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Statuten. 

Om den voldsomme Storms Ans- 

»k Onsdags (6. Apt.) paa Ribe 
,stkiver »Stiftätidende": 

Dä Setotmen tog til og hylentde for 
akkring Knien, ryktede den en Flig 
Ips af Kobberdættet paa det Tag, der 

iigget mellem den saataldte Veftgavl 
IS Matiataatnet. Nede ved Tag- 
tenben sit Stormen fat -i denne Flig 
As bearbejdede den faa haatvt, .11 

km Issneves fra Trceværket Jtte 
Im knart var dette stet, fst Sturm-In 
Wäsche Zige ind mellemKobberdæktet 
tg Ttævcertet og med voldfom Kraft 
Fragte Tilspmningen paa to Side-:, 
Utede bele den mægtige Kobbetflade i 

Beil-et og satte den fra nu af i unf- 
ssvdt bolgendeBevckgelse. medens den 

Mdig rustede og rev i Kobberet, 
Za- dette Saaedes og siængedes som 
We og i ftore Stytter faldt klin- 

gsde til Jorden. Der var desværte 

ps- dette Tidsvuntt sintet at gørr. 
Seid om man havde haft de thust-- 
It Hjælpemidler ved Haanden, vilde 
singen have kunnet gaa detop uden 

Tssfarc Med Sorg maatte de man- 

zszt Mennesier, der efterhaanden kom 
fis- se, hvorledes Lrtanen wallt-atte- 
xtde Kisten. 

Zed Tættet Afrivning var der 

Fett for, at chrlvingen over det 
Mutetede pragtfulde Orgel og seloe 
M siulde lide Stabe af nsedtrwngeni 
De Band Dette er imidlertid hel- 
"ngis forhinbret, idet Tømrermefter 
Ægaakd Peters resolut git i 

M med Anbringelsen af et in- 

Wistisi Tag af taqpap under Kir- 
Ekss TtævæsrL bvorvaa der bar været 

instit-et en fior Del af Ratten. 

Der sdelaqte Kobbertag, der helt 
U Tægges om,var lagt i Sommeren 
M- Om nogen Fejc fra Artitek: 
M Side tun der itte vckre Tale. 

I- II- . 

Stormen bar paa Samsø anrettet 

Jst Forftytrelse Da Skwde paa Huse 
I. Z- v. over hele Øen. Fta Koldby 
Laus meldes til »Kat. Dagbl.«, at 

Wes Bundqarn er sdelagte rev 

t- Stumver og Stytkek og kastede 
D Im Stranden Dette betyder et 
ÆTub for Fistetne, saa meget mere 

THI- Sildesisietiet nu ftod for Dortn. 

singen og Laudhnsholdnings- 
felfkabet. 

In W Aars Dagen for His. Make- 
Itt Kongens Protektotat for Tet 
U Langhuzboldningsfelsiab nar- 

-Me sig, var der under Lvervejelfe 
?- Selsiabets Beftvrelfe, hvorledes den- 
Use Mecrkedag tunde miwdes paa syst-sl 
kh og varig Monde. Og efter ctj 
MS Tilladelfe var indhentet til« 
ist SelsiaM lob hugge en Bufte af; 

W Majestæt, rettedses der en Los 
an til Medlemmerne om at" 

state Selsiabet en Marmorbufte af 

Ding Christian Ade til Anbringelfes 
i sibliosteks- og Bestyrelfessalen i 

SeMabets ny Lejlighed paa Bestre« 
Mievatlx 

Denn- Opfordting fandt den guni 

·Ig’ste Modtagelsr. Store og smaa 
Mag strmnmede ind, og allerede 

fes Uget efter, at Opfotdringen var 

Why ktmde Selsiabet anmode den 
Mit-klebt Kunstau, Professpr B. 
Wsem om at hugge Os. Majestcets 
.ste. 

Drum er nu fcerdig og opstillet i 

Æteltsesfalem som fotuden med 

W Mc er smykket med Marmor- 
Esset uf Prof. B. S. Jsrgensen, 
Mk Find, Kapt. J. C. la Cour og 
U Segelcte. 

--«h --..-...» .... 

Det tgL dar-sie geograi 
feste Selstab afholdt Totsdag 
Aften (7. Apr.) sit sidste Mode i den- 
ne Seesom 

Den svenste Sydpolatetspeivitions 
For-ek, M Licht-, ..-k)oldt 
Fokedka spefitiom »Es 

Fiorend Foredraget overratte Gene- 
ralløjtnant Schroll paa Selstabets 
Vegne Dr. Norkdensijøld Selstcrbetå 
Guldmedaille. 

Tereftek hotdt Dr. Nordensijpld it 

langt og interessant Foredrag, lebh- 
get af en Ratte udmætkede Lysbil- 
leder- 

» Fotsøgslaboratoriets 
jSmorudstillingen J For- 
-føgslabotaioriets 26. Stil-Ludwi- 
iling deltog iatt 104 Mejerier. 
! J den bedfteTredjedel tom følgende 
HMejserieU Toftegaard og Stenstrup i 

EHorbEk Amt: Hpjby Aaskup, Lun- 
Tde-Østtup, Helnces og Ubberud i O- 

idenfe Amt, Bosttup, Longelse-Fugls-s 
ballt-, Krogstilde, Ætsstøbing,Thokz- 
tilde, Gudrne, Vester Aaby, Bieg- 
ninge, Botinggaard, Bro og Skovbn i 

Ssvendborg Amt; Bjøtnedal i Born- 
holms Amt, Qstofte, Maglebrænde 
oglltterslev i Maribo AmtsVamdriip, 
Holfted og Hjarup i Ribe Amt, Dien- 
sderup og Hainlet, i Vejle Amt, Juelss 
minde, Zuvor-, Stjærum, Sand-By 
Skjetn og Tarm i Ringkøbing Arn-; 
Frem og Jølbn i Tifted Amt: Athen 

og Ostermatk i Aalborg Amt; Hvlte 
i Aarbus Amt. 

Salmebogens Melodie-. 
Organist ved Jmmanuelstirten So 
phus Halle hat paa Vilh. Hanfenö 
Musitforlag udgivet en Melodisani- 
ling til den gamle og nve Salmebog, 
Salmebogens Melodien der vil være 

at anbefale som en Haantdbog Tor 

PræfteV Organistek oq Kirtesangere 
samt som en Vejledning til Sohne- 
sang for de musikalfke i Menighede·1. 

Da Melodiekne er gengivne uden 

!.Hatmonifering, er det lnktedes paa st 

"begrwnset Antal Einer at faa famlei 
en ikke rinqe Rette Melodier, der el- 
leråi man spges i forsiellige Sumlim 

»Aer. 

23 Aars Prcefiejubilæi 
u m. Paftor H. V. Hanfen, Nutz- 
bing M» lunde den s. Arn-. feste sit 
25 Aars Jubilæum som Ptckfi i Ny 
ksbing, idei han den S. April 1879 
blev indfat som residerende Kapellan 
for Nvløbing, Lsddserup og Eis-s Me- 
niqhedet. 

Paitoren moving i Dagens Anledss 
ning Deputationet fra Svgeplejefore- 
ningen oq NykøbingEøddekup ogEkZø 
Menigheder. Bnraadet msdte in pleno. 
csg Borqmsesteten bragie Jubilaren 
Bvens og Menighedens Tal. Enc- 
videre indløb, medbeler »Nordjyll.«, 
en Mangde verdifulde Gover, deri- 
blcmdt en Solvjatdinierh et forgyldi 
Solvhorn leovi af Guldhornene), 
en Solvopsats og to Pengefummer 
paa 1625 og 750 Kr» bestemie til en 

Ubenlandsrejfe. 

Tod af Blodforgiftninkk 
Under Fæbdning af Trceet lom 

Guardejer Zalarias Nielsen i Bor- 
riisø fotleden iil at stiitte sig i den 
ene Haanv paa en Tjstm idei han, 
da ban Var lige ved ai falde i en Bek, 
greb for sig lige ind i en TjstnehæL 
Haanden svulmede op, og da der vifte 
sig Symptomer pag en Blodforgifi- 
ning indlagdes han i Folge ,,Randers 

iAmts- Av.« pasa Randers SMUZ, 
Ihvvr ban nu er afgaaet vethden sotn 
Folge af det tilfyneladende ubettfdsp 
lige Stil. Afbjde var 64 Aar gl· sog 

gift. 
« ,- 

Dynamiteksplvsion. Den 
7. ds. elsploderede i et Hus i Spaneke 
to Dynamitpctrvnek, der var lagi til 
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W- Tsmne Mond rendede to Hem. ID- 
bvadrvsct Ill 1. M«1 tut-L Jkg tmr bruqt Wolkan Beqetable 

An duneLinsnsent Ists-re Aar oq sitt-bist des fortnnlmt. tim- mcid 
Loh-. Siehe Sommer kesdede leg denn-d Musik-anhält 
Jus bar det at Iio i hakt 

Mo hon A. Wurf-L 

Endo-r can sei et Friekssmptar as Wassmg 

Hin-ne l) csus Ins Ctsuk chik vcb at sich 
I l 

»I- J. s. Mast-In ssckfcql co» 
67 hbesty streu, Moos-. Man- 

Qntuvelsge I e Ist-us tas- stkee sis avtst St Um M« 

as lsQIIIIIOeadessrb ·de seh at tagt Unmut Zum-m- 
Iok Domai- Sltio Dag- 

Tttring under et Petkolemnsappatat. 
Hufets Tag og Vasgge styttede sam- 
tnen. En Mond og en Kom, der op- 
boldt sig i Sturm flap usiadte SM- 
levæggen ind til Nabohuset, hvor der 
law Jn Rose til Sengsp Nikel-e lig·e- 
sledes samwen, men Konen ssap ifølcxe 
R. B usiadi. 

En kras Skatteyder. For- 
leden Tag var en Ganrdejer i Ybby 
Sogn i Thy af Ssognetawdet »ind: 
budt« til Forlyandling angaaende bans 
Skajteansættelsr. Forhandlingsetne 
maa have oæret sckrdeles livlige, thi 
Gaatdejeren udstcesldte et af Sogne- 
raadets Medlemmer for »Bedrage:« 

q »lumpen Karl«. Zaa blev For-—- 
handlingerne ifolge ,,Thifted Amts- 
avig« forlagte til Rettens Lokale, vg 
her bl ev Gaardejeten nødt til at ded-; 
tage en Bøde paa 50 Kr. samt at be-; 
take Sagen: Omkosininget ! 

En dy r Spøg. En Tjenestekarli 
fra Holbæl Ladegaarb er ifslqe 
,,Holboelp.« bleven idpmt 2 Dageg 
Fænigfel paa Vand og Brod, fordi 
han i to Butiller der i Byen hat 
forspat at udgive en af »Heu- 8. 
Tag'«5 Tiltonefedler. Rarlen hav- 
dede at have forsøgi del for Spsa, 
men Reiten tog ilke denne Fortlaring 
aod og domte bam paa Jndicier. 

Lin mærkelia Saa. En sit-tm- 
fuld Tag frr et Aal-s Tid siden —- 

foriæller »Holb. A. Dasele —- blæste 
Hatten af en Mand, en Smed, og en 

anden Mond tog den op og bragte 
ban- den tilbaar. Da der blandl an- 

dre var en Minister til Stede, gav 
den lille Beaivended Anledning til en 
Verfion Din, at Manden ioa Hatten 
op i den Tro, at det var Ministerens, 
oa Hatten ovnaaede derved en vis Be- 
remmelfe, faa den kam paa Tale ved 
en senkt-e Lejligbed Talen formede 
sia laaledes, at Smeden derefter 
mente ai have folai sin Hat at levere 
i et Glassiab til en Gaardmand f)r 
et gammelt .Haln1laa, medens Gaud- 
manden derimod menie Nej og wes-i 
iede at inodiaae Hatten. 

Der ovstod berover en Retssaq, 
bvoriDommen faldt forleden Dag, Jg 
red hvilten Gaatdmanden blev dsnit 
til at betale Hatten med 55 Kr» 
hvortil lommer 10 Kr. i Sagsorn- 
lostninger. 

Skarnsstreger. Paa Vis- 
borg Kirlegaakd hat nogle ondstabs- 
fulde Personer Natten mellem Lords-I 
oa Sondaa (2.—3. April) for-tret 
nogle laade og utilbprlige Skalen-Is- 
ftreget, idet de forfi har sdelagi en 

Del Gravgelcendere og Kranke paa de 
fleste af Gradene, bvorefiet de hat 
sit-et Refterne af Kransene over 
bele Kirlegaarden, ligefom de hat 
nedtrampet og sdelagt Gravstederne 
iog de paa disse plantede Blomftet Da 
Smaabuske. Der berstet da ogsaa i 
Egnen den ftørfie Harme over det 
stete. 

Det« er oplysi, at Gerningsmæw 
dene er nogle Karle og Arbejdsmænd 
fr- Visbotggaard 

Natutligviö er det, strives der .til 
,,Aalb. Amtst.«, Spiritus, der er 

den egentlige Aarfag til disse, socn 
til saa mange andre af den Slagg 
ondsiabsfulde Bedrifter. 

Tilftaaet Tyveri. lsn M 
oarig, genfaqne Gange ftkasset 
Zkrckddersvend, Søren Lotsen, er 

onboldt for omfattende Tyberiet of 
Klædevotser og .L)erreekviperingsar- 
titler hos Manufakturhandler N. M- 
Rielsen i FrederitsvætL Den an- 

holbte hat ifslge R. B. ovetfot 
Birkedommer Lotsen asiagt fuldstrkm 
dig Tilladelse. Støtsse Delen af 
de stjaalne Saget er i Behold og 
Milde have været anvendie til Emb- 
leringen of en Herreekvivetingsfor- 
reining i Kobenhavw 

Priserue paa Laut-eint- 
dotn me er, eftet hvad der meddeles 
»Aathus Amtstidsende fra forstellige 
Sider, i Opgang paa Aarhuzegnem 
Ejendomme bliver jævnlig folgt -.il 
Prifer, der er betydelig Werg end 
de hat tunnet koste i de semre Aar. 
Efterspsrgslen efter Ejendomsme et 

stigenkve, og handelen nvaa merme 
laldes livlig. 

Et Blrnesanatorium ved 
Silteborz J »Lætetformin- 
geni Mediemsblad opfordtet Lætet 
Fest-ersah Reh-aged til ast reife 
Mdbe et Winde ved at vietekiggsre 
Läusen M et saaW Sanaiorinny 
Gmel-ers symckv hat W Es streute 

en kunlv Sum til Bygning og Hm- 
anleg. 

Bygningerne vil koste ca. 20000Kr. 
Denne Smn tcenles tilvejelnsagt paa 
den Maade, at Bstnene Landet over 

Hcmr Lister tundi og fotetsagek Jnds 
samlinget DEwed vil Sanatoeiet 
blive tejsi af Born for Bsm « 

sz Tet var en of den afdsde Fei- 
stander Bnddes lcereste Tanlee of 

’faa reist et faadant Bstnefanatos 
rium. 

Eavnede Fiflerr. Forrige 
Lnsdag Aften i den forrngende 
Storm gil Fisier Msantinus Ras- 
mussen af Aar-has samtnen meb to 
Akbejbsmcend fra Havnen ud i sin 
Band for at tsgteGatmog siden hat 
man ifølge ,.Aarh. Amtstid.« ilke set 
noget til dem. Man mener nu, et 
de man væne enten omkomne eller 
landede Pan Mols. Forhaabenlliq 
vil dette sibste vife sig at være Til- 
fckldet. 

Den fotsvundne Segm- 
'"r a a d ds f o rsm a n d. Sogneraads- 
formand Lavsl Madfen fka 
Tilst forspandt en Don i November 
Manne-d 1M. Hans Lig er ifslce 
R. B. den 8. April fundet i Aan 
veb Mindebrox Ligel var i saa stætlt 
ovlest Tilstand, at Jdentiteten lun 
lunde lonstaferes ved nogle Var-ins 
der fandtes vaa Ligetx paa bette 
fandtes oglaa 60 Kr. i Kontanten 

Dritllet Karbolsyrr. For- 
leden Fonnt, da en Familie, 
som lige var flvttet til Esbjerg. var 

ved at volle nd, sil dens lille, ko- 

narige Sen fat i en Flusse med Kar- 
bolfnre og dral of den. Bat-net lom 

buriiqt Pan quehnseh og Dr. Colv» 
fom läge var færdig med en Opera- 
tion, forelog to lldvumvnlnger. Det; 
er ifelqe »Esbi. ngl.« Haab ons,! 
at Bat-net vil lunne lede· « 

Tibet. 

Den lutkede Tar. 

Lm Tit-et der endnn er lntket for 
den tristne Mission, hidsaetter vi føl 

gende interessante Ek·ldring: 
Lhasta, Daten-laan Reitdents, 

ligqer ved en Beflod til Sange-en den 
stsrfte Flod i Tibet, den« der senere 
bliver Indiens Bramapntra 

Vyen ligqer dein men dog steten-et 
af de fnedeekte Himalaimeergex tun 
mod Sydveft er audent for Sol, Feud- 
sel og Wo. 

En Fnlde as dundreaarige Treeer 
omvinder Bnen sotn en stkransik De 
store« bvide Hase med Platforme, 
vekgle med imaa Taarne og tatstge 
errnvler med goldne Tage. Hatt over 

Vuen der-ver Fig det hemmelighedgfulde 
Buddha-la,bvor Dalaislama bar. 

Navnet beendet Guds Lade, og 
for Buddbaifterne er Dalaj-lama 
Jndbegrebet as det yvperfte gnddoms 
melige Versen, tkke Gad, Buddhaisterne 
kender engen personlia Geld. 

DalaHanta dar Me, forandrer kun 
fin mennessclige Botig. Fargaar Lege- 
mct, iaa lader Sjeelen fig kost eiter til 
Syne i et Varus Skitielfe. Dette 
Barns gudornknelige Nttur er ved 
llndertegn bleven aabenbaret for de 
sverste Pia-ster. 

For hele Tiber er dette Born 
Jndbegrebet for at Mage, Rigdom og 
Visdotn 

— —- J Ldasfa bar der ts,000 
Praster eller Munkr. Jgemmen Byen 
gaar en ftadig Strom af Piligrimme 
oa Kabmaend Hvert Aar i December 
er den state Messe, hvortil Ast-wande- 
ne fra alle Nabolandene Kammer sam 
men. Fremmede Ansigter Draqter og 

prng i usw«-selig Vekslietq, Maha- 
medanere fra Takte-stark Bratninere 
fra Ganges da mange forikelltge dutdi 
haiitisse Fol·eslag. 

Uagtet Stedets isore Hellighed er 

der stark Fkrdsel hele Dageth Meer 
naar Market begvnder, og det hsllige 
Bjærg Inn tegner fig forn en Skygge 
mod hinnen· iaa vphsrer al handel, 
Arbejde og Tale. 

Bei-ver farnler sig paa de flade Tage 
eller vaa Tarvene, Isiter iig ned paa 
Juden og beder de soreftremee Banner 
Den dybe Stithed i Datajstamas Vol 
lnydes an tun ai den ensformige Lyd 
ai bedende Stemmer. 

suddbales steile Klippevæg bat-er et 
valdigt compleks ai Klosterbyguinqer 
pp Templee. der tveeit appe er aiflneteH 
qi es aisautiik pssppel baaretai Saitet 
oq W t as avldae Jorsiriaaer. 

srsqtiae suqu og daher med isaa 
Miit-ne Mira-fee sllppem stete. 

Acker ferer lra Vyen pp til dens Fed; 
disfe paleres stadiqt ai rigtkleedte Or- 
denshrsdre og frennnede Pilgrimine, 
der nied Rolenlranle i Heenderne beden- 
de nceriner iig det hellige Wir-ern 

J Kupvelbngningen itaan lollos- 

ial Statue,inihkfet need rig««Fd?g·i)ldiiing 
og kostbare Steue. Derben ftnrer de 

deres Gang. 
Padlqdfet ital indebolde tut-W 

Betrelier, der er iyldi med nvurderlige 
Kostbarbeder, iani Pilgrimniene har 
baaret samtnen frn det liaer Asien 

Mange Missioner hat springt at 

«nabne denne Dor. De iørite var 

iherrnhutterne, de flog iig ned paa 
Indiens Norveftgrænse, ligei Hieriet 
as Himmalaja i den yderfte Ende as 

Kasiinirdalen, hvorfra der gaar en 

havedvei ind til Tibet. 
De begnndte med at studere del 

llilietnnfle Sprog. overiatte iaa den 

Ihellige Slrist on uddelie ten til de 

tirenis og tilbagerejiende tibetanfte 
handelsmeend 

Missioncer Heide har holdt ud pna 

denne udiatte Post i henved sitt Anr, 
ji en Del Aar dar hon og hans Huftru 
lboet i Darjeelingz de dar ndarbejdet vg 
ierbedret en Udgave as det »Ni; Testa- 
’niente«. 

Ogina flere Medlernmer of »Um-i 
Jndland Mission-« har iorssgi at naa 

ind til Tibet. 
Miss Annie Tonlor mente at lomnie 

ind over Grænieu i Ncekbeden ai Dar 

jeling. Hnn opholdt iig derfor i La- 

Contal, der ligger i det uafhængige 
Territorinni Stllim; der studerede bun 
i 2 Aar iibetanst Sprog og Sæder. 

Men ket viite iig untuligt at loinme 
denne Vej ind, hitn ntaatte reife ttlbage 
tilKina, drogiaa den lange Ves iyd 
am, og naaede elter mnnge Genvordig 
heber den hemmelighedginlde Pilgrims- 
bn Lliassm 

Her lige ved Manlet blev hun, liges 
ivm den ivenite Dr. Sven Hedin og 
flere andre Reisende tonngne til at 

vende om. Der blev iendt en Llideling 
Soldater itn d liende, diese ssrte heiide 
høiligt niJn beiteknt tillnge over 

Gransen. 
Men etnnie Tolstoi linnde eitdnu 

ille iadt Moden hnn reiste til England, 
inmlpe en Elsre nJiiSitoncerer, der 

iulgte dende iillnge til Darieeling ior 
alter at lege Adgang til Thiben 

Men Alt var iorgæves. En«ai diese 
Pionerer dsde, nogle forisgte, nien 

nden Held, at lammeind frn Kinn, men 

blev vcst tilbage, lun lineliste Karat-a- 
ner havde Ret til at folge med Pil- 
grimetogene ind i den helliae By 
Andre as Missioncererne optog Germa- 

ger ved andre Missioner« nogle enlelte 
vendte tilbage til England. 

Miiö Tanlor var lige uforfærdeL 
Da England vnr traa dt i Handelsiop 

bindelie ined Tiber o; havde etableret 
en Hindelsfiaiion pai Gransen wels- 
lent Tibet og Siklem, fik Annie Taylor 
endelig Lov til at nedicette iig sotn 
Handlende i den nye Station, Yakong· 

Naar undtaged den engelsle Rege- 
rings lldiending, er Annie Taylor den 

eneste Evropæer paa det Sted Der 
bar hnn nn holdt nd i 9 Aar. Hsin 
icelger sorslellige Brngsgenitonde til 
de tilsejlende Handlende, uddeler Medi- 
cin til Syge, gude«ige Smaaflriiter, 
Bibler og niere. Ved Siden asdenne 
iin Gerning prædiler hnn Evanliget 
utrcetielig i Ord og Gerning. 
Den for 10 Aar fides grundede Allians 
cesMisiiom der oqiaa venter paa at 

lna Deren aabnet til Tibet. er egentlig 
itiitet af Amerilanere, nien de ileiie qi 
Missionærerne ere amerikaniierede 
Svenflere og Nordniirnd 

Vaar- « sammt-r- 
lystrejser 

sont-nor nu tot-il do popultkke o- 
hurtlkcssemiss Untat-stude. tilhxk 

riet-di- 

American-, 
Dominion- »- 

White Stets Linie-. 
Dis« sum ist«-Im st- lieesogo dtst gam- 

les band, gi» klogt i pr. omgaaenclo 
at tilskrjvo disk-o Linie-«- Konw ki« 
Eukuksfoaspkoxksah hvilket tilligo 
mail Rialto-, lmmpskibsliato o. s. v- 
Stkaks tilsondos trit- 

l)d Prisci- pss sdie Klassi- km det- 
gsmlo Land or nett-at, tilskyndes Co, 
som agro at hast-ge stinkt-o. M stic- 
kost at kobe- Icotukhillet. 

Um nimmt-to Oplysmnkek til-Iris 

PKANcls c. IIIWN 
VII-tu Pass. komd-t- 

W. W st. W. II. 

Dms havedstqtion er Laubw- 
Ghoom usw-d Dorfe-läng. den er 

mesten adelakkeuve beboet as Tibetqnetr. 
De foksteutge Missionet er raste-de 

til at tust-ge iud i dem tillutkcde8a11d. 
De er bevæbnkde med quvs Okdi 

Futter Spkog og er iokitolige med 
Fo"kets Scedec og Sktkkr. 

De besser un Guds Vsrn formt 
fig met-dem i VIII om, at Tibet og 
Bhutan ad frevean V 1 maa blive ero- 

btet for Evas-geriet 
—- ——--. ·.-——-—— 

Endnu en Uge. 
Forretningsudvalget fot Don-est 

Qui-heran Publ. Haufe, hat besiuttct 
at udscktte med Hufets Opgøk end-m 
en llge for om mutig at faa Iwa- 
1e fleke Benge. 

Manqe bar efterkommet de gen 
tagne Opmab ----- fra Sumsundeth 
Fortnanb og Hufets Bestvtek. og hat 
indsendt, hvad de fknldet ellet m 

mesfe dems; men der er endnn nogisz 
fom hat ladet vente paa sig. Vermes, 
btug mt disfe sidfte Dage· indseud 
hvab J skylder, faa glcrdek J Edstr 
few, oq gavner vor Forretning Ha 

dermed vort Samfund. 
Hufkf for den R. Maj. 

Ækbødigst 
Nielss Damfkov 
Fornmnd i Derettonekk 

-- 

Bauer til ncdfatte Pkiien 
Vi hat modtaget mange gode billige 

Vergl-L fom itte er opført i vort Kata- 
log. Samine sælgeg til nedkat Pris, 
taalcknge Oplaget vorer. Prijerne et 

nett-s, og Bogeme irr-des portofrit, til 
Lalaget er udsalgt, i den Orden, som 
Vesiillinperne indlober. Striiv med 
det samtnen, inden d» er for sent. 

I»Ist-gerne bestilles efter Nummer. 

lLfL Ved Senattia lfn Modus 
Ord til Bornene, af Augusta Mau- 
rier, med Fororb af Sogneprcrft 
Thomas Nordam. 129 Sider i 
Bind. Nedsat fra 81.00 til Coc- 

137. Richard Peteriein Fike Lins- 
dilleaerz Wer-let Vlbkahamsorh 
Ludvia Tuch Moritz Arndt og 
hans Forhald til Danmart, Paul 
Møller 225 Stdn-, indbunden. 
Nedsat fra sl.70 til 81.00 

128. H. L. Martenfem nyt Bidkag til 
en Karatteristit af danst Predilent 
det nittende Aarhundredez sidste 
Halvdel, af V. Nannestah, Segm- 
prcefi. 154 Sider tndbundem 
Nedsat fra 8220 til sl.00. 

130. Fra Ksbftadslivet i gamle Dage, 
af Vilh. Malling. 128 Sider ind- 
bunden. Nedsat fra 81.00 tll 70c. 

Ul. Kristen og Jede. En Fortælling 
fra det 16de Aarhundrede af Karl 
Heinrict Caspari. med et Fororb 
af Slotsprckst Lic. th. Paulsen. 
244 Sider indbunden. Nedsat fra 
Sl-70 til 81.10. 

132. Dagny. Et Livsbillede l 
dramatisl Form, af Wilh. Malling. 
152 Sider indbunden l sint Bind. 
Tedfat fra 81.80 til 90c. 

123 Portræter fr; Hirten. D. G. 
Monrao, E. Hostrup og R. Fri- 
modt. Bidrag til en Ka::!terlltil 
as danft Prædkkm i det ntttende 
Aarhundredes sidste Halroei. 172 
Sider kahl-under Redlat fra 
8130 til Joc- 

134. For Huntkrede Aar siden, Stther 
af Livet i Danmart 1788, af 
Richard Petersen. 176 Stdn inv- 
bunden. Nedfat fra 81.30 ttl 906. 

136. John Paludan-Miiller. Men- 
nestets Komedlr. Dramatist Dlgt- 
ning. 201 Sider i Ornslag. Red- 
sat fra 81.00 til 20c. 

187. Religionsphiloscphk, af N. RU- 
sens- 537 Sider i Omilag. Neb- 
sat fka M.00 til 80c. 

138. Religion, Religioner og Kristens 
dom, Bidraq til Religionsphlloloi 
then« af M. J. Monat-. 509 
Sider l Omllag. Nedsat fra 8240 
til 60c. 

MO. Kona Fredetit den Sydeudek 
Manan Et Bidrag til den baw 
sie StatsHiftorie fra 1848—1M. 
Ved Atel Thorspr. Firfte Mal-, 
760 Sider, andet Bind, 1102 St- 
det, begae l Omslag. Nedfat fra 
38.00 til sl.60. 

Dantfh Luth. Publ. Dense, 
Bluthitesr. 

Istan as kam-net 
ca titl- soa for sie-. 

u 
W C- H. Suqu 

J out-In is m 

DumLmyMHousp Bist-. seit-. 


