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Grev Schimmelmatxn fom 
»S t u t t e n æ g t e r«. Paa Aalbotg 
Amt-s Sogneraadsforenkngö Mode den 
7. Febr. i Aalborg oplyste en Sognes 
taadsforening, at erv Schimmel- 
mann, der er sat i Skat i over en 

balv Snes nokdjydsle Konjunktur-, nu 

vil nægte at betale personlig Kommu- 

nestat samt forlange at faa tilbagebe- 
talt det Beleb, han hat betalt for 
stdsie Aar. Dei vilde jo blive et flemt 
Smcek for de paagældende Kommuner 
—- men Stattencegtelsen bliver vist 
heller itke tagen for god. 

Auditør Bkun mente, ifølge »Nord- 
iylland«, i hvert Falk-, at man ganske 
tolig kunde sitide til Udpantning, 
lwis Nægtelsen fastholdes. 

Etor Legat. J Randers BU- 
taups Mode den 18. Febr. met-dec- 
tes ifølge R. B» at afdøde Oberst af 
Ryttetiet Boxberg ved testementarisi 
Bestemmelse hat stiftet et Legat paa 
ca. 30,000 Kr» hvoraf to Trediedele 
af Nenierne sial anvenbez til Hjælp 
for trængende as Handclgs og Jud-t- 
strijtanden i Randers og den sidst- 
Tubiedel til Randers an For-sten- 
nelse eller til Nytte for en eller andcn 
kommunal Institution 

Sets Smede bei-er del-es 
Moder til Graden Forleden 
Torsdag tscgravedets ifølge »Notde 
land« fm Humlebcet Kirte Sosie 
Lakfen, Ente efter for lckngst afdsde 
Smed Lotsen af Tiperuv. Hun blev 
baaren til Graven as ) Zenner At-— 
lerede dette er jo et ganste fjældent 
Tilfælde, men endnu ejendommeligere 
er det, at alle de selsZønner et Smei 
de. 

Voldeligt Overfald. En 
Var-er i Odenfc ved Navn Petersen 
hat ifolge ,,Odense««21vi«g« Sondag den 
12. Febr. forspgt at starre Halsen over 

paa sin Kutte, fra hvem han i to Aer 
hat betet separeret. Da Konen ocn 

Astenen ved 10-Tiden vendte hjem fra 
et Bei-g, fandt hun sin Mund i sin 
Lejlighed i Tværgade 15, og da cn 

Mund tott Tid efter tom forhi Hu- 
fet, horte han høje Sktig. Han til- 
takbte nu P·olitiet, der gik ind i Hufet 
bvok det sendt Nonen med to Snsts 
faat i Halsen og et indeni Haandew 
Hun blev stkaks bragt paa Sygehu- 
fet, hvor man mener, at der ille er 

Fare for hendes Liv. Væveten, der 
var forfvunden, blev om Natten Kl. 
222 paagtebet i »Fall« Huö«, hvok 
shan var til Bal. 

Mosebrand. Den store Bild- 
imose brænder ifslge R. B. paa en 

Strcetning af ca. h Mil udfor Aaby 
og B.iersted, sittves der den 14. Febr. 
Der gaar vingjsn Barbier tckbt, da 
der paa denne Tid ingen Tørv fin- 
des i Mosen. 

Havneskaden paa Born- 
holm. Saa snakt ,,Dan1«k Ftsieris 
sonnig« blev gjort bekendt med Stor- 
meng Odelæggelser paa Bornholm, 
sendte den sinTilltdsmand for Jylland 
Lærer Munk Pvulsen, over til Øen 
for at vanne stg et Sktn over Studen. 

As den Jndberetntng han hat givet, 
fremgaar det, at Staden er betydeltg 
sitt-e, end man havde antaget. 

Yönderigllans 
Ophidselse i Tauben Jo- 

hannes Dose hedder en tysisinbet Te- 
olog, der ftammer fra en hjemmetyst 
Familie, der i sin Tid boede i Øddis, 
fenere i Haderslev, hvor Faderen var 

Retstjsener paa Herredsfogedkontoret, 
og hnvr Sønnen besøgte Latinstolen. 
Senete hat Johannes Dofe forspgt sig 
som midlertidig Præst flere Siedet i 

Nordsiesvig. Nu lever han sorn For- 
fatter i Lybæt Han hat nemlig nd- 
givet en Del Bogen der bar fundet 
Bifald, og fom ogsaa til Dels er over- 
satte paa Dunst. En af hans Bøger 
hedder »Moders Son« («Det Mutter- 
sohn«). J denne Roman sial For- 
fatteren ifølge et Par Anmeldelser 
stildre sig felv Vg en Del af sin For- 
tid. Dei nyeste er, at denne Bog hat 
sat den gode By Tønder i Bevcegelfr. 
J en Meddelelse fra Tsønder til,,S-on- 
derbnrger Leitung« strives nemlig, at 
Roman-en »Moders Søn'« for Tiden 
holder Bnen i Ophidfelfe, fordi For- 
fatteren, der kender Forholdene i Ton-- 
der, hat benyttet visse Tildragelser og 
Pers-onn- der fra Byen som- Mønster 
for sine Skildringer af fcedelige For- 
hold. 

Gram. Mange fyge Falk 
er« der her paa Egnen i denne Tid 
og hat betet lige siden Nytaar. Dei 
er navnliq F-orkølelsesfygdomme, Jn- 
fluensa, der graseret, sog det er scerlig 
aeldre Foll, der er angrebne, ofte end- 
og i en tet betæntelig Grad. Og det, 
der gør Sygdommen kritisk has disse, 
er, at den ofte gar over til Lunge- 
og Brystbetcendelse. 

Løgum’tloster. Hekseri. 
(Hmd.) En ,,Hekfemestet« er for 
lort Tjd stden optraadt som Kvaksab 
ver her paa Egnen. Flere Falk hat 
spat Raad has ham baade for Van- 
held i Besatningen og for Sygdomme 
hos Falk. Man siger, at hanö Kur 
adslillige Siedet shar hjulpeL Men han 
synes at lade sig meget godt betale. 
Man siger, at han har faaet fra 100 
til 300 Mark forstelligie Siedet-. 
Sandsynligvis har han ikke forlangt 
noget best«emt, men kun givet Antyd- 
ninger. 

Nu hat en hervcerende Læge faaet 
fat paa Sagen og meldt dette til Ov- 
righeden, og Gendarmen hat vcerct 
rundt for at afholde Forhpr paa de 
Siedet, hvok Heksemesteren hat vakat 

Det værfte et dag, at Helfemesteren 
i det mindste i en By stal have nd- 

peget Ophavsmanden ellet »Hetsen«. 
fom ssal have vatet Skyld i Vanhel- 
dene. Naturligvis hat han kun gjort 
det ved Antydninger, men dog sem- 
ledes, at en bestemt hædetlig Mand nu 

af sine Naboek anses for den »Heks«, 
der hat forvoldt dem det ande. Man- 
den hat meldt Sagen, men vm der 
fommer noget ud detaf, er jo noget 
andet· 

Aabenraa. Uskyldigt mis- 
tænkt for Mord. Den 5. Febr. 
ved Middagstid gik en Mund med 2 
Kvindfolk Syd paa. Ved Spuk-er- 
port indhentedes de af Politiet, der 
efter et kott Forhør anholdt Monden, 
som faa førtes til Arresten. Manden, 
paa hvem Signalementet af Morde- 
ren paa Anna Kugel af FlensborgE 
passede helf nøjagtigt, foregav at ver-! 
rc Røgter paa »Vennesminde« Nord» 
for Aabentaa. Men henvendte sig’ 
fra Politiets Side ftraks derben, og 
det viste sig, at han havde kalt Sand- 
hed. Han blev derpaa hen mvd Af-« 
tenen atter lssladt. H 

De druknede Fiskete fra« 
Mels paa Als er sidst blevne fete 
Torsdag Eftermiddag den 2. Febr. 
paa Havet af en anden Fislerbaad. 
Der er ingen Eftetretninger irr-Unb- 
fra dem fra andre Sieben og man 

hat opgivet Haabet Inn, at de stuldc 
raste komne i Land andet Sted5. Da 

sden ftærie Snestorm tafede Torsdag 
»Eftermidbag, menet man, at Baa- 
den er kcentret og at de san er duck- 

.nede. Den ene af deOmkomne er En- 

,kemanb, og de to er ikte giftr. 

Felsted. — Andelsmejeriet 
afholdt sin aarlige Generalforsam- 
ling i Frees’ Gestgivetgaard i Fel- 
steh den 7. Febr. J det forløbne 
Forretningöaar er ber indleveret ialt 
4,679,708 Pund Malt Deraf folg- 
tes 42,118 Pan-d, og af Resten er der 
karnet 176,131 Pund Sand-. Melke- 
forbruget M 1 Ph. Smwr var 26,33 
Ph. vg Gennentsnitsptisen for 1 Ph. 

Smar- 111 og fforten femtmdedele 
Vg. Gknnemsnitssudbyttrt pr. Ko 
har været 5550 Pusnd Meli. Af 
den Bef-ætning, der leverede den me- 

ste Masti, var Udbyttet pr. Ko 6500 
Pund Mælt, og af den Befætning, 
der leverkde den mindfte Mcelk, var 

Ildbyttet pr. Ko 4000 Punkt Jndg 
tcegten var 2()1,504 Mark 15 Pg. og 
Udgiften 179,339 Mark 2 Vg» Oder- 
skuddet er 22, 165 Mark 13 Pg. Ved 
Salg af Smør er der opnaaet en Jud- 
tcegt af 196,778 Mark 20 Pg., og ved 

Maelkefalg 4,055 Mark 73 Pg. For 
indleveret Mælk er der udbetakt 162,- 
866 Mark 99 Vg. Overskuddet forde- 
les med 48 Pg. af hvert 100 Ph. 
indleveret Mcelk med en Sum af 21,- 
744 Mark 01 Pg. 

Haderslev. —- To Ulylkestil- 
fcklde med Døben til Folge er 

passerede 5. og 4. Febr. 
Det forste slete Lørdag Eftermid- 

bog den 4. Febr. ube paa Fuglsangs 
Ølbryggeri. hvor Arbejdsmand Hans 
Perris-sen fcndt ncd i m 4 Meter dybt 
Kceldet og forslog Hovedet saa slemt, 
at han Natten efter er afgaaei 
ved Døden Den Forulykkede, som 
bot i Vesiergade og efterladek stg 
Ente og en Søn, var stimmen med fm 
Broder i Fcetd med et Arbejde, under 

shvillet de stulde pasfere en Bro over 

en Kælden Denne Bro et til at slaa 
ned og op. Da Ulyklen stete, var 

Bkoen lige bleven slaaet ned af Bro- 
drene, men nogle Hasper var ikke 
bleven fastgjorte, for Nissen lle over 

den og faldt ned. Den Forulyklede 
var en Mund paa henved 30Aar. Han 
stildres som sn flink og cedruelig 
Mand. Han blev strals efter Ulyk- 
ken bevidstløs og lom ilke til sig selb, 
før Døden indtraadte. 

Dei andet Ulyklestilfcelde indtraf 
Sondag Eftm. paa Smaabanegaar: 
den. Da Rangermester Conrad var 

fysselsat med at tangere Bogne, var» 
han saa uheldig i det glatte Føre at« 
falde umiddelbart foran et Lolomo-J 
tiv, der i samnte Nu overlørte ham’ 
-c-g stilte Hovedet fra Kroppen. Den 
Forulyllede efterlader sig Husiru ca 
et lille Batn paa 4 Uger. Han van 
almindelig afholdt af alle, der lendte 
hom, for sin Dygtighed og PligttroZ 
slab. 

Jels. — Vcegtig Ko· Guard- 
ejer Strumsager den Ældre fra Ko- 
benhoved leverede fornylig en Ko 
til Handelsmand Chr. Mathiesen 
Hausen her i Jels. Kom, der vejede 
1519 Pd, blev fotograferet i Som- 
metsted. 

Ejendomsauktion. Tots- 
daq boldt Firmaet Rock, Mygind Jg 
Kompawi Auktion over den af det 
lebte Jels Kro med Jordan Aut- 
tionatorerne Henningsen og Stein- 
bring lobte to Skovlyller med Slov, 
Hans Rissen den lille Falleo Peter 
Fisler den ftote Falled, Skrædder 
Colfacl en lille Eng, Laue Vibokg 
«Dainsmark«. Koch paa Jelsgaard 
tøbte et Moseskifte, Domæneforpag- 
ter Blocker paa BarsbøL ,,Vefter- 
maj«, Jeran Sorensen et lille Styl- 
te, Smaabanen afstcerer, N. Jakob- 
fen, Agermarleu fra Byen op til Spr- 
sted Vej, L Flejlcer et lille Stykke 
oed famme Bei. Kroen med Alb-ren- 
de Bygninger folgtes ikskr. Ved Aut- 
tionen wer Kreatur-er og Udbo med 
mere opnaaedes meget høje Preisen 
Jorderne solgtes ogfaa til gode Pri- 
fer· 

Gramby. — Jldebrand. En 
tyst Nybygger ved Navn Maassen 
folgte i Efteraaret sin Gaard i Aa- 
rup ved Endruspskov til Regeringen 
-i IS.lesvig. Der opstsod imtdlertid en 

Meningsfotftel mellem Koberen og 
Saklgeren, sog Regeringen vilde tkte 
staa ved Handelem Sælgeren havde 
imidlertid folgt Besætntng og Udbo. 
Nu den 10. Febr. opstod der Jld- 
las, og det hele er gaaet op i Lue:. 
Man antaget, at Jlden er opstaaet 
its-ed Bagntng. 

Man undrer sig over, at de flesie 
Jldebmnde t den senere Tid her nd- 

ncesten udelukkende that kamt tvsle Ny- 
byggere. 

Toftlund. —- Byens Molle1. 
-Sønderby - Møllen, som under Stor- 
men for kort Tid siden blev flemt be- 

ttadtgehbltver nu sat tsomplet i Stand 

;igen· Den 10. Febr. kom fra Mens- 
Yborg med Bauen en Jetnalsel, som 
Hlal tndlæggeg t Mollem til en Vægt 
lpaa 7000 Bd. Bestermsllem sont sam- 
me Dag led samme Slæbne, er nu 

lsaa vtdt i Stand, at der kan makes 

mesd en Vinge, saa lange den unverk« 
bliver farbig. 

Aabenraa. —- Opfagt Lein-—- 
ningstarif. De herværende 
Mur- sog Tammersvende har til 1."" 
Mai opsagt deres med Arbejdsgivernej 
faftsatteLønningstarif. Muterne, der 

hidtil sit en Timeløn af 42 Pg., for- 
langer 45 Pg. i Ti«men, medens Tom- 
rerne fsorlanger 47 Pg. i Timeløn. 
Deres Løn var hidtil ogsaa 42 Pg. 
Da Arbejdsgiverne, efter hvad der 
forlyder, itke vil gaa ind paa bis-se 
Fordringer, er der Udsigt til en Strikel 
af Byggehaandværkerne. Arbej«dsgi-. 
vernes Standpunkt vil bog først se- 
nere. blive fastlagt paa et Møde af 
Arbejdsgiverforeningem . 

t 

Sonderborg — Høj Albe-« 
(Dbbpst.) Fredag Eftermiddag den 
S. Febr. afgik ved Døden uden for- 
anaaet Sygeleje en af Sønder- 
tborgs celdste Personen nemlig Ente 

Iefter Stibstømrer Fritz Nielsen, An- 
,na Maric Nielsen. Den Afdøde, sotn 
var fpdt i Asserballe, stod i sit 95. 

Leveaar, men var temmelig rast og 
sccrdeles aandsfrisst indtil det sidste. 
Hun hat i 20 Aar haft Ophold hos 
en Svigerføn, Bødkermefter Gebet 
ber i Byen. 

Als. —- Mcerteligt Tyveri. 
Fra Braballe strives til »Dybbøl- 
Posten« den 2. Februar: 

Et mcerteligt Tyveri er en af de fid- 
ste Natter blevet begaaet het. Entl- 
standsembedsmandens Kasse er ble- 
ven opbrudt med Magt og en Seddel 
med et Par Brudefolts Naivne og 
Stand taget ud deraf, hvad der vol- 
der Vedkommende megen Ulejlighed. 

Bei-steh Sogn. — Mejeriet 
,,Fremtidslytke« i Høg"-- 
lund afholdt den l. Februar sin 
aarlige Generalforsamling. Der er : 

det forlsøbne Driftsaar fra l. Januar 
til 31.. December 1904 indvejet 
:?,044,707 Pund Mcelt. For Smørret 
hat Mejeriet faaet en Genue;nsnit«3- 
pris as 1133 Pg. Punch Nega- 
siabet balancerer med 136,504 M. 
88 Pg. Naar Driftsudgifter fra- 
drages Brutto-Jndtægten, et der udss 
betalt Leverandørerne 16,8 Pg. i 

Gennemsnit for en Kunde eller 4 

Bund Mcell, og 90 «!-. Stummeb 
og Kærne-Mælt frit tilbage. . 

Stormens Rasen. J de sitz- 
ste Storme, der navnlig var meget 
voldsomme om Natten ved Totiden, 
et der omblcest 6 Fag of et paa Hier- 
ting Mark beliggende, Jens Jakob- 
sen i Hierting tilhørende Has, som 
beboes af en indvandret Tyster ved 

Navn Schram. Ligeledes er der un- 

der Stormen væltet en høj Gavlmur 
paa Friis’ Gaard i Hierting. 

LUTHER cOLLEGE, 
kacine, Wis. 

Dunst Hpiskole. Academie Normal- (’»; 

lege- aninoss- course-. — Den l. Novenk 
ber aabnes speciisl Kursus for faadanue, iom 

arbejdc paa Lande-L 
Sknv efker Lucan-g- 

ll. .1ENSILN, 

; 

Vi Infkec Salgsmænd... 
Skriv efter Betingelser. 

Træer, avlede her, ere haard- 
spre· Vi avler vore Træer. 
Sbekmsn Numy co., chakles city. Iowa 

Bilsigt Land. 
Minnes ()tk1——Ui-m-nsin 88 op Da- 
kota ZLZSU up · ;::tn»ls 158 »k- frit 
Hunme ad, Alus--1«.i::5 up cuhii 
sstitJJU »«tti11s.«-u11--n(l— 
Lan-I i sue di nsr kajv eftkr ! 

Co Ilion-«- l·i--1(-r. sic. hvud De L 
VII IJZLVLU LCUc Ut:1111;.;·(klsck· I 

JOHNSEN ös, co» 
46 Unten Stock, St. Paul, MINI- 

HLM I W 
St ntl »k- ikk- H nizss tm n Akt-is til us 

m( fsn um« I- l.«-1-.-k-(l Vi til for-inne 
the-st. fu«-»me- l) l« m f-m ·-II isf Vikt- 

skrædtlersyedc Dame- 
ellek Herre-l(læ(lningek 

t« FZIOG for Gloc- 
Deces tot-List furhnndne 

Union Tailokiog co- 
230 lcnst Untat-in st, 

chlcaxxm lll. 

DERES slcÆBNE FORTÆLLES 
FRlTJ ioktullek mekc mal malt-. l’ m- 

te nings Kaki-II Iseds himme- Pia-E Pen e— nÄflwtek send Li- klmaz klccs osb ø 
IU U« Madam Tag-. d. 7l. Fslflleltl coaa. 

vorfor lide i ftilhed? 
cis Oe er sama-h uns euer i Der-s bebst- ur- 

Jeg kan helbrede Dem. 
Mln lveclalltet for over-so aak hat væket at behandle private, new-le 

kkonlstesngdommr. Teg hat ovtaget heut-c brauche as mediclnen spat m 
livsftudlunk m avlgek qldkig fra sank-heben I alt bvad ieg ftcmholder tll de 

Mk of Felle-pl ki- paatagerkcg mig utsclbredcligr iygvomasez En patient lom 
nn er a let ftg min del-and ins qummeker jcg en fuldlomltg oq vedvukende 
lyclbkedelfe o mit honorapck laut. 

Uuqe mit-, iom lwcr as de sktoelkelige fslqek af ungdomssynder, Inn 
jcg fuld nd menopreltc til ist-Musik 

Idqu over 40. dcrernvet sinclivelmftek l aftagende, lanieg lueeke 
Ildftasnlug og vedpakendr. Vlovsokqlstnlnf, nun-drob note- og blicke- 
vgdotumc, kcumamms ncrvesmektm mave: og eversygdomme, hemokkholder, 
Indes-, opfvulnnsdc tirktlek pp alle lncdfngdommc lutech ljukti oq vevvarenve. 

letverl Jektia Pö 
e 

O hv der all-km lagcr af vlgtiged be rges of en assi- 
stcnh Til alle vgl-sc vom-n r stkivek ieq seh-, crionllg, og paa dekcs eget mag 

M- VOR- Weskkccb og opgiver aldktg til en «vevlo»nnnendc, livad e mcdvclcr mig. ? mlu be anb- 
lnm er alle de nødvrudige mediriucsr lndbcrcsgnedc og ttlskr jcg fett-, verlonllg, Den cldstr ou emsste llqnbiuas at mmc mepter vltr ullavede paa den rette nimmt-. Medicina sent-es over msie speklalsst i Amerika. he« nahm« 

Læs min sidste udgivne bog! Scndes frit Mi. 
Ov» fuqvontme ickregne for met-nd. Den-te bog indlmldek manqe illustkatiomsr og er rl vaa vcordtfuldzs kaad 
for bannt-Palme o wac, iom lädt-r af suasklrde krckfnsk eller Manni- as nngdomsnfoki right-IV netvöse ing- 
domme, b odforgi tnlng, nun-: og blaskeiugdonst Ton bestrivcr hvokledee Te lau fuldftændlgt lurerc Dem- 
iclv l Texts met hjem km udcn at vcktke nacht som helft opsigd 

Fu konsullatmm T i met: Zur-page 10-- 4 e. m. Sklave-ge 10—1 e. m. 
Komm-: Stille 6, 129 Dem-vorn ci. its-dam- oa Lsrdagc til kl. H e m. Adresse-: 

Dr. Rohr. Westkelt R Co» 
129 Dem-vom Streu, A- 7, Chkcasm Jll. 

JEUST HAVE-IT sääw 
E th( m tits ku. (1 Hei-Am igc:—()HL-1c(11)) the various 

r; iilwi iv Eines hdc te pnmh ising rieb-ers The 

chicago W wks ukesäst Paul By 
has electrijightcd trajns. solid, vestihuleC 
steam luatmL cquippcd with every IMMEN- 

safcty (Icvicc, hcavzs Steh-! sitst-(s1nss road-l)ed, 
nnd many other s1-!s.-r:nt.-kges. erte to 

f. H. ii as b, 
seist Weste-n Jsgent. l524 sama-n si. L 

(hvahg,neb- 
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special War-Hain countor« 
.Vk«?9!»1xd-sang1s dsststc Mit-» 

Disfe Bøger er lidt ««shelfwom" og sælges til specielle Priser. Vi 

har tun enkelte Ekscmplarer af hver. Bestilling bedes indsendt snarest. 

Lindel ö- scottx chek English Lexgicokh 

Oder 1700 Sider, meget fuldjtæu- 
dig Udg. Prisen nu nedsat til 81.75 

J Stummen 

Fortælling af Wm. Ager. Forml- 
lingen dreier sig om Dritkeondei. 
190 Sider, indb., sælges for 40c. 

Hjemlandssangr. 
Flerftemtnige Melodie-r med Tekit, 

samlet og bearbejdet for Wenig-beher- 
ne i Amerika af M.F.Gjertsen,Prcest. 
Musikken of Jonas Engberg 162 

Sider, 232 forsiellige religiøse San- 
ge med Melodien Scelges for 75c. 

De apotryfisle Evangelier 
til Ny Testamente, med en Efterslet. 
Oversat af Herman G. Gregetsen, 
Ssognepræst. 234 store Sider, scelges 
indbunden for 60c. 

Uovalgte Stykker as den hellige Strift 
til hver Dags Morgen og Akten, 
knyttet til Son«dags-Evangelier,sam- 
led: af Jakob Hvlm Bogladepris 
90e, scelges fot 50c. Bogen er pas 
240 Sider og indbunden. 

Det nye Testament 
(taldet Altenburger Testament) meo 

.Fortaler og Anmerkninger af Dr. 

IMartin Luther og Sumakier. Bog- 
xladeptis 82.50, sælges for 81.50. 

Philip Strongs Korsfæstelsr. 

Af Shaä Sheldcm oberfat fr: Gr- 
gelsk af en Præst. Bogen er paa 224 
Siber og indbunden. Bogladepris 
81.00, sælges for 50c. 

Mission-sonder 
Aargang 1897. sSælges for 40c. 

Grundtiss til Theologien 
pller en Rette Forelæsninger. Jude- 
holdende en klar Oversigt over Theo- 
logiens Hovedlærdomme, saaledeg som 
be læres i den hellige StrifL med 
passende Spørgsmaal tnnttet til hver 
Forelcesning. Af C. M. Ralstott, o- 

Versat fra Engelsk af C. Willerup. 
520 Sider, indbunden i fuld Lieder- 
bind, sælges for sl.25. 

De Hieni, vi forlod — og de Hieni, 
vi sandt. 

Mindeværk om Norge og Amerika. 
Fint ill., 500 Sider, stort Form-It 
Bogladepris 82.50, sælges for 81.25. 

Mcjborg: Gamle daner Hjem i det 
16.—17.—1 8. Aarlmndrede. 

Fint illustretet. Jndeholder Bille- 
dcr og Veretninger om Herregaardc, 
Købftceder og Landsbyer. Stort For- 
mat. Bogladepris 82.50, sælges for 
81.60 indbunden, og 3100 i Omsiag. 

Daglig Husaudagtsbog, 
af V. Birkedal, til Oplysning og Op- 
byggelse for troende og døbte. 852 
Sider Bogladepris 83.50, sælges 
for 82.00. 

Lutherst Folkebibliothek. 
Udvalgte fuldstcendige Skrifter af 

Dr. Martin Luther, til Nytte og 
Gavn for det lutherste KirlefolL 
Z. B.ind, 310 Sider, 40c indbunden. 

Den Jndrs Missions Tidcndr. 
Aargang 1896. Swlges for 80c. 

Kristelige Summa 
Ausgang 1908. Sælges for 60c. 

DANISH LUTH. PUBL. HOU8E, 
! SLAIR. Nessus-A 

0.000000000000000000000000000000 

HoomesteacL 
FVisconsin ltar over 741,0()0 
act-es, Minnezntu hat over 

2000.()s1« insreN ug Millioncr af insle i l7 
korskelljgc state-it De kan tstge lpr u- 

cted- — uden taxes i S Aar — i hvilken 
stat,1)eonsker. —— send l Dullar for 
Liste over Land og Antal act-es i hvert 
County, samt Besltkivelsc iif Landst, 
skov oxx Mineralietx og kuld Oplydnisng 
om. hvordan De kan faa 160 ackes krit. 

Adresse-I 

R. HINTERMEISTER- 
LAND BUKEAU, 

Isox »z. sT. atmet-Es Wer-. 

MAX-W 
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APPLETINE 
Kur kot- Drukkenskab. 

Prøvkskvxmtnm og Brtigsnnvis- 
Kling til-Hundes jun-instit for 

Klodmgelsen af Pl .00. 
For fuld Behsnällng 53.oo. 
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