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A. C. L. Grove-Raømnsfen. 
(,,·Kr. Tagbl.«) 

Lnödan Nat er Eognevrwst for 

St. Hans ILIteniqbeder i Odense, A. 

C. L. Grade Rasmngsem afgaaei 
ved Døden efter lænqere Iidg tilta: 

gende Svaghed. 
Hermed er et paa mange Minder 

bevæget og virtfomt Lin aisluttet, og 
Budstabet herom vil oætte Deltagelse 
i vide Krebse, hdor den afdøde hat 
virket. Kort Tid efter at han var 

bleven Prceft sit ban 1864 Embede 
si Gram i Sonderjylland hvot han 
under Ktigen søgte at stvrke Sam- 
menholdet blandt de Dunste ved Ud- 

givelfen af et Flyveblad. Han var 

blandt de Priester, der mente at th- 
ne Guds Rige og den danfte Sag 
liebst ved at fotblive og aflcegge Eden 
til den prpjsifte Regering. 

Kort efter at han var kommen til 

Sondetjylland blev han Fokmand 
for den Jndte Missions Forening i 

Nordslesvig,og var som saadan 1867 
Redattør of Bladet ,,Elias«, der vg- 
saa fandt Lasset-ne her i Kongerigei. 
J 1868 blev han taldet til Stigm- 
ptæst i Fol Pan Gram Gods, book 
han blev til 1870. Da han under 
den franst - tyste Krig itte i Kitlen 
vilde bebe for de tysie Baaan 
Seit-, blev han afstediget. Eftet at 

have opholdt sig enTid i Ktbenhavm 
reiste han som Udsending fta »Ud- 
valget for den danst - amerikansie 
Mission« til Amerika for at under- 

ssge den aandelige Tilstcmd blandt 
lde udvandrede Dansie. 

Hjemlvtnmen fra Amerika flyttede 
han atter til Gram, hvor ban tsbte 
et Hus med en ftor Foksamlings- 
sal, hvor han hvek Smdag Eiter- 
middag holdt Gudstjenestr. 

Af ptonomiste Grunde maatte ban 
dog snart vende tilbage til Danmart, 
og da det kort efter blev fotbudt 
danste Ptæfter at tale i Sondetjnl- 
land, tunde han heller itke oirte der 

fom Reffepræit 
Han spgte da 1874 Embede i Har- 

te og Bamdrup, hvokfra han 1878 

fotflyttedes til Alletup og Davinde 
og herfra til St. Hans i Odense. 

Sotn littelig og missionshistoriit 
Fotfatter hat han udfoldet en sengt- 
bar Virtsomhed, faaledes foruden en 

Ratte Foredrag og Prceditenfamlin- 
ger, deriblandt en Postil »Guds 
Feed«, en Andagtsbog ,,Kristeliq 
Husven«, »Madagastar«, Jldlandet 
og Jldlændetne«, »Dvcergfoltene i 

Aftita«, »Maanebjetgene«, »Hüte- 
histotiste Fortællinger og Sagn«, 
,,Rriftelige Levnedsløb i det 19. 

Aarhundrede m. fl. 
O Han var desuden en flittig Mde 
Idee til tirtelige Blade og Divis- 
fttiftet,«hvoriblandt »Krifteligt Dag-! 
citat-N hvpkfka vor- Lasm vix min-! 
des adstillige Levnedstegninger at del 
Mgener eller Martyter, hvorefter 
Here Dage hat Navn. 

Im 1882 til for tott Tid siden var 

ban deöuden Redattsr as »Dansi 
Missionsblasd.« 

Som Fslge af sin ftoee Interesse 
fee og Kætlägbed til den ydre Mis- 
sion vat han en søgt og stattet Taler 
heb dennes Moder, faa meget mere 

ffom han var en begavet Taler, hvad 
der i Forbindelse med hans digteri- 
se Begsvelse gjorde, at shan havde 
Iet ved at kanns-le sine Tilhprere. 

Gwve Rasmustem der var fde 
MS, Ilev Student fm Haderslev 
hebe Stole 1855 og teolsogilt Kan- 
sstm um 

HJTaanytsf 
— 

1 
( 

Dtcebt sit Barm. En paa! 
Delgesvej Nr. 6 i Kobenhavn boende 

Itbejdsmand Lars Petetfens Huftru 
hat mekdck sig selv til Politiet Paa 
Fieberiksberg vg tilsiaaet, at hun den 
22 Maris shar kvalt sit 13 Dage 
e- 

kommet, vjl Du findet-en kom- 
plmeket med Minim- Mepmnek 
q du Lloaiugspmvarstek act 

mutet-f von isoo um Mepical Ia 
Im Prov, osn anste- spr Du 
til-en skiyn Dis steh 

VIMII stand-at Kemedieh 
Is- at Du spare-r Dok. erkeqajnqer. 
seist-II ausge- og sogebog gi- 
Msdtad or alleSygdomw sm. 

X cis-J U ..w-:Ii-- m«uk-1Cp» 
67 Lilie-w Stroh si- 

nnt-. Minu. 
- 
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WORK-Mk Isgspssxigg 
ftksiespdte,, pg form Aar-sag til sin 
Getwing angiver hun fun Udsigten til 
alt del Bessvsceh Barnets Vleje vilde 

medførr. Ved det legale Ligfyn, der 

foretoges umiddelbakt efter Barnetiii 
Ded, var der intej mistænleligt kon- 
statieren Efter aflagt Tilstaaelfe blev 

hun ssat under Anboldelse. 

Afløsning af Højtidgok 
fer og Alcidencer. Landstini 

giets Udvalg hat Tirsdag den 29. 
Marts afgivet Beretning. Baubo 
Flertallkt og Mindretalllet er migt 
i den Opfattelfe, at de notwendige 
Betingelsek — i alt Fald for Tiden 
— ille er til Stede for Lovforsta: 
gets Freisinn-, og det sksal bei-for flin- 
teligz tun henlede Opmæsclsomheden 
paa, at under Udvalgets Forhand- 
linger blev en svigtig Del af Lovfor- 
Nagel med Udvalgets enstemmige Til- 
flutning udsstislt for at blive fremmet 
fom fcerligt Lovfotslag, nemlig den 

Del, der omhandlet den fremtidige 
Regel for Opkrævning af mite-, 
Degne- og Klotkerpenge i Kobenhavm 

Jnvre Missions Land- 
bru gssko le. Udvalgene fra Inl- 
land og Fyn holdt forkden Fælles- 
Ins-de i Herning, hvor der var msdt 
33 Udvalqsmedlemmek, represente- 
tende 8 fotsliellige Lokaludvalg 

Eiter en længere Forbandling neb- 

sattes et Udsvwlg, der slal henvende 
sig til Hastev hsjstoles Bestykelse og 
til Missionens Besiytelse samt iso- 
rigt arbejde videte for Planen. 

Herning. Siden Nytaat er der 
til Bygningskommisftomn i Herning 
anmeldt 32 ny Byggeforetagmden 

Den nn Lanbbrugsstole 
i Ha s lev vil blive indtettet til 70 
Elevet. Det af Zognefoged J. Ma- 
thiasen kobte Jordareal uvgør ifslge 
»Haslev Folket·« 44 Tdr. Land, alle 

Bygningerne et gode og vel indret- 
fede. J Sckuelcengen vil bl. a. blive 
indrettet Bolig for Forstanderen. Til 
Spifesal opføres en Tilbygning til 
Etuelcengen. Selve Skolebygningen 
vil blive opfsrt mellem Gaarden sg 
Amtsvejen, og vil koste ca. 20,000 
Kr. J Stolebygningen vil endvideke 
blive indrettet Elevværelser. Der vil 
snarest muligt blive taget fat paa 
Byggseakbejdet, sauledes at Stolen 
kcm aabnes til Eftetaatel. 

Solvfund i Jyllanb. Da 
en Karl forleden Dag var besicefii-« 
.get med at grade vaa Gaardejer 
Christen Bundgaards Mark i Grav- 
lev pr. Støvring stpdte han vaa en 

Utne, der indeholdt en ftor Rigdom 
af sjælbne Splvgenstande. Med Spa- 
den oplog han forst et Stylle af 
Urnen og to massive Sol-varmbaand. 

Fotuden de ncevnte Armbaand 
fandtes i Urnen over 200 btubte 
Montftykler samt 3 hele Montet cif 
Stsrrelse sotn en Tolrone. Jnslrip- 
tionen paa dem hat endnu ikle kun- 
net læses. Endvideve fandtes en Tel 
Sslvttaad, en Btystnaal meb Fili- 
granarbejder og nogle Stykker hum- 
ret Sslv. Endelig fandtes nvgle 
fom Krolodillet formedeSslvfiguter. 

Fundet er anmelbt til Aalborg 
Museum, og Finbestedet, der er be- 

liggende faa Favne fta Landevejen, 
forbliver indtil videte urpri. J Nar- 
heden er fundet kaler af en sitt-te 
Urne. For en Smes Aar siden fand- 
tes i entcet ved beliggende Eng 28 
Stir. Sslvmitntet of en Species 
Stsrrelsr. 

Matematiklcekeren i Re- 
ligionstimen. Højstolefwistaw 
der Kristensen Randers fortalte i et 

Fotedrag for nylig folgende Trek: 
J en kobenhavnsi Stole var Reli- 

gionslcekeren udeblseven i en Time, 
og Matematiklæreten overtog saa 
Timen og ekssaminerede Ast-neue i 
de re store vg de tolv smaa Pro- 
feter omtrent paa folgende Maade: 

Leererem Kan du sige mig, hvad 
hed den femte af de tolv smaa Pro- 
feier? 

Drengtnt Defects-Joch 
Lærerem Duer Me. Slet. Den 

næsve: Hdad hed den ttedcke af de 

state ProfeterT 
Drengem Esaias-Jeremias 
Leeres-km Duer illr. Slet. Den 

næste: Hvasd hed den midtetste as de 

»tolv smaa oweterL 
Drengem Han hed ingen Fing. 
Leeretem hvotdan det? 
Dtengem Der gives ingen Mkdte 

af 12. 
Leuten: Midian min Demg- 

Jmmpsk mph km- » Juni-m »-t:. 

Guldbtylfup fejredes den 1. 
April i Aarhus as Murermester Jep- 
pe Jensen og Hustru Juliane Marie- 
født Schicht. De gamle et henholbs- 
Dis 77 og 73 Aar. J. Jensen mod- 

tog for to Aar siden Dannebrogg- 
mændenes Hæderstegm han hat nein: 

Flig i over 30 Aar været Himm- 
snngmand og et endnu faa rast og 

rosig at han hvert Aar rejser ud 
paa Kirkefnw Han deltog i Tteaarsi 

krigen ved 1. Jægerkor og mindes 

enonu de Dage med Glckde, da hakt 
kunde ofre stg for sit Fednland 
Begge De gamle er kendte i vide 
Kredse blandt Missionens Vennet, 
de bar dekes føtste Vækkelfe ved Pa- 
stok Vilkx Beet fra den Tib, da han 
Var Sognepræst i Øtum i Jylland, 
cg da Pastsot Bett blev forflytiet til 

Orslev, var Jensen med ved Om- 

bygningen of Pmstegaardm Der 

hat altid bestaaet et hjetteligt Ben- 
skab mellem de to gamle og Vill). 
Beet og Hustrm 

Guldbkudepartet hat haft 5 Bstn, 
der alle er i Live, og hvotaf en Sen 
et i Amerika. 

llagtsomi Manddrab. On5- 

dag Form. den JO. Marts opstvd 
der Standeri mellem Vagetsdend 
Balsaaard og Lætling Knolgaard, 
der begge arbejdede hos Bager Toft i 
Karby paa Morg. Lærlingen flog 
Spenden med lnyttet haand bag 
venftre Ore, hvorefter paafulgte en 

stark Hovedpinr. Otn Hiermit-da- 
gen maatte Spenden gaa til Sengs, 
og benimod Aften havde han tabi 
Mitlei. Lærlingen cyklede til Nahe- 
byen efter Lagem men ftr denne tom 
til Siede, var Svenden dsd. 

Sognefoged Stessenien anholdt 
Lærlingen og sendte Jlbud til Nott- 
bing. Kl. lz orn Ratten tog Politi- 
betjent Krogggaard ud til Karby og 
holdt Forli-L Knolgaard aflagde 
fuld Tilstaaelse og fortes til Risik- 
ding Arrest. Dclsgaard siildres fein 
et flinli og dygtigt Menneste, der 
med det forite stulde have overtaget 
en Bestnrerplads hos en Bagerenle i 
Bester Assels. Lærlingen Knolgaard 
har i flere Aar faret til Søs og er ct 

ssilteligt, men meget hidsigtMennesle. 

Heirebandel en gros. He- 
stehandler Niels Siov i Beile har 
siden Nniaar til de forenede ani- 
dusselflader i Berlin leverei ilte 
mindre end ca. 800 jndfle Heite. i 

Rielg Stoy, der ofte har henveo 
200 Heite paa Stald, er ubeiiride- 
lig Nordens stsrste Heitebandlet. 

Uheld. Fra Nyborg melder 

»Fan- Tid.«: Under Præsentationen 
forleden for Regimenischefen Oberst 
Laub flete det Uheld, at en Patron 
itte vilde gaa ind i Geomet. Paa- 
gckldende Soldat legte da at presse 
den ind med Knivbajonettem men 

herved etgploderedePatronen og kam- 

te en anden Soldat i Panden lige 
over det ene Die. Den tilfladelom- 
ne førres til Garnsonssygehusei. Der 
menes ilke at viere Fare for Øjeh 

Brandene paa Egholcu. 
En tidligere Staldlarl paa Eg- 

holni ved Roslilde, Jens Andreasen, 
der bar siddet atrefteret nogle Dage 
sont mistænlt for at være Gerningss 
monden til den sidste Brand den 13. 
December f. A» ved shvillen helfe-! 
stalden nedbrcendte, har for Kommis-; 
sionsdommeren, Heradsfoged Petri, 
tilstaaet, at han forscetlig hat paaH 
sat Jlden ved at laste en tendt 
Lygte hen i halmen paa Loftet,’ 
hvorved Olien fisd ud og antændte 
Oalrnen, faa at Sialden lvrt ester 
stod i ler Lue. Som Beweggrund 
angivek han, at han var led af Tit-« 
miten- 

Slaaet ihjel. Gaardejer Mit- 
kel Mader i Amstrup ved Randers 
blev Onsdag Estermiddag den M. 
Marts dræbt ved, at en Del as et 
ham tilhsrende gammelt Has, der 
Var undfr Nedbrydning feil-di ned 
over ha«m. Han dsde paa Siedet. 
Hans 20-aarige Karl blev klemt 
imellem nogle nedfaldende Mut-ims- 
ker. Monden var 60 Aar gl. og 
eftekladet sig Ente og en voksen 
PlefesIn. 

To Ulnkkestilfælde ved 
at styrte ned ad Trappen. 
Der et forleden stet to alvorlige 
Ulykkestilfælde i Ksbenhavm det ene 

endog med dsddlig Udgang. Begge 
siyldtes samme Aarsag, Snublen og 
Fald ned ad Ttappen. 

En ækdte Dame, Fri. Meisen, ver 
boede i Sspasfagen 2 —- ved Dos- 
setiugen —- oppe i en 5. Salz Lei- 

it. Ima- us- Du End-TM 

lighdb, vilde begive sig et Mitbe- 
neb. Paa Ttappeassatsen traut-t- 
hun i sin Kjole og stnrlede forover. 
ned til næste Afssats, hvor bun blev 

liggende hjcelpeløs, stæklt fokslaceL 
Heldiavis havde Beboetne dort Støjen 
og ilede til, og den tilsiadelomne blev 

i en Vlmbulancevogn løtt til Kom- 

munebofpitalet, hvor der lonstatere: 
deg- saa betndelige Kvocftelser, at der 

var Livöfare til Siede. 
Dei and-et Ulvltesiilfælde flete med 

Arbeitsan Nielsen, der boede i 

Bodensan 22 paa Kvisten; hin 
ftytlede her ned ab Treppen og lnuite 
iFaldet Hovedej. Ved Ankomiten 
til Kommunehospitalet vor han dad, 
ogi Liget kørtes til Johannesftifie!- 
sen. 

Haftvcert — En Tramp lom 
ind til Pigen i et Ketten og bad orn 

nvget at spise. 
Pigen bydek ham ind til Botdet, 

book Levningetne sra Wiens-inquis- 
del endnu stob. 

Men Trampen sparen »Bist saa 
god sat palke det ind, da jeg ille hat 
Iid til at vente. Fragtttainet gaat 
om saa Minuttet!« 

Hvotdan Lars kom til Kirlr. 

En ældre Mand fra en anden 
Lanvsdel ksbte en Gaacd iet Sagen 
hvor der var en gansle uns Prceit 
Med Undren saa han Falk ftrsmme til 
Kitte- 

Falki alle Uldere fsgte den nnge 
Breit, agsaa nden for Hirten raads 

spukgte de ham i foslellige timelige 
Livsfarhald 

»Nei, del stulde Lars dog ilke have 
noget af, saadan en ung Mand, der 
tun kendte Livet af sine Bsgek og ingen 
Eriaking havdr. —spsrge dam am 

Raad, — hsre paa hans Tale, —- nej 
—- han, Lars, lunde ja gerne viere 

Bedstefader til Præsten — for Alte- 
ren Stand-, — nei, saa bellere lade viere 

at gaa i Kirse.» 
Men dette var Præsten ilke forttsjet 

med, og en Gang, han madte Lars, 
sagde han: 

»Nati, hvorledes gaar det Late? 
Vi set dem saa sjældent, Dekan 
tra. vi havde det rntti stillen sidste 
SIndag; derinde var saa dejligt kpligt 
i denne Vatme; man sidder ogiaa godt 
ide hajkyggede Stole, vi hat nnlig 
faaet et nyt Orgel, det lyder cont« kan 
De tra: kam en Gang hen og hsr det.« 

Bondemanden ftvv ag Ilseve sig i 

.hovedet. Dan vidste ikle tigtig, csm 

Hhan vilde tage Hatten as eller ej. Saa 
stubbede han den frem vg tilvage, det 
var en Middelvej, fyntes han. 

»Ja, set De He. Bereit Tet lan jo 
viere gadt at hvile fg iikirtem inen 

det kan jeg ogsaa gndt hjemme, ag 
Orglet tan man høre over hele Lande- 

zbyen Saa flulde jeg vel gaa i Kirke 
for at hente Visdom, men det lan vist 
ikke nyt«e, for Præsten synes mig altfor 

ung.« —- 

Ja, jeg figer min Mening, tag mtg 
det ille ilde op, He. AMIva 

Pmsten lunde vel not have noget 
at indvende; men han sagde blat: 

»Jeg vil Inne, at det maa gaa 
Eder vel.« og gis saa videre. 

Tiden gil; Larz git ilke i Ritte, 
Preeiten oplardrede ham heller ikke 
mete, han tcentte: »Man-en ek gammel 
nal til at vide, hvad han bsr gsre.« 

Saa en Gang, sent paa hssteth 
gil Breiten fakbi Lars« Gaard, just 
ivm denne drev en ltok So hen til 
Ksbmanden, der stulde veje den. 

»Gratnlerer,« fagde Breiten, »den 
oejek da sine 300 Pund.« 

»Ei, hvad forftaar Prcsten iig paa 
en So, lsd det vripne Svar.« 

»Naa, laa vil jeg blot taste, at den 
maa veje faa meget«, svakede Breiten 
hsiligt ag gis aideke. 

Men da Lars stad ag veiede Dosen 
undeede han fig: flere og flere Laddee 
maatte han lægge paa Begren. det 
viite liq, at den veiede nsjagtig 300 
Pund. 

—- ,,Maa vag itle vcere helt dum, 
den Priest. Hat hanfaadan ikarftand 
paa, hvad en So tan veje, faa tan man 

vel agfaa tænke, han har Fprftand paa 
at isrge for End Sjtel.,, 

Oq fioen gis Lars i Kiefe. 
(»Kr. Fkbl.«) 

« Passions-Dime. » 

, 
AfEdv.Vtaumiitt-k. T 

jJnvholM Palmespndag, Langia- 
lvag, Pan Domhusetö Alton, Ved 

Graden, Paaskemsorgm 
Ei deitigt Digi. J fiut Omsiag 10-:. 

Donish Luth. Publ. Dense, 
Blair,Nebt. 

lrosneVercien 
— lNDEnotDENDE 
xxlllstlins I,e-rllt-fs-ho«- 
Hkri8"t'ls(-, Nimm-n zum 
Skj u-·-k HinnlumL 
«F»«"«( Itzivipktnnhgv 
Rksjschlk Unhspz Astrpr 
leH)(-(1its-k»—«, TiJlj 
get-e Polit- fwkz Knian 

l sie-uns fort «:1 lzgk H«g Im- 
rettos ikkn H«».· hmd 

Faust-n »F hvasl han jun- knhlhmgt. mon vi gas« 
Jen. san langt sum llistnrjim rækketq og sivsk Læs 

l’n(ik«mstnjnq »p; Kendskah om srktjsk ForstskksskC 
mal sandhed or en versuche-l 

Encyklopadia fol- Polarkoksknin3. 

f, Risiken 

link-m jndøholdpr Muskon- med imer end 100 usw«-kop. n. 
puuwvmsph or trykt miid Umstng sahns- Typek pu mags;k1m 
kamt-, smle ng Steg-tm jndbunden ng kostet Not s2»00, 

Hsjeste Rat-It tilstaas Agcnter og Fokhaadletc 

k- Danish Luth. Publ. Housc, Blair, Nebr. 
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Bøgkk til net-Tinte Prim. 
M hat modtaget mange got-e billige 

Bogen som itte ee ovfm i vott Kuts- 
log. Summe sclges til nedsat Pris, 
taalænge Oplaget vater. Bei-few ettl 
netw, og Bogetne sent-es pottoftit, tils 
Ovlaget er Ist-folgt, i den Orden. sonst 
Vesiilllngetne Rat-loben Steiv ms 
det samtnen, inden d.«. et for sent. 
wBsgerne bestilles eftet Rummer. 

88. MissionS-Studier og Kritikter ef- 
tee en Reise til Jndien crf Dr. R. 
Grundemann, tyst Ptæst Ovetsat 
af Fredetik Nygaard. 217 Sidet i 

Omflag. Nedsat fta 75 til 25c. 

81.40 til 25c. 
90. Wandens Sorg og Sorgeng Naabe, 

Prckbilener af Wilhelm Bittedal, 
Sogneptast for Rnslinge Wenig- 
hed. Prasditener vaa alle Kitte- 
aatets Zon- og Helligbage fokuden 
8 Doublet Predilenen 1., 2. 1104 
SideL Nebfat fra 8420 til 81.60. 

Ol· Kriftolfer Vallendorf og Hause- 
ntetne. Hiltorlsi Sluespil i fern 
Handlinger af Magdalene Thotesem 
194 Sider. Nedsat fea 8100 til 
20c 

93. Geotg Washingtons Levned ved 
Kristian thekgaard. Hovedsagelig 
efter Edward Eweretts »Life of 
Washington". 84 Sidet i Omslag. 
Nedsat fta 40 til 15c. 

Isl. Krittelige Smaaftytler of E- 
med Forord of Paftor Asschenseldt- 
Hausen. 81 Sider i Omslag. Neb- 
sat fra 30 til 10c. 

N. Motmonetne, deres Profet, deres 
Stat og deres Religion, af Dr. Mo- 
tiz Buch, ovetsat fta TM. 138 Si- 
der i Omslsfq. Nedfat src W til 25c. 

98. Danmarls Vooehalg. En Roman 
fra gamle Dage as Vilhelm Oster- 
gaard. 462 Sidet i Omslag. Nev- 
sat fea 81.50 til 75c. 

99. Gewsetne for den tellgisse Tant- 
ntng. Bamvton Lecturez ctf Hen- 
ev Longueville Mansel. Eiter Ori- 
ginalens 5te Udgave paa Dankt ved 
N. Teilen. 239 Stdet t. Quillt-H 
Redsat fta sLW til Soc. 

100 Fort-g til en tott Fortlattng over 

St. Johannes Aabenbating af Ot- 
to Msller. 348 Stdn i Omflags 
Nedsat fea 8200 til s1.20. 

101 Engelssc, stotlte og ieste Zotte- 
sange og Melodiet, samlede og nd- 
satste for Pianofotte as A.P. Berg- 
greens Anden, meget For-gebe Ub- 
gave. Jndeholdet 125 Sange. Red- 
sat fta 81.50 til Oc. 

102 Dtn Konge kommen En Advents- 
betragtning gennem siterdilener 
as A. Anderfen Sogneptæst 87 
Stdek l Omtlag. Nevlat fra 40 
til 20c. 

106 Om Bienestolem En Esteeladt 
Afhanttling as Leisten Mittellm 
Kalt-, Ubgivet as harald hoan 
96 Sidet t Omslag. Nedsat fta 
40 til 20ci 

117. Jldstgnalet og en Eftetstttft 
To Bladartttlet (med et Form-by 
as Frevel-il Junge-sen, Balgmentgs 
hedsptcesi t Ksbmhavm 31 Sldet 
t Omsiag. Nedsat fes 20 til 10e. 

Us. Bedltemodet, Foetcelling as 
Knab Tit-its 245 Stdn t Omsiag. 
Mut fta ils-o ttl Soc. 

120. Fritz Botsem en Ben, sttldeet at 
en Ben. Btlhelm Mktedal 82 
Stdet i Wag. Nedsat fra 40 
til 20c. 

21. Folleftkhed og hsjlitleltghedi Et 
Jndleeg t Nutkoens Kultutlamp 

af A. M. St. Unions-eh up« 
teol. 111 Sidet i Anstapr sat fra 40tt120c. 

123. Matt-Preditenet, of Ehmsq 
H. Spukgeom oveksatte fta Engels 
af V. B. 295 Sidet i Hind. M 
fat fta 32.20 til 81.40. 

112. Minde om S. M. Classe-h 
Kateket i Mgr. Dsd den Ue Iptil 
1878. Bed Ftedetik Jan-eth. 
128 Sidet i Omstag. Nebst-i fts 
60c. til 20c. 

115i Til Fotsvar for Kristeuttoeus 
Sanvhed. En haandstækniug for 
Lægfoll, af Frevel-is Jungetfen, 
Præsi ved KIbenhavnzValgmenigi 
heb. 109 Sidet i Omsiag. Nev- 
sat fta 40 til Sok- 

124- Bericl Elmgaatd: Hjemstami 
Billet-er fra Jylland i Somtene 
1885—86. 310 Sidet i Bind. 
Rebsat fra s1.90 til S1.20. 

125. Fra det svensse Kirkeliv i de 

sidste Hundrede Aar. Nogle PO- 
fon- og Tidgsiildringer of Richard 
Peteksen. 309 Sidet i Bind- Neb- 
sat fra 8220 til 81.70. 

"Danish Luth. Publ. Dense, 
Blait,Nebt. 

L--—---. — .-— —-. -..-.——· 

REDUKTION 
spss 1. og 2. Mit-es Sinon-s 

skankiihaven 
meet Damms-sen 

»Um 
scm sfgssss fks NLW VORK 

den 7. Maj. 
l«»«1««lus-«-s«- nimsjlts nn frs Links-is 

fis-·- Uuk U. Ä n-» llishusnstk N. II 

For Imnnne splagnmgu henvknbe man 

ng til nimmst boende Agem elle( m 

A. Marien-on si- co» 
General Weitem Pasiettgeks Agnus. 
126. Haft music St» Mira-o II. 

Paahdeli e Agemer Insses I alle staubi- 
naoifke Sen stumm oil m mmksenme den-u 
direkte Lin-K 

American. Dominion 
og White star Lines’ 

Dømpeke vedlisklmlder »- etwas-site For- 
Mndelsek mel en- 

Nev York. Rudolphi-, Bootes-. 
Paul-tut Uslliu 

samt 

southsmptonsuvnpootouumowm 
De- stentk ist elen- » l)c)I-In-ltnhfued«qs- 

»Hm-, »N! r is us ist-m » de- n ! ø r sie Damp- 
siibri ’e-kt1(-n. 

Dosn stott- l«()l’l,’l-AR1TBT. ist-m over-- 
Ins-mer Unter nydec sit-mit disk reisend- 
PIUsUlrvni. er en nistet bot-ket- kot It Ill- 
qususekrknkpk Gen-fand im venlis lust- 
tjebomntktsheci, sod ()pvsnnins. sssk til- 
stnsshltesllss nk vkltillsvet Syste. hule 
Uvenpise est-tat Lsecctilsya os Notian- 
nqsk sit-c l- have-. 

Demut-n tin-Im- 1 eilt-se Unter- Zklbe en 

Hirn-Mr Fasssillelejllgltkdek wu- 2«-H VO- 
ne set-· 

I-» more-a lum tin-se Upfmlcj l sa ist-Cz 
thl Paasaskekekno. Ist-m heisc- metl ils-l- 
(s«(. cmsmth s-- Was-r- sskAt Lusts- 

usmtmhihez tin-munter FU Engl-as l fette 
TM il at tust-akut- Rssjsen meet Nordst- 
dsmpkme til de shsncklusvloss Kam-. 

Ok. smm sei-» im riet sansle Lond. 
lieh-ves- hosllesr ilklte at ver-te isten-e i sus- 
lsnd Im- lkcsicmlrinq Ul Anteils-. der-ot- 

killllct ekne e- um«-eilte ps- »wenn-nn- 
n sc. 

Pris— u August-Unter senkte- Ins-ast. 
mn De - Istka tll 

bis-U F. c. SROWN, 
Hom» ob West Pssoenset Atem. 

l dek- kacke- 9000 Mit sc» 
DREI cum-. m. 


