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StortSslagiZl«lc1nclwr·iet.l 
Alt tnder paa, at Rat-lerne tabetr 

stun spart-name Eftertetninger. 

Vi er tun i Stand til denne Gang 
at meddele en Del Telegrammer fra 
Krigsstucpladsen i ManchUrieL Resul- 
tater af det sidfte store Sng forelig- 
get ilte. J Gaar toin folgende Tele- 
gram fra St. Petersborg: 

En streng Censurs Gardin er dra- 

get for Vegioenhedeene i-Manchuriet. 
Der foreligger intet nyt angaaende 
Udfaldet af Gaarsdaaens Slag. Mel- 
dinaee, fom bestrisver Natflugten fea 
Dn-Pasiet og den hele Nats Kastnp 
ved Brer over ShildesFloden hat 
faaet Lob at slippe inennem men in- 
tel, som viser, om Kurovatlin er paa 
Retirade, eller han er beftemt paa at 

holde fin Grund. Det er betegnende. 
at der intet er dort fra Russernes 
truede oenstte Fløj. Den sidfte Mel- 
dina ladet Russetne llnnge sig for- 
tvivlet til Oubenevnsa imind store 
Stvrlee af Kurolis Beteraner. 

Stent det ikle indes-muss i Keins- 
despartementet, er det dog den almini 

deline Mening i mtlitære Krebse, at 

Knropattin formodentlig lommet til 
at trætle sig tillmge Jtle nlene teu- 
er General Ihrr-« !«:ed at afktcere 
bank- Jsrbindekspp wen Ieltslznfeeno 
ded Putiloff on Novnorod .fwfene, in 
endog felve Ost-jene Nøglen til selbe 
Rtissernestdovedftillinn, synes at den- 
smuldre for Japaneeneg 11 Tommers 
Geanatee, de, der jævnede Forterne 
Ved Port Arthue og ajorte det uma- 

liat at holde Fæitningen. Jngen 
Swppet lan holde Stillinaen ret ken- 

ge. om Bombardementet fortfættes. 
Det diser sig, at Rugserne ille var 

i Stand til at holde den sent-re Ende 
af Jernban -)en om Shaltefloden 
Den bøjee Flois Fremtrcengen fynes 
at være standset. 

Det dejligfte Foraarsvejr er be- 

gvndt der i Gaul-. 

J en Melding fri: Mulden af l. 
Marts hedder det: 

Slaget raser lang-J lxele Linien. Ja- 
panerne tog Da-Vasset i Gaae efter 
den voldfomste Kamp. De hat heeoed 
siasset fig aaben Vej til Mulden frJ 
Oft, ligesom det vanstelig lan und- 

gaaes, at de tagee Tie-Pasfet. 
Japanernes Held i det nu paagaas 

ende Hovedflag slyldeg for en stoe Tel 
deees ovetlegne Aktilleti. De hat i 
dette Stylle saaet meget verdifulde 
Fotftcettninger fra Port Arthur. 

Japanernes Arme holder nu en 

Linie fra Syaobehe, ligeoverfot 
thantam gennem Shahopao, langs 
Shalefloden til Banupudzi og derfea 
ttl Da-Paöfet og Tonmadzii i Sit. 

Detailler fea Tsenlhetchen betref- 
tee de ttdliqere Meddelelser am, at 

Japanerne her hat vandet en fuld-" 
kommen Seit. J det nu vaaaaaende 
Slag lan General Kuropatlin itle» 
leengere regne med stn venstre Flel 
Det oaerste Nederlag her rammede Ge-! 
netal Rennenlampf, hviö Styrle paal 
12,000 Mund blev ncesten helt tilin-- 

tetgfort. Denne ftygtelige Nedslagtq 
ning fandt Sted femten Mil nordssti 
for Liaovang, ved Yentai Generali 
Kuroti og hanö Jnfanteei vifer forll 
shoer Træfntng mer-e og mere glim- ( 
tende Egenstaber, og Russerne g-l 
get ttte Sljul paa, at de anser Japa- l 
nerne for Verdens bedste Soldaten 

Japanerne holder nu laa starke. 
Stillinger langs hele Ketgsslueplad- 
Ten, at et Nederlag for deteg Baa- 
ben faltisl er udelutlet. Spttgtmaag 
let er bate, hvor billigt Kuropatttn 
san sitppe ud af den paagaaende 
Kamp. 

Fea Tolto meidet famme Dato: 
Ketgkdepartementet bevater frem- 

deles Tab-bed. Man ved dog, at 
Meldtngee fea Japaneenes bered- 
kvattee t Mund-riet saar ud paa, at 

Maxim Gokky til Riga. l 

? 
Den russiste Forfatter Maxim Gor- 

ly, der i længere Tid hat været fang- 
flet, beflle for at ophidse Arbejder- 
rief-s los-Indes den 27. Febr» men blev 

strals betydet, at han maatte forlade 
St. Petetsbotg. Man mente, at han 
maasle vilde blive depotteket til Si- 
bekie'n. Men ban sil Lov til selv at 

vælge sit Opboldsfted udenfok St. 
Petersborg, og hans Anmodning om 

at maatte bosætte sig i Riga blev ind- 
vilget af General Treposs, kyvvrpaa 
han fortes til Jernbanestationen. J- 
midlerlid var Madam Gorky bleven 
unt-errettet om sin Msands Løslabelfe, 
og hun mødte ham paa Stationen for 
at byde hasm FatveL Hun og deres 

Sen vil strals rejse til ham. 

Sidste Nyt fka Krisen. 
Til Morgen leverer Dagbladene 

folgende Melding fra New Chwang If 
2. Maris. 

Kineferne fra Mulden sigev, at Ja- 
panerne er naaet frem næsten til den- 
ne Bn Russerne, fom hat faaet For- 
ftoerlning, hat genindtaget flere Stil- 

Flinqer,son1 de var drevne ud af. 
iclaqet rafer endnu. 

F Japanerne, som bevualerede i Ub- 
lnnten of Sinmintin, trat sig tile- 
ae i Morqu og efterlod kun en For- 

I isofttæde 

j Altsaa intet afgorende endnu. 
l 

l Opstanven i Russland 

Urolizrhederne vedbl«i«vet. J Si. 
Petersborg bar Arbejdete, som reprce-" 
senterede 9 Grupper, forlangt 3000 

af betes Kammetaters Lpsladelfe, 
tyville holdes arrefterede. Regeringen 
bar faaei en Iidsftift til i Dag Mid- 
dag til at eftetlomme denne Fokdring. 
Hvis den itte efterlommes, teuer At-- 
bejderne med almindelig Strile ogk 
Kamp. ! Watfaw ikues med at blive ind-; 
hyllet i Marte. En Fornmnd ved 
Gasværtet er bleven drcebi. og Stil-i 
lingen er fan, at Gasvcertet maa lut- 
tes. Bombelastning hat begyndi. 

Dionende tlroligheder sinder Sted i 
ilete andre Storbyer. 
E Neugin Dissentek gives Fkihed i 

»St. Peteksborg. 

Den lille SIfugL 
! En ny Bog netop udlommen paa 
vott Foklag. Dei er en interessant 
Fortælling om Kristenforfslgelferne il 
Spanien. Denne gede, lille Bog er 

sint indbundeu og kostet 40c. Fri- 
mattet modtageö. 
DANISH PUBL. HOU8E- 

sei-use WORK 

de indledende Bemaelser til det nu 

paagaaende Hovedslag blev gjort alle- 
rede 19. Februar. Havedangrebet be- 

gyndte 23. Februar i Nærheden af 
Tfinthetchen. 

En voldfom Snestarm og stark 
skulde gjorde Angrebei vansteligt, men 

formaaede itke at standfe Japaner-te 
i der-es Sejrsgana. Russernes Sti! 
linger var stcerke og deres Tapperhed 
roses uden Forbehold. De havde 
brugt Maaneder til at befæste deres 

Stillinger, saa man vils forstaa, det 
var ingen Leg at tage dem. Hele- 
23. Februar holdt Rugserne deres 

Stillingerz men Lampen fortsattes 
den 24., og Russerne blev under t 

frygteligt Mandefalb paa begge Si- 
der kastet ud af alle deres Stillinger 
paa venstreFspi. De havde selstenBai 
taljoner og tyve Kanoner i Jlden. 
Landsbyen Tfenkhetchen blev bvcesndh 
men store Forrad af Ammunitton 
faldt si Japanernes Hernder. Rus- 
serne havde over 2000 bist-e, og Ja- 
panernes Tab var ncrppe meget rin- 
gen. « 

The Sie-ed Corn Speciaäl 
Fra Nebraska Aarrbrugsdcpartemeitt 

Reprcesentanter fra Nebraska Uni- 
uerfitetg Aarrbrugsdepartement rei- 
ser i dette Foraar rundt og holder 
Foredrag for Farmerne, i MajsbeL 
let om ,,feed corn« og i Statens vest- 
lige Del om ,,seed potatoeg«. J Lørs 
dagg lom deres ,,fpecial train« her 
igennem, og vi stal her give en Sy- 
nopsis af der-es Foredrag om »see,d 
corn«. i« 

»Majsen5 gennemfnitlige Ydelfe 
pr. Acre i Vermont er 40 B.ushels. 
J Nebraska giver den 80 Bushels. 
Man maatte fra disse Tal slutte, at 
Vermont liager i Majsbeltet og Ne- 

braska udenfor. Det betyder itnidler- 
tid lun, at Vansleligheden Ved at avle 

Man i Vermont har resulteret i be- 
dre Kulturmetoder. Dersom Mai-Z- 
avlen slænledes samme Omhu i Ne- 
braska fom i Vermont, vilde den ncers 

Værende Ydelse fordoliles· 
En Ydelfe af 20 Bushels pr. Acre 

lan liae omtrent betale for at produ- 
eere Majer og for Brugen af Landet. 
IRS anhelg giver en Profit, og 40 

Vufhelg dobler denne Profit. Val- 

get af »feed corn« og god Behandling 
af Jorden oil multiplirere Profitten 
flere Gange. 

Hvorledeå multiplicerer Valget af 
Sædelorn Ydelsen? Ved at forflere 
Antallet at Kerknerne paa Allen. Der 
er flere »points« at tage i Betragt- 
ning ved Valget af Sædemajs. Ei 
cylindrisl Als hat slere Kærner opt 
mere ensformige Kærner end et spids 
Als. Et tilfpidset Als lan hidrøre 
fra, at Kærnerne er mindre hen imod 

Toppen, eller fra at der er faldet 
Rader ad; beage Dele formindsler Y- 
delsen, maafle fra 5 til 10 Procent. 
El ru Als med dybe Kenner giver 
den stsrste Ydelse. En ru Kærne er 

i Reglen langt dybere end en glat. 
Men Majsen med de dybere Kamer« 
modnes senere og lan ille brugesp 
hvor Sommers-rinnen er lort. Ment 
det er ansteligt at avle saa dybe Kerk-t 

ner, som det er muligt at faa man-i 
nede. 1 Alsens Topende bør være vel nd- 

fyldt. Et tilfpidset Als er Tegn paa 
Degeneration (Nedadgang). Et vel 

udfyldt Als fra Ende til anden er det 

bedfte. »Wie shoul« slal helft viere 

tynd, dog svær nol til at dære Al- 

ten« saa den ille blæser af. Men en 

tyl »shanl« betyder en tyl »cob« ag 
grunde Kannen Kernernes Stabning 
bar vaere saadan, at de pasfer sam- 
men og giver fast Als. De bar vcere 

af sum-me Stsrrelse uden lige «veo 

Alsens Rod og Top. Det er umuligt 
at faa en Mastine til at plante det 

samme Antal Keotner paa hvert Sied, 
hvis de ille er af sann-nie Stsrrelfe og 
Stabning. Vsore Elsperimenter vi- 
fer, at af almindeligt Majs, »butted 
and tipped", planted med Masiiner, 
holdt lun 60 Procent af «the hills« 
3 Kcerner, medenö Mastinen var stil- 
let til at plante 3 Kcerner i hver 
,,l)ill«. Fuld Ydelse lan lun venteö 

fra en enssformig ,,ftand«, faa det 
er vigtigt at plante allurat og Kar- 
ner as samme Størrelse. For at op- 
naa dette er det npdvendigt enten at 

,,screen« Majssen eller udsøge Als med 
ensformige Kamer. 

Det er en almindelig Mening at 
del flal være godt at faa Scedelorn 
langvejs fra. Dei er en Misset- 
staaelsr. Vsore Elspertmenter viser, 
at Massen maa allltanattseres, for 
den lan give den største Ydelsr. De 
bedste Varieleter af Majs er kommen 
fra Jndiana, Illinois og Iowa, men 

de har ille ydet saa meget ssom hiern- 
meavlet Majs, fsr de var avlet her i 
flere Aar. Endog Scedemajs fra Jo- 
tva har ille ydet nær faa meget som 
satte-me Parteien der dar groet flere 
Aar i Nebraska «· 

Scdemajö bsr udssges strals om 

U. S.’s Pligt overfoc Sau 

Domingo. 

Stal Unele Sam tage den, eller stal 
Europa ? 

Der er Kamp vi Senatet angaaende 
en Traktat med Sau Domingo. Men 
det er ilke faa meget en enkelt Trak- 
tat, Kampen gcelder; det er i det hele 
taget de Forenede Staters Holdning 

’overfor de mange smaa ildestyrede a- 

Imeritanste Republikter. De slyl 
Jder Penge og gør sig paa forslel- 
»lig Maade afhcengige af europæisle 
iStormagten Skal United States nu 

ibckvde Mionkad-Dsoltrinen, maa det 
itte alene holde fm bestyttende Haaud 
over disfe Republikker, det maa vg- 
faa holde dem til at gøre Ret. Det er 

iRoosevelts Holdning i denne Sag, at 

ian disse smaa Repubcikkek ikke kcm 

Welle-: ilke bryder sig om at betale de 
Ies Geld, faa maa nogen tage sig of 

ldem. Og mn Uncle Sam ikke paa- 
tager sig denne Polititjeneste, saa maa 

han tillade de eutopceiske Stormagter 
at gøre det, og faa er Wonne-Doktri- 
nen gaaet fløitem Det maa fnart 
komme til en Afgørelfe, hvsotdan de 

IForenedeS Stater stal forholde sia 
Sielv om vor Regering ikle hat den 

itingefte Tilbøjelighed til at overtnqe 
Formyndersiab overfor San Domin 
go, Venezuela eller nagen af de an 

dre Republikker, saa kan det blive 
thungei destil ved at maatte stille Ga- 
Hrantier for, at de betalet deres Geld. 
i 

Fok Peqhapys Indien-ne 
Efter en udhalet Sessison Onsdag 

Eftermiddnq understrev 153 republi- 
kansteMedlemmer af den gubernatori 
sie ContestKomite en Rapport tsl 

Gunst for Peabodys Genirsdsættelfe 
som Gusvernøt 9 Demokrater -.·.ir 

inde for at beholde Adams i Einbe- 
det. De andre 5 Republitanere nang 
tede at understribe Rapporten 4 

Senator Alexander, en af de Rel 
publitcmere, som nscegtede at Unber-l 
fkrive Rapporten, lcempede stcerlt for 
at forlaste baade Adams og Psalm-- 
dys Fordringer og indfætte Vicestus 
vernøren Jesse McDonald, lyvis Balg» 
der ingen Tvivl var om. 

Jndvandringen over Galvefton. 

Boesmanns Bureau meddeler: Den 
amerikanfte Generalkommissær for 
Jndvandringen, Sargent, hat udtalt, 
at han of al Magt vil sage at hindre, 
at Jndvandrere for Fremtiden i stor- 
re Antal nedsætter fig i New-York sog 
Chicago. Han vil faa vidt muligt di- 

rigere Jndvandringen over Galvefton 
til den sydlige og sydvestlige Del If 
De forenede States-. 

Norddeutsche Lloyd hat fom Folge 
sheraf besluttet at opkette en direkte 
Linie Bremen—G-alsveston og nedsætte 
Billetprifen for Zdje Klasses Passa- 
getet fka 170 til 150 Mark. 

Efteraatet. Detsom det ligger i 
»crib«en til Foraaret, vil det tabe 25 

Procent af sin Spirekraft. Og san 
stal Sædemajsen, naar den er plut- 
let, hænges op eller lægges paa Trun- 
mer paa et vel ventileret Sted, hvor 
det itte er udfat for ftræng Frost. Det 
maa itte patkes ned i Tender eller 
Kasten 

Vil det betale sig at gøte sig al den- 
ne UlejligheW Vi tIr Vente, at sau- 
dan Forsigtighed i Valget af Sæd vil 

for-ges Yidelfen 5 Bushels pr. Acke. 
Antag at en Former avler 100 Acres 
af Majs. steler vilde da for-ges 
med 500 Vufhels til en Brett-i af om-. 

tring s200. Arbejdet med at udspge 
og vpbevare 15 Betst-IS vitde ilte ta-· 

ge mete end 5 Dage, sog det var saa 
840 om Dagen for dette Arbejdr. 

AgerbrugSRapport 
Vintethveden »all right« iNebtaska 

og Jowa. 
i 

Vejrbureauet i Washington giver1 
i sin Maonedskappdrt for Febr. følss 
gende Osversigt over Avlsudsigtem s 

Øst for Roeky Mountaing var Bei-? 
ret geunemsnitlig meget ioldt med u- 

almindelig Nedbør i sydatlantiske Ect« 
ne og Gulsstaterne, New-England og 
Lake Regionerne. J den største Part 
as Maaneden var der tilstræktelig 
Sne paa Jokden til at dcekke Winter- 
swden, nien meget as Sneen sorsvandt 
efter den 20. Febr. og lod sydlige og 
vestlige Del af Hvedebettet uden Be- 
styttelse. J California var Manne- 
den ualtnindelig varm med Regn nok 
i de sydlige Egne. J New Mexico, 
Arizona og Dele as Utah og Colv- 
rado hat Nedbøren væket ualminde- 
lig stor. 

s J Jowa, Nebraska og Kansas hat 
Vinterhveden staaet sig godt indtil 
denne Tib, derimod udtales der Tivivl 
om, hvorledes den vil se ud i Illinois-, 

»«Jndiana og Ohio, naar Sneen gaar 

;bort. Vintersceden hat ellers ogsaa si 
ide sidstnævnte Stater vceret almindc- 
Ylig vel besiyttet saa vel sum i midtat- 
lantiske Statet og Kystdistrikterne. 
Paa Pacifictysten staar Bintersæden 
oasaa godt med Undtagelse af Wa- 
shington, "hvor Frosten «har veret 
haard ved den« « 

H Den overotdentlige Kulde i svre 
sMississippi-s og nedre Missouridalene 
Isiges at have siadet Ftugtknsoppetne,» 
særlig paa Fetskentrær, andre Ste- 
der menes Kulden ingen Skade at ha- 
ve gjort for den kommende Sommers 
Frugtavl 

Fra Cedar Falls, Ja. 

Jørgen Gran kom forleden hjem fra 
Rai-ine, Wis» hvor han i Vinter hat 
Været Elev paa den danske Højsfole. 
Han hat været vel tilfreds og hat 
haft god Nytte af sit Ophold paa 
Stolen. 

— Iibste Fredag iom Albekt Krug 
hjem fra Blair, Nebr» ·hvor han i 
Vinter hat opholdt sig paa Højskolen. 
Opholdet paa Skalen der har ogsaa 
sor ham været tilsredsstillenldeJ 

—— Niels Peter Sørensen er slyts 
tet med sin Familie her til Bhen· 

— Christian Jushl flsyiiede i Tit-s- 
dags med sin Familie ud paa sin ny- 
lig købie Fami, 2 Msil shd for B.t)en. 
Bi ønsker ham Held og Lykke i hans 
nhe Foretagende. 

---- Mads Wqu slyttede i Mandags 
med sin Familie nd paa Mrs. Chors 
Larsens Form, hvilken han har rentei 
for de kommende Aar. 

Christian Nielsen har købi vor 

daniie Baqerfotretning, der ligqer bag 
ved Ciiiiens Bank. Han overiog 
Forreiningen i TitSd-ags. Lands- 
mcends Opmcerksomhed benledes her- 
paa. 

— Chris. N. Clausen, Veniura, 
Ja., kom i Lørdags Nat hertil paa 
Grund af sin Moders Sygdom, men 

rejste iatter hjem i -Onsdag5. 
— Peter Christensen hat købt Chr 

Juhlö Hus paa Bluff Str» beliggenbe 
mellem 7. o·q R. Gabe-, og hat i dissc 
Dage iaaet det i Besi-ddelse. 

—- Chrisiian Mølberg er med sin 
Familie tejsi til Canada. 

— Louis Sshetmann og Hustru fra 
Spencer, Ja» hat i nogle Dage »p- 
holdi sig her hos Slcegininge og rei- 
ste i Onsdags aiier til deres Hiern. 

— Lars Olsens Hustru paa Gro- 
ve oa 9. Gade ligger for Tiden sha« as 
Gigi. 

— Paa Mandaa den 6. Marts er 

der »Primery Eleciion" (Pr·øvevalg) 
as Bh-Em«bc’dsmænd, og vi haaber, at 
alle vil se til at saa opsat de bedste 
Mand, og at vore Landsmand ikke 
svil glemme, at B. Lhngby susker ai 
blive opskillet som City Solicitor. 

1,000 dreht i Baru. 

Mange barbarifte Anhänger- 

Der meldes fra Berlin under 2. 
Mart-Z: 

,,V-orwært«s Korrespondent i Ba- 
tu bereitet telegrafifk, at indtil 28. 

Febr. var Antallet af døde «i Opsiam 
den 1000. 

Oele Befolkningen er oprørt til 
wordcrifk Raseri. 

Korrespondenten paastaar, at den 
arsmeniske PetrsoleumS-Millioncer, A- 
damicnz, fra Taget af sit Hus stød 
60 Muhamedanere i to Timer. Til- 
sidst gennemblødte Muhamedanerne 
Hufet med Ejerens Olie, hvilken an- 

tcendtes -og brcendte Adamienz, hans 
Kone, 6 Born og 10 Tjenere til Døde. 
Korrespondenten beretter flere lignen- 
de barbariske Tilfcelde. 

De polske BInder tmer med 
Opstand. 

Meddelelsek fra Warsaw gciar ud 

paa, at Migfornøjelsen blandt Psolens 
Landbefolkning stadig bredet fig. 
Bøndernes Antal er 7 Millioner af 
en Befoltning pim 10 Millioner, og 
en Rejsning «blandt dem vil berede 
Autoriteterne de alvorligste Bonifa- 
:igi)edek. Dei ex ikke" til-oveks, at 
tnan ha. unstet at lontrollece Be- 
væge.sen bmndi Leu stott- Millioner 
talrige Arbejd«rb—efolkning i Byerne, 
og en Opstand blandt Landalmuen 
vklde krcrve en Troppestyrle, som 
Myndighederne her for Tiden ikle 
raader over. 

Agitator-er er spredt overalt paa 
Landet, og de polste Bønder, af hvil- 
ke 75 Procent shverken kan lcefe ellcr 
strive, ladet sig lettelig indbilde, hvad 
det skal vcere. 

Politijtyrken i Warsaw har dunste- 
lig for at vedligesholde Orden. Deus 
Amt-l er ikke mere end ]000, bvilket 
er ganste utilitrcekkelia for en Befolk- 
ninq paa 800,000 i Tiber som disse. 
Dertil kommer, at der gaar løs i 
Byen mindst 4000 notoriske Forbry- 
dere og Landevejsrøvere, fom er 

ftrømmet til for at gsøre Forretninger 
under Urolighederne. 

Jernbaneftriken gaar usforandreL 
Hver eneste Banelinie af Betydning 
hat indftillet Driften. Stillingen c: 

nderft alootlig. 

,,Filipino Progres Association«. 
En Filipino Progress Association 

er dannet i den Hensigt at indhente 
og Udbrede Oplysninger med Hensyn 
til de industrielle, kommetcielle og po- 
litiste Forhold paa Philippinerne; at 
atbejde for Lsoogsivning til Fordel for 
Filipinoerne iog for Opfyldelsen as 
det Haalx Prrefrdcnt Roosevelt udtal- 
te i sit Budfkals: ,,at Philippineme 
smaa komme til at staa i et lignende 
Forhold til Die sotenede Sitater, som 
det, Tyvori Cuba nu staar.« 

Jacob G. Schurman er Forenin- 
gens Prcesident, Horace Wlhite Kas- 
serer. Blandt Viceptæsidenterne er 

Andrew Carnegie, Præsident Chatles 
W. Eliot, Kardinal Gisbbons, Prak- 
sident David Starr Jordan og Pro- 
fessor Hean Van Dyke. 

Ruth. 
As J. Jhlenfeld, paa Dunst ved N. 

P. Mahlen. 
Denne ypperlige Bog er lig Ben 

Hur en Fortælling fra Kristi Tid og 
af interessant og fcengslende Ind- 
hold. 

Denne Bog er anbefalet af Den 
kirkelsige Forening for den indre Mig- 
sion i Danmsark, og vort Samfundg 
Prasser Bogen er paa 819 store 
Sider sog kostet i Omsiag 80 subb. 
1.20. 

M Pubftshlnc Haus-. 
Bleir. Nebr. 

s 


