
Danmark 
Miindesmærle for Niels 

R. Finfem Den danfke Lægestand 
hat gennem ,,Medicinst Selstab«, 
»Den aMndelige·E-dunste Legeva- 
eningLIVog ,,Københavns Lcegefok 
mingZYtaget Jnitiativet til Dannek- 
sen afxen Komite til Jndsamling til 
Mindesmække for Niels R. Finsen. 

Et F—insen-Fond. »Ring-I 
sted Folletid.« tager Ordet for, at? 
man i Siedet for at farnle ind til en’ 

Mindestøtte for Professor Finsen 
hellere maa soge dannet et Fond, der 

bærer hans Navn, og bvis Midler an- 

dcndes til Kurhjælp for fattige Lu- 

puspatienter. 

Stormvatsel-Stationer. 
Marineministeriet hat udsendt Med- 

delelse om, at der fra 15. Oktober 
vil blive oprettet Stormvarsel-Sta- 
tioner i Esbjerg, Ftedetilshavn, 
Aalbotg, Aarhus iog Odenfe, hvis 
Henfigt er at give Publikum og da 

særlig Fiskere og søfatende Undertet- 

ning om Storme, der ncrrmer sig. 
Paa hver Station vil findes en 

Mast med Rea, en Kasse, hvori Befr- 
beretninger og Vejrtokt kan opflaas 
og et selvregistrerende Barometer. 

Ztormvakslet gives paa den Maa- 
de, at der under den ene Raanok hejfes 
folgende Sägnalen 

1 Ballen betvder »Um i Veiret, 
Stotrn kan ventes, se Telegrammet- 
ne.'« 

1 Kegle med Spidfen ovad: Storm 
fta N. V.; med Spidsen nedad: 
Storm fka S. V. 

2 Kegler med Spidsen opad: 
Stoan fra N. Ø.; med Spidfen neds 
ad: Stokm fra S. Ø. 

1 tødt Flog under den anden Not 
bctyder: Binden drejet med Solen, 2 
røde Flag: Binden dreier mod Svlen. 

Senere vil der blive oprettet lig- 
nende Stakioner i Kobenhavn, Hel- 
singøt og paa Steigen. Pan Singen 
vil tillige blive rejft en Signalmast. 
der angiver Vindretningen vg Bind- 
styrken ved Hanstholm og Anholt. 

Ldenfe Søfartåhjem Tej 
bemdelige Opfving, som Søfarten 
paa Odenfe hat taget med lidv’delsen 
af Eejlløbet ind til Bnen, hat fort 
met sig dei ønftelige i at kunne rejle 
et Eomandshjem ved Ldenfe Hat-n. 
El faadant er under Lpførelie sog 
nærmer sig sin Fuldendelse. Men da 
det er rejst ved frivillige Gaver, saa 
manglet man Midler til at montere 
det. For at faa Hjemmei udfivrei, 
san det ret snart lcm siaa fcerdigt åil 
at tages i Brug. afholdt nylig en 

Damekomite en Bafar, for bvilten 
Hds. lgl. Hofh. Prinsesse Marie Var 

Protelirice. Prinfesfen bar nu sendt 
en af sine bekendte Blomstet-Akvarel- 
let i hvid Ramme, der ved Vorm-d- 
ning vil komme Foretagendet til 

gede. 

Krondiamantbryllup fei- 
tedes ifslge »Auch-as Stiftst.« den 
29. Sept. under stior Deltagelse fta 
mer og fjetn af Chr. Ladefoged og 
Husitu i Grenaa. Begge de gamle 
Fell, der er henholdsvis 86 og 84 

Aar, er raste og tsrige og hat bevaket 
deres Aandsevner usvcesllet Dei er 

en ten Fornsjelse at hsre den gamle 
Kone fortælle om sin Bryllupsdag for 
65 Aar siden; hun huflet alt til de 
mintsfte Detailler. SIndag b. 2. Okt. 
veelledes de gamle, der bot hoö en 

Sin, of et bekanntesten og i Dagens 
Lob indiandi en Mrengde Grab-lan- 
ter sig med Gewer; saaledes kom en 

Deputation og oveerakte en Benge- 
gave, indsamlet blandt Byenz Bor- 
gerr. 

« 

Fta Laugen indlsb et Lybmfb 
ningttelegtam og en Bengegavr. Byen 
var singsmyklet og de gamlet Djem 
mtet med Grimt og Blomstet. 
- - 

De tun sikke Dem mod Sygdom oq 
spare ftoke Doktokreqnmger vedsI du 
set at have en Foklväing as 

« f uns-nd Watklns III-hies. 
Isb as vor Ugenr den onst-artige Re- 
vrcientant for detstst 
ste medic-insti- quom 

s tonum as sit Sla di 
Herbei-. Akt skav tat 

« Muth Hatt akante· 
« ketullevpte edtcmek 
z samt-i hast« e So- -; s IBin-g lmi Cz· Akte emmema 

forallesvg oman hol 
sum-km vg DI- 

ratts Cltiv est-r den i Das 
Delikt-i Inäal Os» 

En hidsig Gardist. Et ret 

alvorligt Ovetfald hat for et Par Af- 
tenet siden, sirtver »ngl.« den 30. 

Sept. fundet Sted indke i Ostte An- 

lceg, ved hvillen Lejlched en Gardift 
hat gjoxt Brug af sin Säbel, hvad 
der nu vil komme til at svie til ham 
selb. Overfaldet refercres sauledes: 

Den omtalte Gardist var sammen 
med en ung Ptge gnaet en Tut sind i 

Anlæget, hvor de satte sig paa en 

Bænt nebenfok den saalaldte Trappt 
bøj. Oppe paa Højen stod en yngke 
Mand, hvis Nærværelse irriterede 
Gardtften, og pludfelig lob han :·p 

Paa Heim, trat sin Sabel og gav ham 
en Flcenge oven i Hovedet, nceften 
halvtredie Tomtne lang; yderligere 
rriltede hnn ham med Sabelspidsen 
en lJmp Tomme over Ofen saa at der 

ogfaa her fremkom et blødende Saat-. 
Den overfaldne løb mod Udgangen 
for at faa fat i en Betjent, og samtnen 
med benne gil han tilbage for mulig: 
vis at lunne paapege Voldsmanden· 
Da lidt efter Gardiften tom gaaende 
med den unge Pkge, forlangte Betjen- 
ien at se hans Sabel, og da den vifte 
sig at vom blodig, blev han anholdt 

med det famme og afleveret til Hode» 
vagten. 

; Den ovetfaldne bragtes til Fade- 
»rils Hospital, hvor Flængen syedes 
lfammem og Sack«-et over Øjet blev 
tenset og forbundet. Han fortlarede, 
at han samtnen med nogle Bennet 
havde været ude at faa en Del at 

dritte, vg, da han var gift, git han 
sind i Anleget for at løle sig af, inden 
han gil hiem. Han fastholdt, at han 
ilte havde fornckkmet Gardisten. 

Sagen blev henvist til en Krigstei. 

«Rotte-Fjenden«, der abgi- 
ves af Foreningen til lot-ordnet Ub- 
ryddelfe af Rotter i Damnatl, hat 
udsendt sit Nummer fsor September 
Numret bestæftiger sig ret indgaaende 
med Tritinfpsrgsmaalet og bestrivek 

lFremgangsnmaden ved Underføgel- 
sen. Da Vandrtngsrottcn ofte er 

’Sn1ittebringeten —- hævder Bladet 
I-— maa der for det føkste indfptes en 

iobligatotisi Trilinunderspgelse af alt 

Sminelsty og for det andet føres en 

lot-ordnet Kamp mod Rottekne, sen 
en væsentlig Smtittetilde tan staut-seh 

Viborq Landsoverret bo:- 
der100 Ants Jubilænm. 
Ten kgl. Lanosoverret i Vibom Lan 

ifnlge »Viborq StiftsM i Januar 
Macmed n. A. fejre sit 100 Aars Ju« 
bilceum, idet den blev onrettet ved en 

Forordning nf 25. Januar 18("I:«3 i 
;Ztedet for Viborg eller Nørrejvllands 
Landsting til at være Oberinstans 

Ffor Jnlland Pan Vibotg Landstkny 
)afgfordes, i alt Feld i Eldre Tiber, 
ofte Anlignender, der oedrørte helc 
Landet, særlig Statsfager. og Lands- 
tinget var fanledes en Tomftol af 
vidtrcekkende Betydning, i hine Tiber 
Vel den mest omfattende og afgørende 
i vott Fadreland 

Dets Oprindelse ftrcekker sig da vg- 
saa tusind Aar tilbage i Tiden; HE- 
siorien ncevner san-keins Spend Toc- 
ssaegs Hylding sotn Danmatts Konge 

.paa Viborg Ting, og en Rækle af 
Konger og Kronpkcetendenter og gode 
jydste Mænd samledes her i længst 
henfarne Tidet for at spge Afgsrelse 

zaf Strid og pleje Rettergang. 
Landsovertetten i vore Tage for- 

met sig paa en hel anden Munde end 

Landstinget i gamle Dage, idet den 
nu alene er Ovetdomstol for Jylland, 
i hvilken Egensiab Reiten gennem det 
fvundne Aakhundrede hat herbei sin 
Plads med Ære, Egesom den nyder 
stor Anseelse i den juridisie Werden 

Ny Professsor. Under 27. 

Senkt-L er fhv. Lætet i Musik ved det 
kongelige Blindeinsiitut Valdemat 

-Sschistt, Rd. as Obg. og detoteret 
med Fortjensttnedaillen i Guld, nd- 
nævnt til Professor. 

Fritagelse for Induk- 
dels e. Krigsminfsteriet hat be- 
stemt, at de hjemsendte vætnepsigtige 
Befalingsmcend v. l. samt wenige- 

·der et anfatte ved Statsbanerne som 
Aspiranter eller som Stationiarbej- 
dete, midlettidig fritagez for Msde 
ved Krigsmagten i Mobiliseringztib 
selbe uanset, vm de hstet til Linien 
ellet Fotstcetkningen. 

En farlig Fotbrydets 
Flu g t. Fra Lübeck stttves til 
,, ngl.«: En fatllg Fotbtydey spm 
as dei danste Politi flulde udxeverei 
til det Hex-verende, er siuppet Politiei 
nd af sonder-se ved en fort-even 
singt Forbtyderen var den fra 

L ..-s 

lSipandau efterlyste Tugthusfange 

at ban var forsvunden. Han vak, 

) 

Gutler, som eftet at være flygtet fra 
Spandau var bleven artesteret i KI- 
benhavn for nogle Jndbrudstyverier, 
han havve begaaet der, og som nu ef- 
ter at have udftaaet sin Straf i det 

dansie Fængsel stulhe udleveres til 

Tuskland. Dei lebenhavnste .Politi 
underrettede Lübecketpolitiet om, at 

Gutler vilde antomme med den for- 
fte Postdamper. men da man herka 
sendte Politiet til Havnen for at 

modtage Forbtyderen, vifte det sig, 

som det meddeles, under Reisen fra 
Warnemünde til Lübect fprunget 
overbord ved Schluttup. Han hovde 
dog vætet faa fotnuftig at benytte et 

Redninnsbcelte, som senete· fandtes 
rsed Land, og blandt hans efterladte 
Sager fandt man ogsaa et Blad, i 
bsviltet det efter ham udsendte SM- 
brev var aftkyti. 

En 14 Aars Dteng fom 
Brandstiftet. Fra Stelstør 
meldes R. B.: Det er nu oplvst, at en 

14-aarig Treng, Henrc Emil Spren- 
sen fra Aarhus bat paafat Jlden« 
hvotved Lars Christiansens Guard, 
4 Hase samt Fattiggaatden i Flatte- 
bjetg nedbrwnbte. Drengen havde 
paafat Jlden, fordi han havde faaet 
en Lugfcng as fm Husbond. Ved 
Branden er 10 Familier blevne has- 
vilde. 

Pludfelig sindsfotvit- 
re t. En celdre, veltlædt Mond vatte 
fotleden en pinlig Opsigt paa Hist- 
net af Ftederitsborggade og None- 
vold, Kobenhavw Med Rædfel i 

Ansigtet stirtede han ned i Sirt-thr- 
tetningen under Bauten, gik fra Vin- 
due til Vindue, lagde sig paa Knæ og 
jamrede højlydt. Dia en Betjent gi! 
hen til ham og spurgte hom, hvad 
hcm fac- efter, svarede han, om han 
itte kunde se, at hans Kone blev mis- 
handlet dernede. 

Den stattels Mund blev saa kørt 
tTl Kommunehospitalet 

Inneriet hoss Holger Pe- 
terfen er plndfelin vaannet op til 
mn Li1,t1ttet viere Brødtuft Lotsen 
im LlJnndek Brodftbrit Da Num- 
rene over de ftjn nl ne Benne i fin Tid 
lev ossentligzij erte, ftnderede han dem 

Lnemlig san nøje nt bnn siden bar 

jtnnnet huer dem, on der er itte gane t 
en 10 Krone Zeddel aennem bang- 

sJænder fta den Tag af, uden at han 
bar ituderet den- Nummer-. 

Ten 1. Ott. ftulde bans Jhcerdigs 
bed ttones med Held. J et Brøduds 
folg paa Adilsvej sit han en Regning 
betalt med en 10sKrone-Seddel; den 
var temmelig nn, og det vatte endnn 
snere hans Mistonte Da ban dav- 
de fet paa den et Øjeblil, udbrød han 
glcedejtraalende: ,,Men det er jo en 

of dem.« Og han sinndte sig til Po- 
litiet med sin Seddel, og det vifte fig 
gansle rigtig, at den hotte til de 

stjaalne Penge. 
Det er et endnu mindre Fund end 

de 1100 Kr. fta Lossepladsen, men 

hvem ded, om det itte tan give Sw- 
det til den styldiges Paagribelfr. 

Ta bt 250 K r. En Tjenestepige, 
forn fotleden sendtes ned i Sinn-eins- 
sen paa Nøtrebtogade for at hceve 
250 Kr» tabte Pengene paa Gaben. 
De blev ftrats efter fundet af en lillel 
Dreng, men medenö denne stod med; 
Pengene i Haandem totn en ungj 
Mansd fotbi og snavpede dem fee-I 
ham. 

Sagen er meldt til Politiet. 

Fragt til Kommunefko- 
le r n e s By e n. Handelsgaktnet 
Online herlnfsvænge i Neste-ed hat 
haft den fmutke Tante at sende em- 

trent 1400 Pater til Kommunestolen 
i Raadmandsgade, hvot der natur- 
ligvis blev vtld Jubel, da de for-del- 
tes mellem Bei-neue. Dr. holme hat 
nu lovet dem en ny Sending. 

Frugthssten hat givet Stutz- 
banerne en Del at bestille. Fra Fyn 
og Smaaserne offen-des daglig saa 
store Konnte-, at Stokebæltsfærgekne 
maa gaa i Etstrature for at tunne 
befordre Træftugten rettidtg as Sted. 
En Feige med en halv Snes ngnr. 
udeluttende fyldt med Sei-fragt et 

ingen Sjældenhedz og alle hat de 
thenhavn til Modtagelsesfted, hope 
de pe. Bogn ellee fea Torv og Batttt 
falbydes til Publikum. 

Det gode Frugtaat og de 

fattsigeissbenhavms Aar, 
da der er saa eigeltgt med Fragt alle 

L AI 

Vegne, kunde maaste en oFanden 
Landbeboet, sont hat met-e, end hats 
felv bruger, have Lny til at dele med 

dem, der ingen Ting har. En sau- 
dan Gabe —- lige meget, hvgr karne- 

lig Zotten er —- vilde vceke frei-kom- 
men i MenighedsplejexÆk i KI- 
benhavn, sont bester junge-Binn- 
ten igennem. Fragten betales mcd 

Glæde af Modtageren, saa Affendes 
ten vil tun have Ulejlighed med Jud- 
pakningen og Affendelsen, og Enthal- 
lagen kan jo returneres. 

Et Medlem as vor Ftue Sogns 
Menightdsplejr. 

Trabet ved Visborg Kro. 
Krobesmrer Niels Holt af Visbotg, 
der i Nødvækge dræbte en as de kru- 

sede Karte fta Herregaarden Vik- 
borgaaard er ifolge R. B. Fredag d. 
80. Sept. ved Hellum-Hindsted Her- 
rederg Etstratet idømt en Bøde til 

Statskassen paa 100 Kr» subsidiozrt 
simpelt Fængfel i 14 Dage samt til- 
pliatet at betale Sagens Links-st- 
klingen 

Utak et Verdens Lon. For 
nylig meddeltes det, at der var ind- 
ledet kriminkel Undetsøgelse mod en 

Marslandisek i Esbjetg, fom i sit 
Bindue havde anbragt Kongens Bil- 
lede med nogle foknærmelige Paateg- 
ninger. »Demoktajen« i Aar-has tog 
Maan kraftigt i Fotsvar og und- 

siylvte hakn paa det bedsir. Bl. a. 

stildrede Bladet ham fom en svagt be- 

gavek Mand, som Politiet ille burde 
jage alvorlig. 

Nu hat Marsiandiseken kvktteket 
for Haandsrcekningen ved at anleg- 
ge Jnjuriefag imod »Demoktaten«. 

En Plattenslaaerflr. Fra 
Vakndriw strives, at en Dame, der 

optuder under forftellige Navne, 
reitet omtringi i det fndlige Jnllond, 
nannlizi til Jndre Mission-Z Rennen 
oig foreaiver at vcere onbefalet til 
di: se of fntslell ae Præfter csg zuvie- 
Illiizssvnærer. 

Ja det bar vift fig, at det itte tor- 
lwlder fist rigtiqt med disse »Unive- 
falinger", mener Brevstriveren det 
itte overflsdigt at advare mod heute 

erler a c g a g 
M 

En Samting cif de bedste Ubtalelsee 
af de mest lendte Forfattere. 

Ved Sigurd Anker : 

Jnhold: Gud og Religionen.— 
Livet og Mennesienr. — Manden.-— 
Kvindcn.— Hjemmet og Bat-nenn- 
Venskab og Kætlighed.—— Naturen og 
Kunsten. —- Tiden og Evigheden. 

140 Sider. 
J elegant Bind og med Guldsnit. 

Nedsat til 40 Cents. 

Hytdevtengen. 
En god Bog for Menge. 30 Si- 

der paa godt Papie. J Omsiag 10c. 

Fra Jsse til Kristetr. 
Erfatinger som Jsde og Miste-L 

Optegninger as Jsal Nataniel Sa- 
pia-. En meget interessant lille Bog. 
38 Sider. J Omsiag 10 Cents. 

Das-tu Luth. Publ. conse. 
Blair,Nebt. 

Farm til Salg. 
200 Arres, ca. 80 Ums opdyklet· Gode 

nye og tummelige Bygntnger. lz Mil til 
Luck Station —Mejekiet — West Teumark —- 

Sk. Betecs Menighed. Man kan ogiaa kpbe 
de 120 stieg og rente Reste-L 

Om nækmeke Lplysningek steiv til 
h. P. J. Ast-v, Lucc« Wis. 

AMEKscAN., 
z DothsoN- og 
WITE sTAk uNEs 

solzer sen-Umstande Bill-Uc- 
til elle- in 

SVERIGE, 
NORGE. 

DANMARKOS 
FINLAND 

til meget lave Priser. » 

De spgke r Pein e 0m De IM- k Billet- 
tek nu »- det Ilivek tll Den-s Fortlel 
hurtisssst St lsemucs eller Unsinn-e us 

ellet users-seine L» als-sent for vldere 

Oel Zwei steif-miser end-) sag Money-Ot- 
sleks Samt Truvelleks- del-its til lsv 
Kur-· 

Pan-s est-r. Dom set-et meet »von 

now-te tat ek. fast s le tendellse Ze- 
kvemmelicbedek 

FKANcls c. stWN. 
VIII-. kAss. des-un 

sey-. du«-»- st. cum-» sa. 

Folgende gode Boger 
tan faas i Danish Luth. Publ. 

Dense, Blait, Nebr.: 

Jenas Lie: 
Lodfcn og hans Hustru. 227 Si- 
der i Omstag 50c. « 

Komandørens Dotte. Fortcelkins 
fra Norge. 204 Sidet i Omslag 
50c. 

Naar Solen gaar neb. Forml- 
ling paa 184 Sider i Omslag 85c.I 
Onde Magter. Fortælling pas-T 
205 Siden i Omsiag 50c. 

Ncar Jerntcrppet falder. 219 St- 
der i Omslag 50c. 

Carit Etlcm 

Gøngehøvdingtn og Twnningkns 
Vagtmestet. 646 Sider i Omflag 
81.00. Jndb. 81.25. 

Folk i Nod. J Omslag 25c. 

Martba fka Sigersvold og andre 

Foriællingek. 104 Sider. Pris 
25c. 

Scrd og Host. Foktællinger med 

208 Sider i Omsiag 50c. 

B.jørneckt. National Historisl Ro- 
man med 850 Sider iOmsiag 60c. 

Krigsbilleber. 272 Sidet i Om- 

siag 50c. 

H. F. Ewald: 
Daniel Rantzou. Historist Ro- 
man. 379 Sivek i Omstog cis-H 
Jens Gtod den Hautbe. Hist-Mist 
Roman fra biet lsde Aarhundredeu 
J Omslag 60c. 

Danish Luth. Publ. hause- 
Blair, Nebr. » 
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REJS MED 

sie-Im 

svongp Ist-sank 

MInlzinavianiklInwi( mn Lin-d 
Zstore HØST- 

lllcllllslllll 
Horn sfgsass mcd sen 

un l1".tllk«,;:s.n-I«l-s l-««-I« Tut-« l)«lsl«-ll 

-kru·—-l«mp-r 

llnilo states 
lra NEW YORK ONSDAUEN 

DEN 9. NOV. 
Sklln H-- .1l«:.:.t."U' Nun folg-T 

FOH Xpu xHiI Fr. Hvlsisnlsiwn 

()"«k. Js- llklllclllAV »Um-. Z 
N-.x-. « lJMTlTU sTATlEs Ululsr lU 
N«V« 1«· lslANll tslulvr Is- 

Isssfl IT USCAR ll N x 2 

ls(». 7 HELUO UlAV Nsw » l« 

Passagareme alkejses km Chjcagn 2 Dage 
heilige-L 

BlLLETPRlsEKNE 
ydeksl lave lot alle klatsch 

Jnaen Lmskifminr Osmia Reife. 
-torortcdc Bklvemmeliahcch 

Altiug mu. Moder-se iudrcttct. 
Im Immmc Trinsnnmet lnsnvmbe man 

Ug ul Ihrnnen bnsnksr Ilkxsnt clln n: 

A. Mortensen si- co., 
chml ixkksmn Neu-Mem Weing. 
126. Csasl tin-sie Zi» lfnimgo Jll. 

·..-·- Hut-R Jle l.k—lu»-·«n--« lru Nswv 
o jucktl 7.ll(-.t«(«slllsslslHUluY 

L 
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Potografi-Illbums. 
Hure nye Albnnmer de five-Ue og most elegante- Anmut-, 

der Mel-es Ue er Smagfulclt Why-rede most stehet Sptsj glitt-« 
kmt i hinzka Kamme og udpolstrrdc i dtst Uns Att- SilluspUs i 
uns-I sittzsglulde Kulisse-L 1ndvendig1ignrrclts )l;slmgnitra-. 

N.VxN.CXN-CM.ÄU -8’LL VOLCL BLCLDLQXZNDSXNJXNUT MAX 
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l , Der er Plsdsti17b Potogrssiek, stoke og Zwar-; en(lvidsn« er 

; der en skusiez som its-n komme ca. 50 Fotogmfier onus-. Dei 
et ordnet til at same op, com Billedet vie-etc 

Dette Album e-« en Pkyd iet lljem og passe- godt til at 
sættes pas det Eine Bord i Stitdsstueu og gemme Fotogkafiek its 

siegt-ringe, Veunok og liebes-die i. 

Prisev bat været Z7.50. Nu set-des P4 00 saalænge0p- 
des godt indpthket og poktotkit for . « lex-et waret-. 

sKRIV Isa stinkt Som mutigt til 

Dnalsh Luther-m Publ. lloase, Blatt-, Nobr., 
om De ril gilt-r Dem et as disse- iiae Alsdann-. 

W » »spi- 

ucllcommen cis-— 

21 tod Stwmmm 
:I. c. heuch. til-kop. 

Denm fortkinlige Vog, der med enesmaende Grundighed, matt-ed og Moor 

hehandlec vor Iids mest but-wende strittige SpsrgsmaaL Nykationaligmuh nd 

im et Egte luthetsk Standpunkt, bot absolut læjes of enhvek tcoeude Mond og 
Koinve. 

Fokfatteken skkivek felv i sit Forvtd: »Jeg hat sikevet for Nematus-tu ikke 
iot Iheologeme euer ritt-re for Theologekne kun, for iaa vidt ogfaa de hpcek nnd 
til Mknigheben«. 

«Mod Stummen« e( delt i folgende Wirtin Religion og Kristenbomz Moral 

og st i Wid; Ten nye Fuhrwele Harfe-s Erd; Jesus at Nazaret; Itoen og 
Bibelltiukenz Sptedt Fægnmtg. 

Den meliggeude nye U gove et trykt paa godt Papst med fmukke og tydeltg 
banike Typu, indeholdkt 226 LtkavsideL Gebt indbunben. Pkss sj»00« 

Svan 
« If I. c. heuch. Bisse-. 

En Zenit-neue as »Mot- Stcmsunen«. Jndbunden lig »Ah-d Strom-usw« 
Psss cs com-. 

DANISH LUTH. PUBL. HOU8E, 
sit-Atti, »san« 
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