
Danmark. 
Stor Gave til Kistefoader. 

»stenhavng Kirtefond«s Organ 
meddeler folgende: 

Ved Gavebkev af 5. Februar 1904 

hat sden nylig afdode Grosserer P. 
T. I. Hansen og Huftru Emma, f. 
Christenfem bestemt, at hele Nettoud 

byttet af deres under Firmaet »Ehr. 
P. Hanien« fstte Kasse-— og Thesen-- 
retning i Ktbmagergade 55, overgaar 
fra I. Januar 1904 til et« Legat til 

Fordel for det tobenhavnste Kitte- 

fond. 
J Folge Gavebrevet beftytes L:- 

gatet as en Bestyrelse besiaaende af 
Grosferer P.Madsen og Sagfører J. 
Jsrgensety og hele Fortetningen nn- 

derleggs Legatbestyrelsens Overtil- 
tyn og Overledelse. Giverne hat 
denkest dels i Mastiner, dels i Vater 
og dels i tontante Penge, overgivet 
Isotretningen en Kapital paa 85,000 
Kr» der sial fortentes, men et Unp- 
sigelig i de fsrsie 20 Aar. Givernes 
celdste Ssn vedbliver som hidtil at 

vcre Forretningens merkantile Chef. 
Hele Nettoudbyttet er af Giverne 

destemt til Hicelp til Lpnning as Prac- 
stet ved Kirkefondets Ritter, saale- 
des at de Prastety der hat en Ltn af 
over 5000 Kr» er udeluttet, medens 
der isvrigt i Gavebrevet udtryttelig 
er udtalt Ønstet om, at Kirtefondet 
ved stn Fisordelingl as Pengene ital 
jage hensyn til Præsternes Jung- 
om de er gifte, hat stor Familie o. 

j. v. Gavebrevet trcessek endelig 
nennen Bestemmelfe om, hvor Pen- 
gene stal gaa hen, hvis Kirtefondetg 
Ritter paa en ellet anden Maade 
sinkt-e gaa over til at blide Stats- 
ejendoni. 

Kittefondet er fritaget for alt An- 
svar og Arbejde med Forretningens 
Inelsse og bar alene at modtage Net- 
touvbyttet 

Der ventes, at Kirtefondet paa 
denne Maade vil faa et start aarligt 
Tikstud til Prastelsnningen For 
Tiden nder Kirtefondet Lonningstili 
lag, ftsrre eller mindre, til 28 Pras- 
ster, vg denne Post er Hovedpoften 
pag Kirtefondets UdgiftsbudgetJo 
tangere Byrden er, des mere paa- 
stsnnez den gode Hjcelp. 

Den afdsde bar med denne Gabe 
sat sig et frnutt og varigt Minde. 

Smaanyt 
Stot Gave. En anonym Gi- 

ver hat til den paatæntte Kirte ved 

Taaftrup St. stcenket 10,000 Ki. 
Grunden til Hirten, af Beerdi ca. 

10.000 Kr» er ligeledes stæntet 

Stot Gave. Stiftelfen »Seid- 
htihvile«, Grissenfeldtsgade 9—11, 
Whavty hat haft den Gliede fra 
Civilingenisr Adolf Keiflets Diebs- 
lso at modtage Meddelelse om en ie- 

ftasmttarist Gave paa 20,000 Kr. 

Skal Balslevs Leereboq 
under Afstemningt J 
»Auch Meiji« hat der i den stdste 
Tib ver-et fptt en Kainp orn det at- 
tuese Spstgömaah Brugen af Bals- 
106 Bereit-g ved Undervisningen i 

BstnestvleIL 

l 
Ministerbessg. Bardeegii 

nen bis sandsynligvis i Sommekens 
Lfl faa Des-g af Konsejlspræsideni 
W, Inltusrninister J. C. 

·Wsen og Lanbbrugsminister 
Die Wen. Dei ital bl. a. viere 

W« at de Vil ailagge et Best- 
ssq i Don-essen, hvot Kultuiminiq 
W ts- Ht Merkm. og ow- 

ten ejet en Plan- 
««t·agt. es antagelig vil man dereftek 
ps. pocu tage over Unze-get til 

«setse· .«’«v" 

Mission-er Waidtlsw sea 
Kina ligger alvorlig syg paa Odense 
Zygehus. Han lider as geniagne 
ærle Blødninger sra en Pulsaarc 

Ied Neserodem og er meget mai ester 
bei siore Blodiab. Han maatte iikr 

gerne faa flere Anfald Lagerne haa 
ber vel at lunne undgaa Operation; 
men der er Grund for hans mange- 
Venner iil at bede sor dam. 

En gammel Later. Kom- 
munelaerer B. Holst i Korsar syldle 
isølge ,,Sorø Amistid.« sorleden 90 
Aar. Han røgter stadig sin daglige 
Larergerning. 

Kirkernes Brug. Bed et 

Samsundsslonvent, soni ashcoldtes i 
Hierm i Maris Maaned, og hdori 

i 

sattes et Udvalg til at arbejde for 

deltog Jndte Missions Venner 
blandt Priester og Lcegsoll i Prov- 
siiet, vedtoges det isslge »Heru- 
Av.« under udelt Tilslutning ai an- 

tage en Rejseprcest til at virle i 

Prvvftiet med Benyitelse as Kitterne 
(og scerlig blandt de unge). 

Udgisterne tænkies sordelie paa de 

sorflellige Samsund med gewein- 
sniilig 50 Kr. paa hdert. Der neb- 

Saaenz Gennemssrelse. 
Dei satt-d ved samme Lejlighed, 

ai Inan sra grundivigsl Side alle- 
rede nu hadde 6 saadanne Reiser- 
sier ansatie som ordinetede Medhjcel- 
pere sorstellige Siedet 

Havbund under Faaborg. 
Forhenvastende Hat-bund har man 

isslge »Faab. Av.« opdagei ved Ud- 
gravning til en Bygning ved Prio- 
tensgasde i Faaborg. Ca. 12 Fod 
under Jordsmonnei strdie man ·paa 
et sint Sandlag as Kvalitei som 
Strandsand med den laralterissisle 
Bl-dhed, sont udtncetler deiie stem- 
sor Baltegrus. Sandlaget streitet 
sig i stor Dybde og bliver gtovere 
nedad, hvillet bediser, at det er assai 
as Havet. Dette Fund ialet til 

Gunst svr Antagelsen om, at Fau- 
borg Havn tidligere hat varei be- 

liggende i »Sundei". 

Stadeligt Dritter-and 
J Partilulier Neppers Ejendom i 

chefikshavn shar- Beboerne si den 

skdste Tid været genetet as, at Band- 
hanen ille rigtig vilde give Band 
Ved sorleden at anders-ge danetne 
sandt man ved Stoppehanen en stvr 
Tiidse siddende sastllemt i Rsrei. 
Den var halvt oplsst. 

»Vends. Tid." spsrgen Hvad stal 
snan gpre for at blive ski sor den 

Slags Tilscelde? 

Slot i Ball-. Den er flsbt i de 

Smithsle Klollestsbetiet i Wall-org 
J ,Nordjylland« soriceller, ’at den ad- 
ancerler sig ved en smal, syldig 
Klang med rene Bitvner. Den er 

den bedste, de Smithste Jernstsberiet 
endnu har leverei pas dette Omraa- 
de, sisbt as norskldobber og det bedsie 
Tin og tegnei as Arkitekieu, Profes- 
sor Helm. Den betet paa den Ivre 
Del Jndsiristem »Stsbt til Ball- 
Slot Aar 1904 as de Smithssle Klot- 
lesisberier i Aalborg«, og paa Mid- 
ten Ball- Slois Ordensslsjse med 
Palast-regen «Candeis eH accendit.« 
Deite betyder ordtet oversal: »Gla- 
der og siiger«. Meningen hernied et 

vel, ai Klollens Klang stal saa Hier- 
lerne til at gltde, saa Talsebjnner 
fiiger op mod det Me. De sels 
Hanke spaa Kronen betet Vortret- 
hodeder as de setz Mem-, der har 
ver-et sysselsatie med Stil-singen 5g 
det tvtige Arbeit-. Disse Hebel-et 
er maselleude as Arbejdeii seder. 
Direkitr Strensen. Motten banger 
i en ny, buei Egeirceslpnstruttiom 
Selve Motten veier ca. 1000 Hand- 
Trc og Jernvætk ca. 400 Bund 

f Eu jin Krone spat vkt km- 
I 

l 

For Mennefkec og Tyr, gamle og unge, er 
f 

Watktn5’ 
berømte Midler 

de bedsit. 
so- sniutlFe Ixem bei-set Des d seset m von 

W,ouo nicht-m eLa out-Mast used s- MkM elbte 

e.deude Imm- pin summie- an ou give- steht est 

HOM seiest-le III-tust List-tut 
still-W Raps-sue singst Eure- 

s Miit-P Mit-se 
um« em sub- cum- 
Mw nett-Ists Dis-stut- 

IMM Hab-tu Stock Zud- 
st s est M k- nufskktu winkt-« Bis-E- thr.qsøsidu sind-sur sue-Ism- 

tin- 
M "-e»-·Iskmk«· »V«««««»Isks«:»m IHIIIEEFÄ WW usw« 

fis. J. s. Ists-los Issloslcs.,sstu-om saur- Ii s- 

ti. fuldsmst sinds-. III-a e» I » 

80 Aar. Organist ved Freve- 
iksbetg Kitke R. J. Maule fyldte 
Jiandag den 28. Max-is 80 Aar. 

Han blev i sin Ungdom under en 

Zygdvm beredet Synet, men echt-er- 
ede sig en saa god Uddannelse som 

Laster i Musik, at han kunde etnære 

Fig heraf. 
J Aaret 1856 sit ban Anseettelfe 

Tom Organist ved erdetiksbetg 
Kitte. 

Dei gamle Missionshus 
iHerning er nu jævnet med Jot- 
den, og paa dets Grund rejset sig i 

Fokaarets Leb en ny Kommunestolr. 
Undet Nedrivningen fandtes Iifslge 
»Heru. Apis« et falmet Dokument, 
hvotpaa det stod: 

»An ingen san lægge en anden 
Grundvold end den, søtn et lagts 
hvilken et Jesus Kristus (1. Cor. Z, 
11). 

Redlagt den 8. August 1881, da 
Grundstenen blev tagt. 

Paa Komiteens Vegne: 
N y e b o k g, 

Sognepteest i Vildbjerg, Timting 
og Nsvling.« 

De gamle Misswnsvennet, som 
hat staaet samtnen om Hufet og dets 
Vitksomhed har mange tige Min- 
der fta de svundne Aar. 

Etsport as Rullesten til 
Amerika. Fta Samss sirives til» 
,,holb. ngl.«: En ganste ny Jud- 
teegtskilde er for kott Tid siden anb- 
net paa vor »D. Paa Stevns hat» 
der i siete Ast vier-et et Konfottium,» 
der hat famlet Rullesten af en be-» 
stemt Stemle san et blevne ell- 
poktetede til Amerika, hvor Stenene 
bruges i Cementfabtilletne til at« 
male Cement med, og naat Stenene 
hat faaet en oval Form og jetvn 
Flau, btugeö de til at indstrbe i 

Hufene som Foksiringer. 
Det et det samme Konsortium, der 

hat begvndt at samle Sten pag 
Samst. Selsiabet hat lejet en 

Strakning af Hat-stellen af Lebs- 
ejerne fta Maarup Havn og et Stykte 
udenfot Nordby Matten Der et 

sinttet Akkord for 5 Aar. 

Fornuftig Bryllupstalr. 
J et Zogn nord for Svendbotg holdt 
en Gaardinand forleden Brylluv 
meo en fattig, men hæderlig Pigr. 

Veb Vorbei udtalte Brudgom- 
mens Broder ifplge »Svendb. Av.'« 
bl. a. Vette: 

Ratte vi i Don er samlede for at 

fejre denne Fest, da er det med Glor- 
de, og Glæden er saa meget starre, 
sont det en Gang faa ud, som om 

rnin Broder vilde føre en Paafugx 
rller Pyntevnkke ind i vor Familxcx 
men da det nu er bleven en tarvelig 
og brav Pige, er vi alle glade og 
tilfredse. 

Den russifte Minister i» 
Möenbavn hat den 26. Marts ern-» 
meldt til Politiet, at ban er bleven 
bestjaalet i sit Hiern. Bl. a. hat Ty- 
ven taget en meget kostbar Armstage. 

En TrufeL En gainmel Skci 
mager i Esbjerg har paa en Todte, 
fom han hat skillet op i sit Vindue, 
strevet med Keil-h »Enhver forn ille 
indlsse sit Fodtsj inden den 18. vil 
blive solgt.« 

Gamle Vestfyder. J Mo- 
borg Sogn, der itte hsrer til Eg- 
nenj mest befollede, sindes der ifslge 
,,Ringss. A. Av.« ikte mindre end ·'31( 
Pers-mer, dee er fra 80 til 96 Aar 
garnic. To Kvinder er 95 vg M 
Aar samt-. 

Pludfelig div. En 74 Aar 
gammel Arbejdsmand Jens Rag- 
mugsen i Stokkemarte sandtes for- 
leden Morgen Iiggende M i sin 
Sens, hvot hqn menes at have ligget 
dsd i et Par Dsgn. Dei antages 
ifslge ,,Lvll.-’falst. Stifizt.«, at Di- 
den er feernlalbt ved et Mem-rezi- 
anfald under Bernselfr. 

Bryklup. Mist-onst Billadz 
hause-n Mlmernes Wending, 
voer MWmarIm vietes ifslge 
»Von-n ers-J- deu 22. Make- ins 
W. Indien hausen fva Illkngr. l Fri. sanften tiefste for U sur stdes 
in spie-diese ow- huu first nun-es 
leere W. fst hun blev viet till 
h Juli-pede. heb Juiettdse beste-d- 
Iun Ha fsesie Este-sen i Small-, 
vq be to soendolmeee bar nn W 
Weist TM III 
at reiste sta. WM Messen- W Why 

. 

Mistænkeligt Djdssald 
hustnand Ansp. Jstgensens hustru i 
Iulsktup dtde pludseligt den 21. 
Markg. Da Lagen kam til Siede, 
saa han sttaks, at Konem det vat 73 
Aar gl., havde en Sttikke om Hal- 
sen. Mandensbenaegtede, at Konen 
havde betsvet sig selv Livet og·afgav 
til Lagert en meget unsjagtig og 
utimelig Fortlaring. han blev det- 

sot isslge ,,S2andetbotg Amtst.« 
sanholdt 

Flvtning as en Kitkr. Det 

atbejdes sot Tiden ihatdigt paa at 

saa Rolss Kitte paa les siyttet ti! 
Brindets, Svgnets eneste Land-Ihn 
Rolss Kitke et absolut en as sde mest 
uheldig beliggende Landsbytitket t 

Landet, omgivet, svtn den et, as Ha- 
tvet paa tre Sidet og Paa den sjetde 
as Herregaakden Rolspgaatds Jot- 
det; med Undtagelse as Hettegaan 
dens Beboete hat alle Sognets ov- 

tige Beboetk 4000-—9000 Alen til 
detes Sognekitte. Saa godt sont 
alle Sognetö Fall hat da ogsaa text- 
net sig sot sotstellige Bidtag til Sa- 
gens Realisatton, hvottil alletede kt 

tegnet ca. 8000 Kt. Der spges nn 

otn Statsundetstpttelse til Sagens 
Gennemfstelse; en Notation for 
Sognet, bestaaende as Sogneptcsien 
og to as Menighedstaadets Mel-lern- 
met, hat i sdisse Dage hast Fore- 
ttade hos Kultusmsnisieten i navnte 

Anledning. Ministeten siillede sig 
tneget velvilligt og imsdetvmmende 
M Sagen, sont dog maastr nceppe 
ladet sig gennemfste, sst Tiendp 
aflssningen hat sundet Sted. 

Guldbtyllup. Fotleden sei 
rede fhv. Swvsoged paa Spattetotn 
L. Latsen og Husttu detes Guld- 
dtyllup i Tydrind Skovfogesdbohg 
bvot de bot has Sonnen, Skovfoged 
Latsen. De gamle et begge taste, L. 
Lotsen blev 81 Aar den 14. Fe- 
bruar-, og bang Hufttu gaat i sit TI. 
Aar. 

; L. Lotsen et Vetetan sta Tteaats- 

Iktigen, i hvilken han destog som 
thankonstabeL Han var Otdonans 

Isot de Meza og var med i Slaaet 
sved Ftedeticia den 6. Juli 1849. 

ijmt Landvaftbnd. Laan 

Ipoftbud Christian Nielfen of Vin- 
1um, der havde ajort siq flyldig i 

mislig Omgang med Pengefoksen 
Teller, er den 24. Marts ved Mitwel- 
somsSondeuknng Herreders Politi 
rets Dom idsmt 8 Maaneders Fak- 
bebringäsbug. Der vil dlive indgioet 
Vlnfsqnina om betinget Benaadning. 

l7n Husundetssaklfe er 

Den 23. Maus bleven foretaaet hoå 
en Enlemadam Nielfen, iom bebor 
en Lejligheo i Schsnbetggaade 20, 
Kobenbavm samtnen med sine tre 
voksne Bskn Alfred, Louis og Ca- 
rolinr. Volikiet havde sattet Mis- 
tanke til Fawilien, oa del hat not 
egentlig ikie været uden Grund. 
Man fandt nemlig ilte mindre end 
82 Laanesedlet hos den foruden en 

Bunte Tyvekostrn 
Mange as de hidtil uopllatede 

Tyverier der i Bnen vil na not blive; 
optny 

Grundst-dning. Stonnert 
»Emanuel« af Most-hing waptefn 
P. Wellen paa Reise fta Fasse 
Ladeplads til Hjemstedet med Kalk- 
sten, et Onsdag Uften den B.Matts 
grundstsdl ved Indsejlingen til BI- 
geftttmsmem Skonnetten sprang let 
om Eftermiddagem den et i Rattend 
Lob sunket saa dddt, at Mandsiqbet 
hat maattet feile-de den. Silbet lan 
ifslge R. B. ncppe komme af Grun- 
den ved egen hielt-. 

En lvindelig Sterling-, 
som Gebot en 4. Sols Lejligded pas 
Nordvesivei 33, Ksbenhavm var den 
23· Wart- ncr dleven tvalt af Sig. 
hun var gaaei l Seng, men hat-de 
for-luden dcngl noget Tsi ttl TI- 
ting ved Kakielovnm Der gis linkds 
leetid Jld l det, vg( detved dies no- 

get Trie, sein laa paa Gulvet, an- 
tret-M 

hebtng opdagede set-verne, at 
der mengte M nd fea dendes Let- 
lighed. De sprng Osten vg sit 
hende baatet ad pna ngangen 
hsun m da uden sevldshed men 
blev fnatt kam M lee as den til- 
tame Lege. 

sksael Hg lhjet On B- 
qaelg satt Ot. Mu, der tiente 
hoc Oe· sent dankt-ins Ente l. 
Bist pe. Munde-Musik due stritten 

Cstorrespcmdancei W 

Lnck, Wis. 

Mandagen den 4. April (anden 
Paastedag) havde vi Konfikmation i 

St. Peter-s Menighed. 8 Pigek og 
4 Dtenge betreftede denne Tag de 

res Dachs Pagt ovetfot mange Vid 
net. Derefter var de for fotste Gang 
Gastek ved Herrens Bord; men, ta 

te, lad det itte blive den sidste Gang. 
— Jakob Jensen med Familie 

fotn lom hetkil sidsde Eftetaak fra 
West Superiot, et bleven optaget i 

vor Menighed. Vi pnstet dem del- 

tommen iblandt os. J 
Jakob Jener et Lenkt i SM-: 

dagsstolen ved Lust Station. Son-; 
dagsftolen hat sit Lotale hos L. PJ 
Rielsen. ; 

—- Titsdagen den 5. April havdel 
vi jo ogsaa her i Luct vott okdincere 
Townvalg. J de sidste Pak Aar hat« 
Spcendingen met ret livlig, og det 
et nærmest License Spsrgömaalet, 
det hat tkuttet Vcelgeene til Balg- 
utnen. Licence btev ogsaa i Aar for- 
taftet, tigtignot med tun faa Stem- 
metg Majoritet, saa det vifet sig jo, 
at vi hat mange iblandt vö, fein bej- 
let til de betufende Dritte. Var it- 
te de. fotn i langer-e Tid hat drehen 
ulovlig Fortetning med Spiritus, 
bleven forftytret og mutttetet ktt ftr 
Volkst, havde sittett Licme-Foltet 
rundet 

-—- Petets Hausen, sont for tott 
Tid siden folgte sin Iarm til Mak- 
tin Andetsen, hat tibt 80 Akt-es of 
Staks Lantmnwagni en Mil fka 
Luct til en Priz as 815 pr. Acke· 
Ttæet tan betale for Landet. 

Mads P. Bille dar rentet sit- 
Farm ud for et Aar til sm Karl. 
Jens Jstgensen og dennes Brodet 
Mels Jstgensem fta fstste April at 

regne. Mi. Ville og Hufttn agter 
itte at forandre Opholdssied 

-— Anden Wastedag var en Del 
Venner soskasnlede til Konfikma 
tionsfest yos Jtielg J. Nielfem hvot 
de havde en not saa bygaelig Tid 
med Samtale og Sang. Nogle 
maatte paa Grund as Reguner bli- 
ve over til om Motgsenen eftee. 

Fra Jkon Nil-ern 

Jceq vil her-web sirive nogle san 
Ord om Las-met veb »Jron Mvek«. 
Wis. Der var en Del Danftere her 
fra Hutchinfon. som købte Land der 
sidste Zonnner, og i Efteroaret var 

der flere, som fulgte efter. Dep- 
gang var der site, og tre af dem ksb 
te Land. Der et nu ialt omkring 
12 U, som hat tjbt Land deroppe, 
og der en Tel flere, som agter «7.t 

reife verop oq bese Landes i den Hen- 
figt at tobe, faa der san not blive e- 

Idansi Settlemrnt der. 

, Dei er altsammen Skovcand med 
igod Lerbund. Landet kan faag for 
f7----10 Doll. pr. Acre paa lette Vilsj 
kaut. Dei er beliggende Z--s—12 Mil» 
fra »Jron Häer Byerr Jron RiY 
ver bar omkring ved to Tusinde 
Jwvbyggere, hat Jernbane og et en 

god Mattedspladt 
Dersom der stulde viere nogen uf 

vore Landsmend, fvm Insiet nor- 
merk Oplhsninktr unwert-de Lon- 
det, da san de strive til unt-erreg- 
nede, og jeg M prtve paa at be- 
svare det, det bei-sie jeg Ian- 

R. A. Rast-russen, 
Vutchinsom Mun. 

i Toppen af Laden besteitiget med 
at «an for Taktemqnd«, da reget 
Halm, han ststyd paa, gled ud, og han 
swrtede neb paa Guts-et J Falk-et 
kvcstrde han Rhggen faa ster« mod 
en Mastine, at han dsde strals effer. 
Han var Ssn af Gouv-ist P. 
Fratwsery Der-stinkt. 

Jllustreret Legebokz 
Lekgikon for sunbe og fyge, as P. 
Panurn, udkommer i enden Magst 
paa Dagerupö Udgavr. 

Sorn bei fremgaar af fsrste hefte, 
der allerede forelinm vil beut-e ny 
Udgave blive onna-beider og forsch- 
reL san den fukdt nd tot-met til at 
siaa paa iSyst-e mev Lagevtbiusiw 
beut numende Standpunkt 

Jllustrerest LW vil udkomme 
i16 heftet a 40 Dre« Juki-heft- 
pqq 32 dobdeltsW Skdet i Dort 

Stätten-forth d fnsie Man en hie- 
mzrt Taste or der MI- 
smes Mut 

l 

Its-IS 
Inn-w Ist-sh- 

sciiiiliniivianslmericaiiliiii 
sum-, durch-geneer i(;,000 Tons 

Tod-»lii1ruedaiiivkk 

qfqiiiik im New Yoik 
Den 27. April. 

Pagmgiikiiii ioilcikser Cbiciigo :- Tage 
tsdliqeie. 
Kinn-a lauer 

Jst-. Kobeiihciviu fik. Reis flink: 
April Isl hekiii ............. Mai 7 
:Ilpcil27’llokge.» ...Miii«31 
Mai i United Statis. Mal II 
Mai is festl- ciui ............ Juni ii 
Ma126 sliins uiil ls 
Jiiiiilepchll «imi«.«2 
Qui-its ils-» ..Juli2 
Jiiiii 15 nilkd Slqlcö ........ Juli 6 

Jiiiii 22 Rpk e ........ 
— 

....... Juli 16 
Juni 29 heilig Dliw .......... Juli 20 

singen Omskifiiiiiip. hu«tls Reife. 
Stotorieve Bklvemmcliqlieder. 

Aiiiiig mil. Modetiie ins-reitet 
For iictkmere colvgiiicigek lieiiveiide incii 

lig iil iickmiesi boeiide Ugeiii illu til 

A. Meist-nun si- co., 
General Weitem jin-im its Ist-w 
126. Gall Kiaile St« til-ts- II 

Planlidelige Agniier onws i Ille staubi- 
iigviske Seiiiemeiiiec iil ai kenn-linken deiiiie 
direkte Linie. 

Zuges lil tiedfalte priler. .. 
Vi hat movtaget maage got-e billige 

»Es-get, som itte er opfskt i vokt Kata- 
log. Samme stelges til uedfqt Pris. 

tat-lange Qplaget vom. Peifetne ee 

»netto, og Bogetne sendet penser til 
zOplaget et udsolgt, i den Otdcy sont 
YBestillingetne indlsber. Reis — 
Jdet samme, leiden vet er for sent. 

XIV-gerne befti.lles eftet Runuaer. 

J46. 26 smaa og lette For- og Gierpr 
til Salinemclodier for Orgel euer 

hatmonium Flompouetet af L. 
Jasttau. Nebfat fra 50c· til Ge. 

Hist-. Minder Im wurdens Viktor-, as 
A. Fabricius, MS Sidek i Omslag 

i Nevsat fka Doc- iii 25c. 
50. Evangelium og Lon, tötqu til 

Menneslelivet ved P. J. Quelle-, 
Sognepmst for Sondetup og Sul- 
drup. 59 Sidet i Omslag. Red- 
sat fra 25c. til 10c. 

51. J. C. Rudolph Ftimodt sont 
Præsl og troende Kristety af Nu 

I C. Krag, Ptæst ved Jakob-titles i 

» Ksbenhavm 31 Sibet i Omslaz 
i Nedsat fra 15c. til 5c. 

I53· Livet i Gav, keiigipse Bett-gr- 
» 

ninget af Jacob Paulli. 191 Sidet 
i Omslag. Redsat ftq 81 til U 

J54. Herren og Tjenetne, Preditmet 
I af Jakob Paulli. 260 Sidet i os- 
i flag. Nedsat fta 8125 til 50c. 
55. Nogle Digte af Chr. Mathe. 

As Jndholdet fremhæves: Den fttfe 
Elstursiom Guldaldeten, Sich-U 
Dansen i Sloven. 238 Sidet i 
Omflag. Nedfat fra· 8120 M Os- 

59. Et kigt Parti, Sluespil i to 
Ak«er af Mazidalene Ihn-set TO 
Sider i Omslag. Nedsat fri 70c. 
til 20c. 

60. Dagbogöoptegnelser as Passe 
Thomas Rstdams efietladte Dos- 
bsget. 59 Sider i Was Ied- 
sat fka 30c. til 15e. 

63· herluf Not-dal, en Fotthiss ft- 
det fertige Aarhundtede as Weib- 
lme The-resea. 499 Stdn i DU- 
slag. Redsat fett U.W M M 

Danlsh Luth. Publ. Dense. 
Blatt. Nebe. 
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