
Danmark. 
Den ny Professpr. 

Det ledige Professor-at i nytefta- 
mentlig Exegese ved Universitetet er 

nu bleven besat med Lic theol· Tonn. 
Den ny Professor, bei er 33 Aar 

gammel, hsrer til vern, hvem man al- 
lerede i Stoletiden kunve spaa en 

hæderfuld, atademisk Lobebanr. Af 
Naturen velbegavet hat han ved en 

sitt vg sejg Flid erhvervet sig omfat- 
tende Kundstaber, og han har et 

praktist Greb paa at gøte dem fragt- 
bringende cgfaa for andre. Efter at 

være bleven Student fra Metropoli- 
tansiolen gennemførte han sit teologi- 
fte Studium med betydelig Energi og 
tog i Januar 1894 en smuk Embeds- 
eksamen. Senere hat han fortsat sine 
Studier under gunstige ydre Forhold, 
hat reist en Del og overalt veret en 

rvlig, men vaagen Jagttager. Sin 
Licentiatgrad tog han for et Par Aar 
siden med en Afhandling om Valenti- 
nianismens Historie og Leere. Han 
deltog i Foraaret 1901 met) Hader i 
Konkurrenten om Universitetets Lee- 
rerpost i Kirkehiftorie; hans Afhand- 
ling veds denne Lejlighed om Not-atta- 
nismen foreligger trykt ligefom Li- 
centiatafhandlingen. Jøvrigt hat 
Prof. Torw, der fører en let Pen, 
fom Medredaktør af »Theologisi 
Tidssttift« strevet adskillige Artikler i 
dette og iøvrigt lejlighedsvis ydet 
Bidrag andetfteds, bl. a. til »Arie- 
lexikon for Norden«. 

Som ivrig Deltager i Lober-ste- 
dens Spndagsskolearsbejde, som For- 
mand for ,,Studenterhjetnmet« og 
paa flete andre Maader har Praer- 
for Tokm lagt sin Interesse for prak- 
tist Kristenliv for Dagen. Man vil 

senest mindes harn som den sympa- 
tettste Formand for det i Sommer 
afholdte nordiske Studentermøde med 
lristeligt Program. 

Tanmarks Kongeæt. 
s»ans Stiftå TibendeJI 

Den 15. November 1902 var det 
40 Aar fiden, at den sidfte Ætling af 
den fra Kong Frederik den Anden 

nedstammende oldenborgske Aeth- 
gren, Kong Frederik den Sy- 

vende, døde, og den fra Hettug 
Hans den yngre fKong Ftederik den 
Andens Bruder) nedftammende — li- 

geledes oldenbotgske —- Slcegtsgren 
befteg den dansie Trone med Kong 
Christian den Niende. 

Kong Christian nedstammer faule- 
desiniende Led —- Mand efter 
Mund —- fta fHertug Hans’ og Fre- 
derik den Andens Fader) Kong Chri- 
stian den Tredir. 

Foruden den nuværende Konge 
nedstamrnede Kongerne Frederik den 

Sjekte og Kristian den Ottende samt 
detes Søsiende, blandt hvilke vi sm- 
lig vil ncevne Landgrevinde Louise 
Charlotte af Hesfen, vor afdøde 

Elektrist Bælte 
sendes frit 

til alte Ist-nd, im sttiver til heidelberg 
Medic-at Jnflitutr. St. Paul. 

Seud Deus Nat-n oq»sdkeeie, endelcqt sitevet oq di 
sit Jende v vtt sortrinlme »Sie-no chemic Belt« udev 
en cents quift for Den-. Det bliver Dei-es mod at 

fette-case det. Jkte euqanq ntdvenmqt It fende Fri- 
auek ec. 

In Hist si- uset elektrisi Bette werde-. 

c e o vigefte medirinfle Institut ( eu« Weg-sämis- Tnsindek as detsforttinlise wes selte- fot at bwi e oq aveetete des-es 
beide-denn kraft. et sim »Mein-o- 

sslk vil sen-we Vei- Spmdhed oq L ste. 
ige Md et nvlls genau-et Energi, sys- 
M met-. Der heitredeebumst 

sieh-eh Hasses ssy 
Mii, Ists-steu- tritt-u 

»Ist e ums-h est-ki- hkmk 
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WI sediesl Summe used en kam-u sf 
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Dtonnings Moder, ogsaa i niende 
Led —- Mand efter Mund — eftet 
ovenncevnte Kong Christi-an den Tre- 
die, fta hvis Broder Hering Adolf af 
Gott-up, Kejser Nitolaj den Anden 
af Russland nedstammer — Mand ef- 
ter Mond —- i 11. Led. Jpvrigt 
nedstammer alle europæiste Dynastier 
og Fyrsteslcegtek fra den oldenborgste 
Kongeæt. 

At den celdgamle Skjoldungestam- 
me siulde vcere uddød, er en Fejltagel- 
se, idet den første oldenbotgste Konse, 
fra hvem Os. Majestcet nedstammer t 
11. Led, var Datterspn af Gethardt 
den sjette af Hoksten, hvis Faden 
Henrit den Anden, var Søn af Kvng 
Erit den Fetnte Glippings Dotter- 
datter. Kong Christian nedstammer 
sanledes fra den føtste danfte Konge 
efter Sagntidens Slutning, Regner 
Sigurdssøn i 80. Led, og et —- reg- 
net fra samtne Tid —.Danmath 48. 

Enekonge. 
Foruden Kong Christian den Men- 

de hat tun tte danste Konget tidlige- 
te i saa langt Tidsrum betlædt den 
danste Trone, nemlig Harald Blan- 
tand (50 Aar?), Christian den Fick- 
de (60 Aar) og Christian den fyvende 
(«42 Aar), og dog tun i en ringt Tid 
selv stvd for Landets Styrelse. 

Smaanyt. 
Den danste Rigsdag. —- 

Follethinget vedtog den 9. December 
et Forslag oni at forhoje Medlemmer- 
nes Betaling fra 6 Kr. til 10 Kr. pr. 
Dag tilligemed Rejfeudgifter til hg 
fra Hovedftaden. For imidlertid it- 
ke at opmuntre til en utilbørlig For- 
længelse af Sessionen ftal den for- 
hsjede Betaling lun gælde for de spr- 
ste 6 Maaneder af Sessionen. Der- 
efter vil MedlemmernesBetaling igen 
falde tilbage til den nuvcerende Godt- 
gptelfe af 6 Kr. pr. Dag. 

Dei graadige Bester- 
hav. —- J en Ksotrespondance fta 
Bovbjerg til »Ringkøbing Amls Av.« 
strives, at Havet Oder fletnt af de til- 

lstIdende Jordet; store Styller uf 
sBovbjerg - Skrænten underhules sg 

iftyrter ned· Værst er Landrovet dog 
tpaa de nordlige Stræckninger. Ud 
ifor Ferring By ligger tte Bygninger 
paa den hderste Streut den ene lun 
i 80 Alens Afftand. To af Eferne 
hat indsendt Andragende til Mast-I- 
gen om Statshjcrlp til Flyiningsow- 
kostninget og forelobig faaet PccalctH 
otn at opgive sidste Køkesum for d- 

paagældende Ejendornnsr. J Este- 
aaret er der foretaget en Del Kyftsit 
ringsarbejde ved de fsrfte Heiden —- 

Der er saaledes lobt ca. 170 ftore 
Cementblokte, hvoraf nogle for Ti- 
den lcegges ud ved Høfte 1 og Z. Ar- 
bejdet afbrydes jævnligt ved de hyp- 
pige Staat-. 

Underststtelse til FU- 
lehsjskoler og Landbrug-.’-- 
fkoler. —- Af det for Finansaaret 
1903—-1904 til Foltehsjstoler rsg 
Landbrugsstoler bevilgedse Statötil- 
sind hat Kultugministeriet som Un- 
detftsttelse for fertige Finansaar til- 
siaaet haslev 2,650 Kr» Bsrkap 
1,550, Rinde 1,450, Dorne 1,900 og 
Rsne Nissum 1,700 Kr. 

Østervold Sogn TKth 
— Under 27. November er def bifal- 
det, at den Del af St. Jakobs Sogn,; 
der begrcenses af Lisjerbrogade,Øster-« 
voldgade, Solvgade og Østetføgadhs 
udftilles fra dette Sogn under Nov-T 
net ,,Østervold S-ogn« med den under 
Opfsrelse værende Kirke »Esajas 
Kitte« til Sognekirke, og er Sogne- 
præst for Sejerslev paa Mors under 
Aalborg Stift A. R. Btostrsm og or- 

dineret Medhjcelpet ved St. Jakobs 
Kirke i Kobenhavn N. J. Msogensen 
besiikkede til henholdsvis Sognepræst 
og residerende Kapellan for Osterwld 
Soga. 

Hsst i December. — »Auc- 
botg Amtstidenbe«s Korrespondent i 
Aarestrup sitivm 

J disse Dage ksres den sibste Seh 
hjem fra Kanne. Dei hat ikke betet 
mukigt at tsre der f-t, men bei set jo 
meget ejendommeligt ud med Histfvll 
paia de of Sne og Js voll-de Marter. 

Deipætte siddek der endnu en Dei 
Mier og Rock i Jorvenz men fo- 
relpbig fast de Løv til at sidde i Ro- 

Ttrvme staat fremdem i Mofenz 
mm het paa cgneu vil det ille mar- 

kei sen filellgt, da vi hat den befli- 
M Cis-, hour der san fau- 

Udflilling i Sor- til 
Sommer. — For syv Aar siden 
holdt Jndustrifoteningerne i Ring- 
stev og Sor- en vellylket Udstilling i 
sførstnoesvnte By- Det Samt-thede 
sotn vengang indlededes, vil nu i Juli 
1904 blive fortsat, idet de to Fotenin- 
get igen holder en Fellesudstilling, 
denne Gang i Sow. Foreningetne 
hat endvidere søgt Samakhejde med 
de stedlige Handels- og Luni-bohre- 
ninger om Udstillingen, og da disfe 
hat stillet sig meget velvilligt til Pla- 
nen, lan man gaa ud fra, at hele 
Foketagendet vil blive tet anseligi. 

Fytbsdetne paa Geldstr- 
færgernr. — »Lolland - Falster 
Stiftstidende« indeholdek et stcertts 
Angreb pack Jernbanehestyrelfen, for- 
di denne ilke holder Fyrbpdere non 
paa Gedserfætgerne. Fyrbpdetne maal 
arbejde 44 Timer med tun 8 Timersl 
Hviletid, fordelt i 4 Pauser a 2 Ti-i 
met. Folgen er, at flete Ihrbodekes 
er bleven syge. Af Mangel paa 
Elstramandstab lan disse heller ilke 
faa den Fridag, de stulle have hver 
fjottende Dag. Særlig slemme et 

Fotholdene paa »Ptinse5se Alexan- 
drine«. 

Nordist Good Templar 
O rde n. —- Nordist Good Templat 
Ordens Reprcefentantmøde i Horsens 
var dei stsrsie, som endnu hat væket 

afholdt i Ordenen. J Modet deltog 
.700 Medlemmet, hvoraf 317 var 

lsiemmeberettigede Repræfenianter for 
;Logerne. J Siotlogen optoges 101 

ny Medlemmer. Paa Modet dris- 
tedes Situationen indenfot Ordenen, 
scerlig den Carl Thomfensie Assærr. 
Eiter en meget lang Diskussion, der 

forst fluttede hen paa Aftenen, fil 
Ordenens Chef Carl Thomsen et Til- 
lidsvotum fra Storlogen med 198 
Stemmer mod 120. 

Reddet fra Undekganq 
med »Capella". —- Cn Ssn as 
Sagforet Carl Peterer, thme paa 
Bornholm, der sejlede sont Mattos 
med »Capella«, blev i Folge »Botn- 
bolm Tidende« ved Sygdom reddei 

fra den sorgelige Lod, som ramte 

Skibets vorige Bescetning. — Han 
havde faaet Betændelse i det ene Ben« 
og da hans Fadet etfakede bette, Leic- 

graferede han straks til ham om at 

opgive Reisen til Sydafriia med Sti- 
bet og komme hjem. Han naaede al 
komme hjem til Nonne netop sammt 
Dag, som det sprgelige Budsiab om 

»Capella«s Undergang og Maul-sta- 
bets Dpd gil ud over Lanoet. 

Fra Samfundets Dybs 
de k. —- Cn frasepareret Kone, been- 
de i Vognmagetgade 8, Kobenhavm 
hat forleden fokladt sine ite Born 
for ille mere at vende iilbagr. 

Naboerne harte BIrnene strige og 
ttængte ind i Lejligheden, der tun 

husede Stakleene og« nogle stidne 
Pjalter. Ei Brev fortalte, at Mode- 
xen ille kotn igen mete. 

Hun stod uden Subsistenzmidler, 
ventede det fjerbe Barn og var megei 
svagelig. 

, Nu er Bøtnene bragt til Johan- 
nesstifielfen, og Politiet lebet efter 
Moderen. 

Aarsag og Virkning. -—— 

En Aften kimede Natklokken hos en 

Læge i en Lands-by paa Runda-seg- 
nen; men da hon kom op, var Ringe- 
ren dorte. Dei var nemlig to unge 
Fyre, der var forfvundne ned ad Ga- 
ben, morende sig over detes Kand- 
hed. Tilfceldigvis korn Lcegens Pige 
forbi dem, kendte dem og meddelte 

naturligvis deres Bedtift til Lcegen, 
som næste Dag sendte Bad til de to 

styldige, der i Mindelighed gis ind 
pack eftee Lcegens Forslag at give 
4 Kr. hver til Undetststtelsesfoeenim 
gen for Blinde. —- Saaledes kom der, 
striver »Randets Dagblad", alligevel 
noget nyttigt nd af den ikle helt usiyl- 
dige Sp-g. 

Konflikten i Mitwel- 

Ffa tt. — Det Udvalg, der siulde for- 
fhandle om Lsnstriden hoö Firmaet 
Hess og Ssn i Middelfari var sprie- 
ben samlet tisl Mode. Ist-thanle 
gerne vatede i tre Timer og beugte 
intet Resultat Sagen vil i Fslge 
R. B. nu blive indanket for et Ti- 
mandsubvalg, som samleg i Loben- 
havn. — 

En tedelig Historie. — 

Den W. Rot-. passe-rede am Bord 
M Wut-W »Jin M- Begi- 

—- 

venhcd, som ittc entmu ek fuivt optici-l ret, men som foreløbig hat haft til 

Folge, at Dampetens Fptet Kaptajn! 
Broclmeyet hat indgivet Klage til si- 
ne foresatte over Follethingsmand, 
Proptietær P. Vierte, medens denne 
paa sin Side hat llaget til Trafils 
minisieren over Kaptajnem 

De bestyldet gensidig hinanden for 
uforslammet Optrceden. Af de for- 
stellige foreliggende —- hinanden mod- 

ftridende —- Fokllaringer fremgaar 
det, at der hat vætet et meget »liv- 
ligt'« Optrin i Damperens Rygesa- 
lon, men den narmete Undetsøgelfe 
vil forhaabentlig opllare, hvot Styl- 
den ligger. 

Senere Meddelelfe af en fremstaa- 
enbeMedrejsende givek i »Dagbladet« 
Folkethingsmanden Stylden. ! 

En ny Slags Sten. —- Et; 
Konsortium, navnlig af Mutes- og 
Tømtermestre, paa Sjcelland agter i 
Folge »Sot- Amtstidende« at optet- 
te en Kaltfandstensfabril i Stenlille. 

Kalkfandet, der bruges meget i 
Tyftland, fremftilles mäentlig ved en 

Forbindelse af Sand og Kalt under 

stærlt Tryl, og uden at nogen Beam- 

ihing af Stenene findet Steh. 
Denne Art sSten sial have flere 

praktiste Fordele, og Fabrikationen et 

i flere Retningek besparende i For- 
hold til Lersten. De kan tilvitles he- 
le Aaret igennem og behsver ille at 

tøtres. De lan bruges Dagen efter, 
at de et pressede 

Fabrilen paatænles anlagt i Sten- 
lille, fotdi man der hat fundet beug- 
batt Sand i tilstrællelig Mangdr. 

Fabtiten paatcenles anlagt i Sten- 
ves en Aktielapital paa 75,000 Kr. 

Deraf udbydes Tredsiedelen til Teg- 
ning, medens Reiten er ovettaget un- 

derhaanden. 
Fabrilens Leder bliver E.Dittmer, 

tidligere Bestyrer af Svendsttups 
Teglvcerl. 

Erstatning for ufon 
flyldt Vatetægtsfængfel 
—- Ovetretten hat for nylig paadsmt 
en Sag, der var anlagt af soeben- 
vcerende Mejeribeftyter H. Larsen as 
Fetslev og forhenvotrende Fotvaltee 
LauritzLarfem Nordamerika, mod del 

Offentlige til Etstatning for usw- 
siyldt Varetægtsfængsel De paa- 
gceldende havde siddet anholdt nogle 
Dage i Foraatet 1903 Tom bestyldte 
for at have Paasat Jlden paa Herre- 
gaarden »Egholin". Da dekes Usiyli 
dighed imivlertid maatte anles fcr 
fulvstændig bei-ist« ttllendtes de en 

Erstatning, H. Larsen af 500 Kr» 
L. Later af 300 Kr» mebens Sa- 
gens Omkastninger ophcevedes. 

Frosset ihjel. —- J Efeu- 
dommen Nr. 43 i Absalonsgade, KI- 
benhavn, fandt Beboerne forleden en 

celdre Mond liggende dpd — frosset 
ihjel. —- 

Af Papirer, som fandtes hos hom- 
fremgit det, at han var en 52-aakig 
Snedket AlfredMikkelsen fra Name-Is- 
gade i Sundbyeknr. 

Politiet bragte Liget til St.Johan- 
nes Stiftelsen. 

Jndbrud hos en dsd. —- 

En ret godt kendt Kobenhavner. Kon- 
ditok West i Montemal-g blev d. 29. 
Nov. begtavet paa Vestre Kirkegaatd. 
Eftee endt Jordpaakasielse tvg Enken 
og Bsrnene ud til en Singean i Val- 

)by, og blev has ham til langt ud paa 
;Aftenen. Ved deres Hjemkomst fandt 
Hde imidlertid Lejligheden i den gyfe- 
-ligste Uorden. Der havde væket Ind- 
tbrudstyvh og de havde stjaalet alle 
den afdsdeö Barbigenstande, som 
Guldur, Mede, Manchetknapper, 
Slipsnaal etc» og ved at opbryde 
Skusser og flaa et gammelt Chatol i 
Styller nogle Kontantet En hern- 
melig Stusse i Chakolet bat de dog 
ille fundet, og der laa flere antike 
Solvgensiande. 

Boganmeldelfer. 

Julestiernen l903. 

»De blivet yngte og yngee med 
Aatene — og det er saa fornsjeligt,« 
siger s. C. Andersen om »Fattet« og 
«Muttet« derude i det lille has paa 
Landst. 

Dei samme tan k bedsse Forstand 
Mges om »Julestjetnen«, der nu smrt 
i manse Aar ved hvet Jukehtjttd hat 
bessgtossomenkætllem Deiet 
den sankt- Jnlesijetnejos m et den 
Wiss-i ssm Juba selt- 

Jngen Sinde synes den mig ai 

have vierei yndigere ogimukkere end 
i Aar-. Alene Omslaget — Kitte- 

vejen Juleaften forbi det siraatakte 
Bdndehus med det stævnede Piletrae i 

Forgrunden og Kirlen med Blonde-; 
gaatden i Baggrunden — er saa regte H 
dansi og hvifler faa vatmi om vore 

læreste Barndomsminder, at Øjet al- 
drig lan blive trcet af at hvile dek- 
paa, og de talrige fine Jllustrationer 
i selve Heflet staat fukdstændig paa 
Højde hermed, ille at iale vm den 

kunsinerisle Reproduktion af Prof. 
Dorphs «Bed Korsets Fod«, der set- 
slili ledsager »Julesljernen«. 

Bidkag er i Aar leveret af saa be- 
lendie Mænd og Kvinder som Bisiov 
Koch, Siiftsprovst Panlli, Prefierne 
Bufh, vaersen, Joh. Gsd«sche, Karl 
Poulsen og Karl Koch, Digteren Za- 
iaries Nielfen, Frølen Cornelie 
Levezow, Frølen Ellen Gstzsche vg m. 

fl. 44 Sider i stott, sint Foliofor- 
mat, Pris 50c. Striv efter »Juk- 
sljernen« til Danish Luth. Publ. 
Hause, Blair, Nebr. (x.—y.) 

Jndre Missions Almanak. 

j Denne Almanal, hvis Omslag Es 
rer det smalle Billede af den hvioe 
Due med Oliebladet i sin Neb, kom- 
mer hvert Aar sont en Fredens Inte- 
hilsen iil os fra del leere, gsamle Fcks 
dreland, og i Aar lommer den risse- 
lig ilte faitigere end scedvanlig. 

Foruden den almindelige Almanal 
med meaei interessanie Smaaartil- 
ler om Soinets Røgi og Pleje, om 

Brug og Misbrug af stcerke Dritte, 
om chkgets Klove vg om Nyspdies 
Øjenbetcendelse indeholder den en fyl- 
dig Predilen af Stiftspriovst Zeu- 
then, to leernefulde Sange af Stigm- 
præst John Hansem det britiske Bi- 
belselstabs Historie af Pafior Paul 
Oldenburg, »Ved Paradifets Port«, 
Segen-de efter Talmud, »Jeg sov, men 

mit Hjcerte vaagede«, Predilen af 
Olf Richard, »Gamle Marie« af Jn- 
drexnisfionær P. B.lomberg, »Et Rei- 
feminde« af Sognepraest Oluf Auf-· 
sen og ,,Daglig Bibellcesning«, nd- 

valgte Strifisteder til hvet Dag i 
Aaret. 

Jndre Missions Alknanak foriiener 
i fuldt Maal er rig Udbredelse blandi 
os Danfle paa denne Side af Bilan- 
lerhavet. Den faaes i Danish Luth. 
Publ. Hause, Blair, Nebr» iil en 

en Ptis af 20 Cents. 
( X — y) 
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Damm Luth. Publ. Haufe 
hat 

Ageiuur 
alle Datnpfkibslinick. 

Onslccr De nt rcjse til vort 

gamle lkkuinsliuuL eller lmr l)e i 
Sinde at scnclc lkillettcr til slzkgd 
ningc ellcr Vcnner desweme da 
skriv til us. lkillctter taas her 
til Insilken sum hclst Plgids og 
med hvilken sum helst Linie. De 
vil her »Im-Ia den Punlel at 
iim rrcl og hurtig lespcditiom 
billigste lmgspris og absolut Ga- 
runti musl Opcrækkcri. Ren-Ze- 
ihrscnclelscr til lmnmnrk besor- 
ges billig-et til ruht-er TicL : 

Äiic Fulcslmkgsiu isrdvitkcs 
strziks at «- 
DANlSH Ll’Tl1. PUBL. Noli-. 

l« kir. Nebr- 

Doossf Be Foor.eos 
Tslk the singst-Vorkl- 

KOAF IOUNTAM tu 
Mi- mst by »Ist-ca 
cla- cis-. Mist-du« Wis. 
Iesps y-» welt. out U— 
ais-It em on steh 

kklke ..,;, Fest-. Noth III 
n »I- s» schts no M 

Saus-unums- luf- « s Gras-'s- 

si- 

,-.. 

er both encste ftandinaviske Lasgesanftultt Americ« 
sum gjtir Behandlinq og tut m trotkiske og privw 
andonnne til speciclt Fug og breumsxlcrmcd nor· .e 

og dauske Paticntcx paa dcrrg egct 3p1«og. 
Private o.33 nervosc stmdomme 
WWDWIQHQOS 

foraarsagkdc as llngkmu- llxksisujqiko ., :. »du-:- ,«-»c Bauer mcd alle dcrcg 
fvtspkkdelkgc Foilkhr fas« -i n 31.-: ist. - »Z: Exil-Mast ussitkrt til Fai- 
kcfllillg- NUUI M Burxcinadonth p««, VII-I O f v» bclmndtth :r. ht, 
otttsorqsfttlk)t.l)ii1ic:t os i suchku Tasi«s·- s« Its-d si » no xxsssilsarli ge M s-. Isr, 
ukjendte af andre. i; tun-»Ic- »Hm 21 -. ir-. eiskalt. 

Unt» ommesz s Ums-auch 
OQWOWUIWOD 

» c· « « Ut72« «- Lusti- Hunmklkgs ·.. 
siedet-, Afaleiiabeh Inkuold « .s a Ohms o« Avinhh :- mmme Zim- Zvndomme » tmss JUZzikk In. ., m bis-deut- -« 
Ieo ai enjwek ung Wund. Sen g ins Iotleglet com-m sit 

sonstwo-. sou- paa et Profit-Ist ··' -·: ic- »san«- iinsuvceok til 

Dr. R. Rasender-g Co. 80 Deatborn St» D is Ehieaao 

-
-
-
-
.
 

W 

Fortaellinger og Sasaesx 
Ath. c.l:eiolll. 

Dctte udmærkcdc V skrk 1 tre s unlingcsr anhefitlcs v- mnt 
Førstc sumling. 328 sicher-, kostet- 4()c» Antl- n san-Hing J4st 
sidetx Soc» tredie Sinnlan 288 si(lcr. 50c., ng hele Virrlcct 
81.4-0. lndbunden i Papbind med solid R)-g. Hob den. før 
den er udsolgt. 

Duttish Luth. Publ. Il()une, 
Mast-, Nebr- 

------------------------------- 

»O, skssøsssøssvwwwøtk « 

IxswswwwsøswsORCUIHIJIIIAJIM«- 

christelige 
Betragtningdr 

til hoc-· bog i Kam. 
Pilvulgue Stedcr af hans 

samlcde skristen Oversat ai· 
II. l’. Møller, sogncpræst i 

Jyllingc 487 Zither-. Pris i 
ijnt Shcrting 81.0(.), i Vælsks 
himl 8120 og isherting mcd 
Guldsnit 81.50. 

For dennc lzog er selvfølges 
lig al Anbefaling overssødig. 

DANISH LUTH. PUBL. HOUSE. Bleir. Nebr. 
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