man intet hsrt fta 
heut-, bildet hard- siue Hohe Grunde, 
M kocht i Baudert hat qappet 
Inde, fordi him under Mit-Osmi- 
W Im its-U fIW W- 
M. 

Most- i um- 

skøbte hun en Heft, som han senere 
Isiulde levete. Men han hat selvføi: 
»gelig ilte senete set noget til Konku. 
i 

Botnholms Fortyskning, 
IAf et Passiv-ev fka Botyhoim hin- 
jsætter v«i nedenstaaende Liniet, der 

sutvivlsomt tsan paaregne Interesse 
iogfaa i Amerika: 

»— —- — Bornholm blivet Aar 

for Aar systematisi getmaniseret, tat- 
ket væte Den Jndisserentisme, hont- 
tned Danstrrne her-ver vvt Ø·Kom- 
munikationsmidler, samtibig med, ak 

Tysterne for-get dem. Jeg et paa 
ingen Munde national-gab men jeg 
maa sige, at det kriblet i een, naar 

man af 100 anister herovte sindet, 
at de 95 er Tysierr. 

Sau getmanifetet er »der het, at 

Bønverbsrn fulvt faa ofte hilser een 

mer »Guten Tag« og »Guten Abend« 
fom med »God Dag« og ,,God Af- 
ten.« At Bteve better Paasitiften 
,,Jnsel Bornholm, Schweden«, hour 
til dei dagligdags. 

Forleden havde vi endcg den »Gla-- 
de« at se et dansk Skib gaa ind og ud 

af en hervcerenide Havn mev tyst Flug 
« vojende fra Stortoppenk —- —— 

Fru Ottilie Jacobsen 
dad. Btygger Carl Jaccbskn hat 

»nnlig haft den ftore Sorg at misie sin 
Huftru. Fru Ottilie Jacobsen, fcdt 
Stegmann· Fru Jacobsen havde vak- 

ret alvoklig syg i henved et Par Maa: 
neder, men der var indtraadt en Be- 
dring, saaledes at der næredes Hat-b 
om Hclbredelsr. Jmidlertid starke der 
en Lungebetændelfe til, og denneKonp 
vlikaticn gjorde Ende paa Ftuens 
Liv. Fru Ottilie Jacobsen vor its-.- 
blsot fortenet med det sinefte og elfh- 
ligfte kvindelige Telle, men hun for- 
stov ogfaa paa den smukkeste Maul-c 
ack folge fin Husbond i hans viden om 

Landene kenvte, kunstnetisie Interes- 
fer faa vel fom i hans aldrig soigtenke 
Redebonhed til ftote Oste, for bvad 

han sinder stont og samfundsgaonligt 
J ret smukke Patricierbjem paa Nu 

Catlsbetg vil Husmoderen blive dan 
favnet, —- og udenfok Hjemmet vil 

Fru Jacobfens tivlige Bortgang blive 

indetlig betlaget as de toll-se Men- 
neffet, der aldrig forgæres tyede ti 
ten afdøde om Hjælp og Bis:and. 

Fra .I«)pjeste:ek. XII-: 
ritt-:- Den betendxe ,,7ful:mckk!i:-« J- 
Chr. Vilb. Chrifriansen of Ves-! e e: m; 

intcmket for Hofeste::t Hm er til 
talt for Vequeri U L:ertræ: else If 
Estraffelccene S LU-. og Lied rek VI 

doxza Landkckerretg Tom af 27 Llcrik 
anset web Fæanek ris. 2’.1ndi«- szk 
ist erkze I TU: Losctztirn 
Jcellc mnn cafjalki r er bessikfet e ke1 
öczkicig tkl thut cq Tei::1sor. 

Truknet oeb 

kFt imm "J;IZ::1:efke, 
okd NJnn Henkik 
stricken Aften m 

cq en Irrt-m rTeTH en Tut Steh e« 

unz: TITL Bad-en tckntretz III 
»den soømnetz til thtd wichen-:- Der 

unten tmze Mo ne ZIZVctes cf ers 

Ziffer. 

5-n ftud jur. unholdtfcr 
Penaeafvresnin;. En unt 

furirst Etu: ern ., Der ha avce kaftPl aks 
vaa en hemmende Oc.rr-:tssagfsrerg 
Kontor, ble: fvrleken afffedigct. fort-i 
Han havde forbrugt et mindre Beksd 
af en Kontortasfe, Ver var ham be- 
ttoet. Han flav for videte Tiltale 
mod, at han gav Overretsfagspreren 
en Erklæring am, at han havde Lager 
Pengenr. 

Denne Ertlæring pinte nctturligvis 
den unge Mand, og da han forkeden 
Dag msente at have opdaget Lamme- 
mitterende Ting med Hensyn til Sag- 
føtetens Privat-Hv, gis han ap pag 
hans Kontot og ttuede med at stan- 
dalisete hom, shvis han itte sit sit 
Bei-is iilbagr. 

Den unge Man-d kom imidlertid 
meget galt cifsied. Fast blev han 
nemlig smidt ned adTrappen af Sag- 
ftrerem sog nu er han« paa dennes An- 
meldelse bleven arresteret for Trusler 
og Pengeafptesning. 

Ea ung Pige fundet deut- 
net. Fotleden Morger da m ung 
Mand, sont vilde vrive LWsteti i 

IMM, Im til Sie-let mel- 
1em Qibenhmi pg Instinkt-dem 
Umw, saa san et Eis MI- i 

qowwwak w 
horwamwiw. 
"IIIIM17I«I. 

Tilfældei vilre, at den unge Piges 
Feder-, Stenhugger Haufen, kom iil 
litt efter cg gentendte Ligei. Om 
Morgenen hat-de Familien faaet Bud 
fra den Bagermesier, hos hvem Pigen 
tjen:e, at hun ikle var kommen til- 
bage den fvregaacntsezAften efter at 
være gaaet ud og i den Anlodning 
vilre den ænsstede Feder gaa over iii 
ham og hpre, hvor Datteren var gamis 
heu. Nu kom den sprgelige Vieles- 
ning vaa Gaaden. 

Efier at Ligsynei over den drunte- 
de Pige er foretaget, mener Politiet 
at iurde fastsiaa Seivmord somDsds- 
aarfag. Ligsynet er foreiagei af Dr. 
Osman Hausen og Politiassistent 
Stessenfen og er stei med den stsrsie 
Omhyggelighed, netvp forvi Vol-d ille 
var usdeluiiei. Den unge Pige frem- 
bsd imidleriid ikke bei fjerneste svmi 
kunde afgive Holdepunkt herfor: ingen 
Marter, Rifter Uorden i Klædedragi 
o.s.v. 

Dei oplyfes nu, at den unge Pige, 
som ellers aibrig gis ur, eiter at have 
sagt Godnat til sii Hasses-, hat for- 
ladt Fortetningen uden Hat og med 
sit store Bagerforilæde paa. Der var 

gansie visi itie noget sorn helft eisai- 
teret at mcerie paa Henke: men det 
Lunte ellers itke faide hende ind at 

gaa paa Gaben uden Hot, og da dei 

tillige er opln5i, at hun iidligere har 
lidt af Arampe med eitersplgente 
Bevidstløsked, tør man vel tro, at hun 
i ei Anfald af msomenian Sahst-:- 
Dirring hat sogt Daten. 

Solvbrylluv. Forrige Sins- 
dag feirede Reitor Zerlang og Hufirui 
i Aslborg keres Zelvbrylluim Bau-i 
de fra Odenie, hvor Reitoren i mangei 
Aar bar virkei fom Overlærer, og 
Aalborg, lsdor hart i det Aars Tit-« 
Exan bar rvholdi sig her, hat fotsiaaetj 
at gøre siq ualmindelig afhcldt, mod- 

kcg Solvbrureparret mange Beviserl 
raa Deitageise. » 

TIsciIIse i Kaihetralsioiens 1. cg’ 
2. Klasse overraiie i Feige »New- 
Fall-« Rekioren en eiegszni Blomster- 
final, cg Leerereperfonalet stæniede et 

Par smuife Siilderier. 

Trabei i Asaa. THE-Zwan- 
d:n fra Asca, Th. Nielsen hat i Folge 
.,Vendiysfei Tid.« nu tilftaaei, ai det 
Jar Hensintem am itie just ai myrte. 
ich Log at bruge Kniven cfietirykkiziig 
rtkd Das-L til hvem han bar Nag. 
Birmi- Marius bar ligele»es tilsiaaet 
»Wer-dringt ighed i Drabe 

— 

Musitdiretggr Geord« 
L 11 n! b ne, foin fcr Ticen dirigerer 
It zsrs Uhrskcs Lrtefxer pc a ten i n- 

inwifke llditillinq i .t«Ja:!!k-D!g, bar i 

Tiscj Umr- vxmdet Initernez Bis-di 
Te Las gmet htn Tilnnrnet »Ter- 
:J::-T- 2:r7:1s:« i VII-bem- bpig At: 
selzskier tin rum nerikrsln tcnociie U 

.«»-—.-::—D irr bin: U iør elie of Eurer 
«::(-:.«. tät ,,(5«:verfiej« bang Unser-.- 
,D!ø»tkrk"ekilleker« c; bang egcn »Ti 
.a do Its-: 

Me) it Sr!e:":e!, Der er for-Junker 
«EI TO Minc, urforer Vcr afhol:te 
Lantsmand Das de særlige Feitnite 
ner Nimm s:m K. Akt If Wagners 
,,Rien»3i«. 

For sent at lutte Bron- 
: e n til —. Ved et Huå Paa Liter- 
soencgtrup Mart, tilhsxende Hug- 
mant- Carl Ehr.AnDersen, band-: man 

For nnlig faaet gravet en Bronn, og 
smn hovde fvreløbig fundet det til- 

thcetteXint at dætte den til med nogle 
Zofe Brædder. For nogle Tage siben 
ait Husmantstns lille, 3 Aar gamte 
Tetter udcn for Huiet og legede, me- 

bens Mot::en var ovtaget af sit Ar 

bech inde i Hufei. Da Moderen se- 
nkte tcm nd til Brønden for at henie 
en Spand Band, blev hun meget for- 
færke« r4v at se Barnet liggende i 
«B.rønden. Tenne var itte meget vnb, 
og hun fit hurtig haiet den lille Pige 
cr-; merk desværre var del for sent, og 
alle Forfsg paa at bringe hcnde til 
Live mislyttedes. Art ist-new som 
on- Bat-net er trsbet op i en Bille- 
bsr der stod lige ved Brsnden, og at 
sammeTrillebIr derefter er vceltet paa 
en saa uheldig Munde, at Barnct er 

faltet ned pas det lase Bsrsnddætte 
og bereitet gennem det ftyrtct i Brin- 
den. 

Den Finsenfte Lysmes 
Mode. Pan et Mitte forledeni 
Wen vevtogcs det at bannt et 
Ismene-um M matt-is- qs et 

oM u Ists-Ostens sites es Mut et 

M —b-elsuje Hm sok Lisett« 

Finsensk Lysinstitut for Jyllandi 
Inhadjten Anl ægsfummcn anstaas til 
ca. 7000 Kr. Der nedsattes et Ub- 

lvcclg tsil at spge tegnet Garantilapitistb 

Slæbt ihjel af en lsbsk 
Heft. Husmand Rö. Hausen, Nec- 
ftelsø ved Nestvev, lom fokleden ulyl- 
keiigi af Dage. Heft-n for hans KI- 
tetpj blev bange og lob lebst, Hausen 
falvt of. blev slckbl et langt Stylle 
hen ad Vejen og fil faa fsvme Laste- 
ner, at han strals efter Jndlcoggelfcn 
paa Sygehuset i Næstved afgik ved 
Boden. Paa Vognen befandt sig 

Iendvidere tre Bstm der ille lom til 

jSkak Den Forum-rede htev 67 
Aar gamimel og efletlabet Hustru og 
flere voksne Born. 

En Cykleulykle, som hat lo- 

slet et Mennesieliv, er fottlge Tots- 
dag Affen beendet i Nsbbet paa Lol- 
land, idet en gammel Kone er bleven 
Worts-It elf en Cyllist, saaledes at 

hun styrtede om og i Faldet paasdrog 
sig en Hjemewftelfe, der Lordag 
Morgen bavde M til Folge. Kat- 
len lom i Folge »Loll·-Folsl. Sist.« 
korende i jcevn Fari og ringede med 
chklen for crl varslso Komm dick gkl 
fotans hun blev imidlettid gaaende 
langs Vejgrøftem og sprft da Cnllii 
fien ver gansle tæt ved og i Færd mcd 
at løre uden om hende, vender hun 
siza em, og i fm Fotfjamstelse trwder 
bun uv til samme Sirt som Cytlisten, 
saaledes at etSamsmenftpd blev unad- 

gcaeligt, og ved Faldet flog hun Bag- 
boredet mod Jorden, saa Hiernettp 
stelfcn invttaadte. —- Lægen fra Ve- 
skerborg blev-strals benut, men hcm 
Bunde ikle tedde hendes Liv. Eftet 
del oplyfte, fvnes Cytliften ils-.- at 
have lptl ufotsparligt. 

ll D n æ v n e i f e. Evmiepmst for 
III-le og Rutfier Menigheder i Eitel- 
Zanzsås Stift, E. V. Z. Brunn, er 

Jeftitket til Zognepræik ved Christi- 
1:-.-:-kir!s:n i prcnhavn. 

Fabrikgbranlx Forleten Ef- 
:ermirdcg Fil. 333 udbrkd der Jld i 
.L«i«:orelwl:n Fabritterg Afdelinsg for 
Træuldefabrritationem Ved Bindi 
stille cg Zprøjternez lustige Tilstete« 
itsmft inbitrænkeses Jlden til Troc- 
uldsbnqninaen med de dsri verenke 
Mcfkiner samt til nogle Btænteftab- 
ler. Jitenls Aarfaq ubelendt, FI- 

Ibrikienk Drift fortsasttes med de stri- 
ge ubcrørie Mafiiner. 

Dtuknet Ved Badning. Fra 
Hjskring inedoeles, at en nittenaariq 
TjeneitekatL Janus Maria«-T Zøn 
of Bunds-qu Nielfen, Eiallrrup 
Kli:, er rmäknet under Badning i 
«i:eraa. 

T e r s f a i d. Jud-erfleher 
Haandværierfctekings Formand, 
Zackern-eint Cin. Chrichenfen, et i. 

»Fø1ge ,,Frederikeb1vns Av.« eftik et 

fort, fmerfefuth Engeleje afgaaet vcd 

iDIkim Aidøke var en almindelig 
Hagtet vg afholdt Personiighib. 

, Hoffet vaa Mariens- 
Ybotxx Forrige Sondag Eiter-mid- 
vag asiaqu Prins Christi-an vg Prin- 
Lesie ALexandrine Visit hcs Lehnsbai 
ten Juu1-Rysenftcen paa Mandel- 
firupgaatd. 
Heli fra den pvnstede Station op til 

Gar-then var Bei-en i Folge. »Auch 
Sttd.'« garnerei meb Flog og Grøni, 
og over Vejen ned til Gaatden var 

opføtt en fmuk Æreport, hvor en 

Mængde as Omegnens Landboete var 

mpdt for at se og hilse paa Prinse- 
Pastet. Gaarkejet Børnbat Christen- 
sen holdt en lille Velkomsttale, book- 
for Pring Christian tatte:e. 

En Guldbrnllupsgave 
ft a K o n g e n. Fhv. Skrædder 
Msllet og Husttu, St. Gettrudstmde 
i Lisean seitede fokrige Sondag 
Gutsbbtyllup. Dei gamke agtvætdige 
Guldbrudepar, der væktedes ved Mu- 
sik, hat i Folge »Fyens Siiftöiidk 
i Dagens Anledning fra hö. Maj. 
Kotigen modtagei en Lyksnftniing og 
en Gav- paa 50 Kr. 

Guldbrudgommen, der er Bei-tun 
fta fstste flesvigste Stig, et 83 Aar 
gl» vg Gullvbrusden omirent ligesaa 
sammel; begge et eftet Alderen raste 
pg arise. 

7 0 A a r. solicit-iqu 
Krabbe fylvie fort-den« 70 Aar. Beet- 
seke i holdes Muts 4. Volks-ev hat 
i Mc sales-ums ves- eas Mia- 
klsss Mit st. M m M, 
Wende i en sinkst-te M sit-I- 

te Jnkfkkiptiom »Im Vælgete i Hol- 
bcek 4. Valgtteds. Den 20. Juli 
1903.« Summen med Gaven fulgte en 

Adresfe mev ca. 1000 Undetsktifter. 

J ,,Hsjfkolebladet« rettes 

der for Tiden fsotstellige ncergaaenke 
Angteb paa det theologste Fakultet. 
fordi Lic. theol. J. G. Bang, der var 

blandf Auf-gerne til de nye theologi- 
ske Lektotatet, ikke udnævntes. Man 

ansttxker, at dstt ene stulde styldes, at 

han er Grunkjvigkaner. Der et imid- 
lertid en anvert, ncetliggende Grund. 
De nye Lcktoter stol, i FolgeOvslaget, 
vcete rede til med fort Vatsel at del- 

tage i Eksaminationen ved theologist 
Embedseksamen i Januar og Juni 
Men Lic. Bang er hveri Aar hori- 
rejft i flere Maone«der, dctiblandt net- 
ov Juni, fom Cenfor ved Lem- og 
Lckterindeetsamen paa Seminarietne. 

L 

Boger 
til 

ncdsattc Priser. 
Vi hat modtaget mange gode billige 

Bogen som itte er opført i dort Kata- 
log. Stimme scelges til nedsat Pris, 
faalænge Oplaget varet. Priserne et 

nekto, og Bogeine fendes portofrit, til 
Oploget er udsolgt, i den Orden, som 
Bestillingeme iiidløber. Slkiv med 
det sammen, inden det er for sent- 

UVisgerne bestilles kftet Nummer. 

128. .L1. L. Max-teufer nnt Bidrag til 
en Karatteristil af daan Prcedilen i 
det nittende Aarhundredes sidste 
Halvdel, af V. Nannestad, Sognk 
præst. 154 Sider indbunden. 
Nedsat fra 8220 til Hälm- 

129. Den triftelige Vished ellerTroens 
full-e Forvigning, af Otto Melkk- 
101 Sider i Bind. Nedsat fra 
sllki til Mc. 

RO. Frei Købstadslivet i gamle Dage, 
as Billi. lekalling. 128 Zider ind- 
bunden. Nedfat ska Still-) til 7l)c. 

1511. sit-isten on Jede. Lin Fortcklling 
fra de: 16de Anrhundrede of Karl 

Heinricl Caspati. med et Fotokd 
af Zlctsprckft Lic. th. Poulsen. 
244 Eider indbunden. Nedsat fra 
s1-7(«ilsl.10. 

1:’;2. Damm El Livgbillede i 
dramatist Form, af Vilh. Malling. 
152 Sidee indbunden i fint Bind. 
Nedfat fkci 81.80 til Mc. 

133. Portrætek fra Hirten· D. G. 
Montad E. Hosttup og R. Fri- 
modt. Vidrag til en Karaltetiftit 
af danst Pmdilen i det nittende 

Aarhnndrcdes sidfte Halvdei. 172 
Sider indbunden. Nedsat fta 
8130 til 90c- 

1314. For Hundrede Aar siden, Stitzerl 
af Livet i Danmarl 1788, af 
Richard Peteksem 176 Sider ind- 
bunden. Nedsat fra 81.30 til 90c. 

136. John Paludan-Müller. Men- 
neftets Romedie. Dxamatisl Dist- 
ning. 201 Sider i Omsiag. Red- 
fat fra 8100 til 20c. 

137. Neligionsphilofophi. af R. Riec- 
sens- 53 Sider i Omslag. Red- 
sat fta 88.00 til 80c. 

138. Religion, Religioner og stritten- 
dom, Bidkag til Religionsphilosos 
phien, af M. J. Monrad. 509 
Sider i Omslag. Nedsat fra 82.40 
til 60c. 

139. Kong Frederil den Syvendts 
Regering. El Bidrag til den 

dansie Stats Historie fta 1848— 
1863. Ved Dr. Alex. Theil-h 
Forste Bind indeholdet fra Tron- 
sliftet den 20. Januar 1848 og det 
slesvigcholftensie Dptøtö Udbrud 
til Fredsslutningen i Berlin den 2. 
Juli 1850 samt et Billede af Kong 
Fredetil den Syvende 759 Sidet. 

Andet Bind indeholder, sra Gen- 
optagelsen af Felttoget mod den 

siesvig-holstenlle Hat i. Julen 1850 
og fslgende diplomatisie Unber- 
handlinget med Tysiland indtil 
Vedtagelsen af Icllesforfatningen 
for Danmatl og Slesvig i Novem- 
ber 1868 og de derpaa indtrcedende 
Forvillinger. 1100 Sidet i Om- 
tlag. Begge Bind nedsst fta 88.00 
til 81.60. 

141. J. M· Thiele. Thotvaldsens Bio- 
gtasi. 1., 2., Z. og 4. Bind- 

Fsrsie Bind indeboldet: Thor- 
valdsens Ungdomthistprie 1770— 
1804. Eiter den afdtde Kunst- 
nets Btevveltltng egeuhendtgedps 
tegnelset og andre eftetladte Pa- 
pirer. 271 Stdn i Quillt-w 

Und-i sind ladet-ober- Thor- 
valblen i Rom 1805--1819. Med 
et Pettriet af cbotvaldsem 441 
Cis-r i Mass- 

wBlind 
Under Anfald as Hicrtkfvaghcd. 

havde Udse nde as at vætc vol-. 

Dr. Mich Heatt Eure hialp og 
hclbtededr. 

»Ja nmek tugks Bekenkelmhed M at fis-, at TI. 
sitt-T Man Eure er alt. hvas m n san onfte M at 

vere. Zug leJ as Hiektriquomim Aar oq Ida-de 
vrsvn man» lotftkui.xeM1dt-r, nun instit leg Inn-ehe 
Tr. Imer Denkt Tut-, fonds W mgen Lindttng. 
Ieg tavde Hader-risse oq mer at have vrtper. book 

goveteres »Ja-in Wille« vak. lenkt-) req, at mutt- Tores 
«destt Ein-M kussde htklpc miq Leg bavhe las bestim- 
Infa!d. at iea tutidck htev helft-und- Undek dioie 
Infald san isq ad Ivm esp. qu toq Verdruan absp- 
Iut Wer Urstqoanvisninq og W san tsnstrneA at teq 
blkv ein'-C hell-redet Jeg met-et auc. der et deinem 
used Hirttefnqdom. til m Lag-Dr Mit-IS' New dem-e 
Eure Mal-, Im stkistr dem oq gimk mit Navn til 
mäae LIM Moll-n- S. I. But-tm Atti-Hort Relik· 

»Im mcklede fast Fslgeeue ascnektelvaaspsd I G- 
Ietoqtetm-A. J et klommen-km ! et Sirux lud 
Btav bcsskcv en Mandsine Symptomen dkk v-( as 
samm- Irtsonnnink. Im laue til Troer cmbed i 
sknstet oq min Standes samt en fung. sperrend- For- 
nkmtakfe l Halse-L Matt-ed oq o klomft Hunger Jeq 
bkev vittehg bar-ge for min Iilftanv m todte Mc 
lellet sl kr. Ruck hkart Eure Gm But en of 
den ssksts Flasst hat irg alt-tm must l1c"vtkrct med de 
quale, ubthoqeligc Summa-mer« oq nu er W kass oq 
unser min delbkevklie for vari.1.« ji«-wie Akkorden- 
sulm S D. 

Alle Inn-sen Nin-r m samt-irrer dekt for-sie Flacke- 
as Tr. Mut-' Lckqemivtcr. Ekcio Mist in Ema ru- 

Nkrssfim tsg Diskusantmmmr. lek och Tr. Muts- 
Mediml Eo» Etkhcuh Ind- 

Tredie Binb indeholder: Thor- 
valdsen i Rom 1819—185?9. 617 
Sider i Linslag. 

Fiel-de Bind hüte-holden Thor- 
valdsen i Rom 1839—18’44. 285 
Sidek i. Omslag. 

Alle site Bind i Omslag nebsat 
sra 810.00 til 82.40. 

142. Schreien Liidvig, eritander 
for Folleleftolen i Allen — Ole 
Peter Heim Lotsen: En bistorist 
Frrtcklling om del gudelige Lin-state 
hcs tet menige banfle Fett i dette 
Aatlzundreke. 252 Ziker i inislag. 
Neksat sra 81.45 til stic. 

UT GrovesRasmussm Il. C L., 
Ecgnepmsst til Alleruv oki Das-sinke 
Gubss Fiel-. En Hugpostille En 

Ausgaan Prckditener. 683 Eiter i 

Omsiag. Nedsat sta VIII-J til INC. 

144. Gamle i Guardr. Fortkrllingcr 
as Jens Styttr. 181 Sider i Lu- 
slag. Nedsot sra Me. til Use-. 

145. Vennek as de triftelizie Forenins 
get sot unge Mastitn lldarlsejdet vaa 
Grundlaq as Bistcp Fi. Krumme- 
chers «Lel1ensbilder« med entelte 
andre Tilsøjelier as tand. theol. H. 
L. Lotsen. 100 Sitzen Nebiat sta 
40c. til 15c. 

HG. Om Stabningm med et Tillckq 
om den heilige Strift, as Tr. Glauk- 
Harms, Zognersteest i KieL Pan 
Dunst udgivet as Latiritz Christian 
Bitten Weiten-taub Emnevrcest til 
St. Hans Kiste i Evens-in 1-':2 Si- 
ker. Nedsat sra 400 til Uc. 

147. Fangen paa St. Michel. For- 
tcelling as Mad. Eug. Basler 
Med et Billede of St. Michel. 265 
Zwei-. Nedsat sra 81.40 til 4lsc. 

1483 Enaene og deres Pasning. As 
A. H. Andetsen, Landinspetior. 82 
Sider. Nedsai ska 15c. til sc. 

149. Jsder og Ariftnr. En Tonset- 
telse as Rabbiner Licliteniteins Bog: 
Jededotn og Kristendom Med en 

indledende Afhandling as H. E. 
Meyling, Sognepræst. 92 Sitten 

Nedfat ska 50c. til 25c. 

15d). Tit Ovetvejelse, i Anledning as 
Pros. Hpssdingö Bog om S. Kitte- 
gaatd, as N. Teisen. 33 Sider. 
Nedsat sra 20c. til 10e. 

151. Guds Naade. Tanter i stille 
Tinter as S. M. Masstrsm 95 
Sider. Nedsat fca me. til 10c. 

152. Palastinm As C. C. J. Ktohm 
Sogneprcest sor G. Aabyse og Aa- 
strup Menigheder. Med et Kort 
over Palastan og et Grundtis af 
Jerusalem. 95 Sitten Nedsat ska 
80c. til 10c. 

153. Sjmandslitx Gabe Rast-check- 
tede sta Livets silbe, til Orman- 
tking og Vejledning sor« unge og 
gamle Ssmætrb. Estet Dr. Reh- 
hofs, ved A. Th. Jambe 137 
Siber. Nedsat sta 50c. til 20c. 

154. Om Knien, der lom paa spi- 
steten. En Horte-MUS, as Anton 
Mitte-u Ast-et Oplag. Med Ti- 
telbillm as Unter Luni-. 45 Jst-per- 
Nodsat sra 20e. til 15e. 

lös. Rye Vigtntngee, as Witten 
Muther. 290 Sider. Nevsat fes 
U.00 til soe. 

« 

VII-ich Luth. Publ. Haus« 
onst- Mc 


