
Yanmark 
,,Georg Stages" Forlis. 

—- Politiditettsten beut- 

dreX Aktion mod Kaptajn 
Mitcheli. Politidiretmen hat 
den Ia Juli beordret Aktion mod 

,,Anconas« Fsrey Kaptajn Mitchell; 
dem-te Vil blive tiltalt dels for Oder- 
kkædelfe af Solovens § 298, dels for 
Osntræbelsse af Strasselovens § 198. 

Den fttsimvnte Paragraf lyder 
som folget: 

»Ha: Stippeten ved flet »Es-mond- 
stah, Drukkensiab eller anden Mist- 
fotssmmelse fowoldt Sosiade, straf- 
fes han, forsaavidt hans thhold 
Mc esftet fm Besiassenhed maatte med- 

ftte stptre Straf, med Fængsel eller 

Esset-« 
Pamgtaf 198 sigek: 
»Den, som ved Uagtfornhed blivek 

Aar-sag til en andens Dpd, straff-es, 
for faa vidt Hawdlingen ikke efter sin 
Bessassenbed medsprer størte Straf, 
med FængfeL bog ikke under 14 Da- 
ges simpelt FængfeL eller med Boder, 
ikke under 20 Rdlr. deet scrrdeles 
stærvenkie Lmstændigbeder tan For- 
bedringshusarbejde indtil 2 Aar an- 

Sagen er benvift til So- og Han- 
delsretten, sog Overretsfagfører Busch 
er udnæont til Aktor. —- Tom pri- 
vat Tesenser for Kapt. Mitchell et 

enge-geriet Højefteretsadvokat Halkier. 

Te tanike Kknamisiio- 
nærer ca Japanernr. Me- 
dens te ai det danfle Missionsfelftabs 
Kinamisioncerey sorn sind-es oaa Mis- 

siongmartm itke bindres i deres Ger- 

nina -:.i J—apanerne. vil disie itte til- 

lade de hnanlomne at komme ind. —- 

Mtissiknærerne Christenfsen, Madfen 

pg Ellerkek maa dekfor. antageiig til 

Kriaens Zlutning, blioe i Tikin —- 

Naonlia for toten sitt-ite, iorn baooe 

haabet cllerede i Aar at faa paa- 
begnndt im Legemission er dette en 

Stufielfr. 

Er m·slnttet Frieri. — J 
Vordinabcra bar Venitre, eftet hoad 
»ngl.« ai 14. Juli meddeler, oraa- 
niseret ssa i en »kommunal Besitzes-for- 
ening«, Der i Anledning af nogle fo- 
reftaaende Valg til Byraad og Lig- 
ningskommission er beayndt at Mc 

paa sig. Ta det stedlige Venstre et 

paa det rene med, at det ikke er i 
Stand til at udrette noget paa eaen 
Heim-ro bar det set sia om efter en 

allieret og efter gammel Vane er det 

ssgt til Socialdemokratiet For nn- 

lig modtoa Beitvrelien for den soci- 
cldemotratifte Forenina i Bord-ing- 
botg en Etrivelse fra Venfttes kom- 
munsale Vælaerfotening, boori der ret- 
tes folgende ,,Henftilling« til Sock- 
aldemotraterne: 

»J Ertendelse af, at det et lidet 
ellek intet, der i skommunal Henseende 
sdstillet Svcialbemotratek og Ven- 
stremænd s'!), samtidig med at man 

set, at de to Partier bver for sig intet 
san udrette, medens de itaaende sam- 
tnen temmelig sikkert tan behersie 
Balget. opfordrer man herved social- 
demottattsi Forening til Santan- 
de med os og foresiaar, at Beiwerk 
ferne for de to Foreninger fnatest sam. 
Tes for at drsfte Betingelserne, hont- 
under et saadant Samarbejde san fo- 
Was-. 
! Sprialdemsolratiets Blade offent- 
Kggjt Itaka dem Fries-been og 
meddeler spottend-, at Vensire sit en 

overlegen Afvisning. Paa et Parti- 
mstde i den lokale Svcialiftfotenink 
sedtoges det nemlig enstennnigt ai; 
M, at Soctaldemoktatiet af for-i 
Iellige Grunde sikke kunde We fig 
Ioget Saumeij med den kommu- 

mle Balgerfovening til bet fotestaas 
M Balg. 
Og eftet at have heutet sig denne 

Kuev stal Vordincbvrgs Bett-sitt TU- 

faa oven t Abet til at optrcede paa 

egen Damit-, flink des i thvefm Of- 
feunigt hat givet sig ser West ist- 
-- qi M saa «intet kan udrette«. 

ss Jydetnes Sitte JUNG- 
MM i Wort et sinttet, og 

site-sitt Dom-mer Taten til det jyste 
M W Moor sauste bist Mk Iw- 
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lau kegnes for Ubftillingsbyr, sung-l nes, var der til Jubilæumssiuet i Ke- 
benhavn anmeldt 661 Stir. Hornlvæg,l 
264 Heite, 51 Faat og 165 Spin, ialt 

c1141 Dot. Til Fellessluet i Hot- 
sens er anmeldt 1317 Stlr. Horn- 
kvLeg, 449 Hestr, 102 Faar og 289 
Spin, ialt 2107 Dyr. ( 

Det jyste Skue rcellek altfaa gobt 
op imod at vate dobbelt saa stort som 
det fjællandsle. 

Vil man gsu en Sammenligniug 
med tidligere jvste Stun, maa det 
klive Jubilæumsstuet i Aarhus 1897 

og Landmandsforfamlingen i Randets 
1894; men ingen df disse lan, hvadl 
Dyrenes Antal angeor, staa Maul· 
mesd det fokestaaende Fallesstur. Af( 
Hornkvcg var der i Aarhus 809, il 
Randers 852, medens der til Dorfens 
er anmeldt 1317 Stir. Af beste varl der i Aarhus 322. i Randers 488, me- 

dens der til Hoksens et anmeldt 449; 
af Svin var der i Aarhus 90, si Rau- 
ders Is, medens der til Horsens et 

anmeldt 239. 

Det tyste Kronprinsepar. 
Den tnfte tefferlige Lyttjagt »Meteor«l ledsaget af en tny Torpedobaad ta- 

sksde ifskge N. B. Fieng Aften ven- 
11. Juli Anker vaa Vejle Fiord ud for. 
Tirsbæk. Om Bord var den tyste 
Kronprins og Kronprinfesfr. Stdn- 
ncevnte aflagde den 15. f. M. Bespg i 

Vejle og foretog forftellige Udflugtcr 
i Omegnen pr. Automobil. 

Til »Verl. Tagebl.« telegraferes t- 

fslge N. B. fra Hielt Det tysie Kron- 
prinfepar vil om Bord paa Yachten 
,.Meteor« begive ssg til Aarhus, hvor 
de vil besøge Prins Christian og 
Prinfesfe Alexandrine vaoget og Sas- 
fter). Fra Aar-has begiver Kronvrins 
separret sig paa Yachten ,.Jduna« til 
Kobenbavn og Bornholm 

Danmart repræfenteret 
ved Kongresser i Belgien. Efter Jud- 
bydelfe af den belgisie Regering bar 
Ministeriet meddelt det belgiste Ge- 
sandttlab, at man, ved Kongresserne 
i Lüttich, som asfboldrs i Sommer, 
vtl lade sig representern ved Dev- 
ftummelongressen af Direktoren for 
de lgl. Dpvstummeinftitutter. Gebei- 
me-Etatsraad, Dr. jur. Goos og For- 
stander Pech ved Fredericia Dpvstums 
mestole; samt ved Hygiejnekongregfen 
af Kontreadrniral V. Hatt-few Ghin- 
nastikinspektisr, tand. teol. K. A. 
Knudfem Kaptajnerne A. Lobedanz 
og H. Londo, Lage F. Saldvlin og L- 

verlæge, Dr. J. Kier. 
L 

Guldgravekiet pua Js- 
land. Folletingsmand M. P. 
Blem striver i et Reffebtev til flere 
Provinsblade im Island: Guldfebe- 
ten begyndet saa fmaat at vise sig i 

Istenlfavik. Dansie Blade bat fo eg- 
faa fortalt om Guldfund bet. 

En Mond hat i alt Feld gjott en 

lgod Forretnkng med Guldet, vg det 

»e: vore gode Ven Konsulent Helga- 
Hon. Han hat jo sin Fotsøgsftation 
ther Snd for Byem Saa faat han i 

TFjor Akvefæftefløde paa et Stytle 
Jord paa 33 Th. Land for en siche- 
sum as 24 Kroners Afgift on( Aaret 
til Vyens Kæmnertasfe, uden nagen 
anden Udbetaling. Det er en starbs- 
sat, sur Mofeiotd, fom ligger i es 

Lavning under en Klippebanlr. Kett 
Tid efter ladet Bytaadet foretage Bo- 

ring efter Band til Byens Fotsyning 
med paatænlt Vandværksanlæg for 
Ofe, her i Helgcksonö Lod. De bit-rede 
indtil 150 Favnes Dybdc Og nu 

vifek der sig GuMom paa Borst- og 
k det optagne Jst-blas 

Helgason folgte saa halvdelen, 12 
Id. Land, for 5,000 Kr. og W 
sen enden halvdei. Nu et man vcb 

»at lave Attiefelstab, der stal drive 

Guldgtaveriet i stsm Maule-sich Re- 

fultiatet et fortvrigt en betydelig Stig 
ning as Ejendommenes Verdi her 

H 

Snd for Bvem En lille Guard, typis· 
Bygningevz Bett-i jeg act-that til ö; 
til 6,000 Kr» og 15 Tdr. Lan-v ged« 
Eng, menet man nu et sine 30,000 
Kr. verd. 

Min gæstftie Vert, Qektor Bjakq 
wars-Ins lille MonsietgaarT der ligget. 
en halv Findingvej fka Gulbgkaveri-’ 
et, memrs man, er sine 50,000 Kr. 

vers-; men han lan oglaa sælge Jotd 
til Byggegrunde. bang Genbo hat 
folgt Isva for 3 Kronet Ida-Allen til 

: Byggiepkadset. — 

I Landstingzmanlv Stil- 
«·Iltn g, der fort-den l nogle Dage op- 
cs holst sig t III-Wust for at deltagt i 
Wllkgt M- bat sstlgk »ka 

t wiss-RO« under beste Ost-hold laset DR anders-ge of Professor stunk i- 
Us? 

unz- » sz «c:» 

Denne etlleetede. ligefbm Landstingsi 
mandens Lcege i Runda-L at Sem- 
dommen styldtes mange Aars Oder- 
anstkcengelsr. Professoren tilraddede 
en lcengere Kur paa Sillebotg Band- 
luranftalt og absolut No i et Par 
Maanedek; naar dette iagttoge5, men- 

te han, at Landstingsmanden kunde 
blive fuldftændig rast igen. 

Docenter i Predagogik og 
Stolehygkieine. Ved Statens htjete 
Almenstoler ssal der anscettes delö en 

Docent i Bewegt-gib der lmnes med 
2,400 Kr. aatlig, og sont stal være 

pligtig til at holde Forelcesninget over 

Pedagogil i ca. 50 Timer i hvekt Se- 
mester, dels en Docent i Sskolehygieine 
der lsnnes med 1,200 Kr. anklig, og 
som stal væte pligtig til at holde Fo- 
relcesninget over Stolehygieine i ca. 

20 Timer i hvett Semester. 

En findssyg Kvinde ka- 
kter fig fotan den elektrisle 
Spotvogm Sent Totsdag Affen den 
10. Juli fotspgte en celdte Kvinde, 
Elssa Catlfem at kafte sig foran den 

elektrisie Sporvoqn, idet den svingede 
om ved Nøtreboulevatd (Kbh.). Dei 
lvkledes doa Vognftvteren ved en kraf- 
tig Bremsning at faa Vognen standset, 
inden den var gaaet over bende, og hun 
rat ganfle ufladi, da hun blev trat-s 
len frem. Ta hun gjorde et absolut; 
sindsfowirret Jndtrvl, blev bun af 
den til Stede kommende Betjcnt 
bragt til KommunehospitaleL 

Tanfk KvindesamfunkJ 
Daan Kvindefamfund fendte ifthels 
R. B. den 18. Juii til fme Spstevsopj 
eninger: »Ftedrika Bremer - For-bun- 
det« i Stockholm og »Notsi Kvindei 

fagsforening« i Kristiania folgende 
Resolution: »Vi dansie Kvindet, der 

er famlede til det aariige Fallesmsde 
i »Duan Kvkndefamfund«, til bviltet 
28 KreMe over hele Landet sendet 
Tillidgmcend, bringet fvensle og not- 

ste Kvinder vor softeklige hiler og 
udtaler som vor fulde og faste Oder- 
kevisning, at J er enige med os i, at 

bvad der end kan komme Follene i- 
mellem, faa er Krig mellem de tre 

nordisse Riger en Umulighed. Jngen 
foler dette dybere end Kvindernr. Vi 
et udelullede fra umiddelbat politTU 
Jndsiydelse, men des ftætkete Its-ver 
vi, at Modus, Huftruers og Sssires 
er bliver horte het, hom- det gel- 
dee hele Nordens Fremtid og Lytte.« 

Mofebrand i Nordsjcelland. 
J Tinlerup Mofe mellem Guttevang 
og Koagebekg Hegn opstod det forle- 
den Jld, uvisi bvotledes. Branden 
havde ifolge en siedlig Korrespondem 
om Aftenen antaget et faadant Om- 

fang, at Regen drev belt over til den 
ca. en Mil derfra liggende Kvistgaatd 
Statius-; men hetdigvis ligget der in- 

gen Gastde ellet Hase i en saadan 
Afstand, at der san vnte Fare fo: 
dem. 

Kett ksbsk —- dtscebt. Fru- 
Holbcek meddeles R. B. den 14. Zusi: 
Tjenestekarl Carl Peter Sternsen fta 
Kundbtx der tjenie non Fristkup Mol- 
ke oed Toll-fe, er f Morgez samtnen 
kned en anden Karl koti lsbst ved 

besass-, hvotdrd de begge Inngedez nd- 

If Vognen. Carl Peter Streu-sen 
drei-fes paa Siedet, idet has Hoved 
kniest-es, den andere blev Mk kvastei. 

EuMisbiuigerfe. EfteJ 
drad ,,VestloMs MS« hat btagt 
i Etfaring, Udtoges enstemmigt ved 

Prcksiefokeningens Mtve for Lolland- 

Faksttrs Stifk den ä Juli i Maribo 
es Udtalelse Im besimt at kais-billige- 
deu Monde, hvorpacc Ollewp - Kir- 
deby Ptæsteemsz var bsevet beset, 
Idet man ved Underhaasdsforhand- 
Rngn havde beklivpef Emdkdet mellem 

deti Mag og des Oefcttelfr. 
Tillige vedtoges dei at udtak stg 

for en Aflssning af Atcidenseme ved 
en almindetig Los-. ; 

Ufikkerbeden langs Stan- 
gerupbanen. Dei idyllisse Forum .s.g 

Fisiebæk er i disse Dage, sirives der 
den 16. Juli, blevet opsimmmet ved 

let hetdigvis mislykket Boldtægtsfor- 
;s-g, som af en Baneakbejder et for- 
svet imod en Landligget - Familie, 
der boede i et lille Hus lige over for 
Fksiebæk heul. 

Bei-kommende Baums-beider over- 

sfaldt en ung Pige, der et i Fru Gustav 
heifchs Has, og som var nede ved Fu- 
respen for at lade Frueng lille 25 
Aar- Dyng gaa i Bandet Men pas 
heut-es gennenütænfnde Sskrig kom 
en W fta Kitkevciltse, der tilfcls 

sdig opholdt sig paa Fistebcel Doteh 
Iftyrtende til ovet Engen, og da Beme- 
Iatbejderen san bette, greb han Flugten, 
og den unge Dame slap sauledes mcd 
Streiten. 

Noget fenete om Eftertniddagen,« 
da Fru Gustav hetfch med sin Minder 
vg sin lille Dotter kom spasekende fta 
et Bis-g i Forum gennem Skoven 
langs Spen, gfvtide samme Mandspet 
son Tilnatmelset, hviö hensigt ilte 
svat til at tage feil af. til Ftu DetfctjI 
der bog tefolnt rev sig Its vg siynsdte 
sig hjem. Sagen meldtes sit-als til 
Politiet, der nu menet at have M- 
grebet Mandspersonetn 

Braut-te Gaatde og Hufe. 
sBensdt Bendtsens og Anton Hob- 
Igaakds Gaarde samt Stolen us site 
JHuse i Vigetslev, halvanden Mtl fra 
Qdenie, braut-eh sttives der den 15. 

Juli. Der et ifslge R. B. Fate for, 
at Jlden stal bkebe sig videre. 

Senere meddeles: Branden opstod 
i Gaar Kl. 1 i Anton hovgaatds 
Gaard, lwor der indebnenldte 5 Heste 
cg Evinene. Derefter btedte den sig 
til Stolen og til Bendt Bendtsens 
Gacird samt til tre Hufe, tilbsrende H. 
C. Rasmusfen, Jøtgen Nielsen rg 
Anna Linsen. Alle disse Bygninger 
nedbrændtr. Hvorledes Jlden er op- 
ftaae:. vides ifølge R. B. stie. 

T ø d s fa ld. vainderen as det 

tiye Apparat for traadløs Telegrafe- 
ring, Jngenior Georg Meilen et den 

13. Juli wfgaaet ved Dpden i sit 
Hjenu 

Jngeniør Moller, der blev 45 Aar 
gammel, havbe faaet sin Uddannelse 
red Zominetorpset Han hat i mange 
Aar lidt af en heftig Tubetlulofr. 
der i de sidste Maaneder holdt han! 
fangslet til Sygelejet. For nogen Tid 
siden syntes der at insdttcede en Be- 
rting i hans Tilstandz men nu hat 
Dsøden asslaaret ham fta at se Frag- 
terne af den Opsindelie, som bon san 
lange hat-de syslet med. 

Lpsindelfen foteliggek fuldt farbig. 
»Don-it Gnist Telegraf Aktieselstab« 
hat udtaget Patenter i en Mengde 
Lande. 

Bølleoptsjek vaa Dyrehavs- 
kalten. Efter Væddelsbene Tirsdag 
den 8. Juli spaserede et Selstab ned 
til Dyrehavsballen for at se paa Fol- 
teliveL Pludselig ttængte en Bslle 
sig ind imellem dein og ssgte at fra- 
vtifte en of Selstabet en jutidist Kan- 
t-idat, hans Stol. Da det mislytke- 
des, traadte 4 andre Billet til; inev 

Stælvsotd og Knubs vceltede de sig 
knd paa Stollenö Eierniand og sit 
omsidet eftet et lort Haandgeknceng fat 
i Stollen, hvoteftet de trat sig dort 
til Stovens mere afsides liggende 
Del. Den besijaalne henvendte sig 
imidlettid fttakö til Politistationen, cg 
bet lustedes samme Aften at anholde 
txe as BollerneF i Gaar blev de to 

andre anholdt, og det blivet dein san- 
ledes en dyt Spaz, ille mindst da der 
f den senete Tid feevnligt et sammt-- 
met Klaget over Fctulenrpekse of 
fuhelige Beifarendu 

r 

Entnætkelighistorie.— 
Uvenfot Cafee National, Knbenhavw 
famldves forleden et siøne Oplsb. 3 

arbejbskkædte Mænd bavde taget 
Plads ved et of Fortvvsbokdene for 
at nnve en Bajer til Musiktm; men 

isplge ei For-bad, fmn man hat tsdt 

varestesigt ved at satte, da de fleste bog 
anser National for est- fokkelfgt Etat-—- 
lissement, ncegtede Kellneren at ser- 
Vete og for-langte, at de sinkt-e gan. 
Konttvllptkn blev tikkaldt sg genug 
Opfotsdringem og da de stadig ncegtede 
at gan, blev Pcklitset tikkaldi. Be- 
tjentenes Tslsynekomsi flehte i et Nu 
et stori Oplsbx dek betpaa fslgende 
Mundhuggeri og Arbeit-erstes forth-t- 
te Not-stand tilspsdsede Situationen, 
scm afstuttedeg, ved at Arbejderne blev 

puttede i en Drosie og tmngporterede 
til Stationen i Nsmgadr. her ind- 
fattes de i Detenttonglokalet, da Ovets 
ibetjenten af deres Ovtteeden sit dist! 
Jndtryk, at de var halvfulde. —- Den 
paagckjdende Kontrvllst havde intet 
market hertii. 

Dei referetede Optrin gjorde ei hin- 
ligt Jndtryk paa Publikum, og ho- en 

og anden dullede Einst-et op om, at 

Pckliiiditettpren en Dag —- i Lighed 
mekv den SIagelfe-Politimesier — 

vilde indstcerpe sine Betfente at ssge 
et godt Fothold til Publikum og ille 
blande sig i Bagatellek. Dei er bog f. 
Ell. naspppe PolMeis Opgcve at un- 

derstktte »National«g merkellge Jot- 
bnd mod at servete for Met »uden 
Kraut-if 

« 
-- 

Korrespondaneef 
Luck,Wis. 

Paftor Sorensen talte i West Su- 

petior Sondag »den 16. Juli. Sam- 
tne Dag talte Student Nielsen i vor 

Wirte, nærmest angaaende Nimm-is- 
sionen. Om Eftermiddagen talte 

han i Byen. Student Erilsen holdt 
lamme Dag Gudstjeneste i Cushing 
sog orn Aftenen engelst Ungdomsms- 
de i Byem 

— Christen Pedersen med Familie 
blev Sindag den 23. Juli optaget 
ssarn Medlemmer i vor Menighed Vi 
snster dem hiertelig vellommen i Me- 

nigheden vg haaber, at flere vil fslge 
lderes ElsempeL 

— Mrs. D. Korteny i Million-n 
afgil ved Dsden den 17. Juli og blev 

jordet paa West Danmarls Kitte- 
gaard. Paftor Jsrgenfen fortettede. 
Mrs. Korteny biev 65 Aar gammel 
og har i lang Tid vieret svaaelig. De 
tom hertil forrige Sommer fra Tyler, 
Minn» oa lebte en Form. Afdode 
efterslader sig Husbond og 3 volsne 

Sonnen Den ene as Sonnerne tob- 
te Form i Milltotvn for et Par Aar 

tilbage. 
—- Der er nu i de fenere Aar kom- 

men flere Familier hertil fra Tyler, 
Minn» og liaeledes fra Iowa vg 
Syd Dakota, men for Tiden er det 

stille her med Ejendomsirandelen 
— Landlompagniet er i denne Tid 

i travl Virliomhed med at tage Eg og 
Aft, der egner sig til Jammer, up 

as det Land, fom er beliggensde en 

Mil Veft for vor Kirle. Jeg antaaer 
saa, at det vil komme i Marledet nee- 

ste ioraar. Hvad Prisen vil blive, 
har jea itle hart. Betingelferne vil 

uden Tvivl blive en Femtedel af Ke- 

befummen ftrals og det samme Belød 
hvert Aar i de paafslgende fire Aar, 
til Kobefummen er udbetalt. Vi 
onsier nu helft, at det lau dlive op- 
tsbt af fredeliae Landsmænd, der 

tilhsrer den littbersie Kirlr. 
—- J vor lille By Lucl er der nu 

aabnet 4 Salooner. Dei er dog itralz 
en Begnndelse — en Saloon for hver 
100 Jndbnggere! 

— Vi hat i Foraaret haft — efter 
rort Syn —- vel megen Regn, som 
bar gjort lidt Stade paa de lavete 

Pladser, scerlig paa Massen, som er 

en Del tilbage. Hshssten er snart 
til Ende; den er rigelig i Aar» og 
Sei-den fer lsavende ud, saa her er 

Udsigi til en rigelig Duft. 
Efter 4. Juli lommer ja i Almin- 

delighed den travle Tib. Da er det 

ogfaa, ligesom der bliver en Stilftand 
i de festlige Sammenlomster, i hvert 
Fald her bos os; jeg ved nu ill-., 
lworledes det er andre Steder: men 

det lan fo ogfaa snari blive vel me- 

get af det gode i den Retning. Dog, 
lad der nu ille bilive mere travlt 
iblandt os, end vi lan faa Tid om 

Sondagen at bei-ge Gudstjenestem 
Sendagsiiolen og Ungdomsmsdernr. 

err. 

Plainview, Nebr. 

Ja, faa var vi til Missionsmsde i 

Plainview, hoottil Pastok L. Jensen 
fta Rustirc sog undektegnede var ind- 
budte foxn Ialete, samt siere andre, 
men tun 2 Pkæsier gav Mode. 

J og omkrina ved Plainvsiew lever 

jo en del Mcengde Danstr. —- Det fer 
godt nd bande, der et not lidt Sand 
paa Stedek —- men det bare Sand et 

Ut lanatfra. Dei fes let ved at 

lægge Mætke til, hvotdan man Iwa- 
ger baade store Hase og Stalde oft-. 

Jeg fqneä altid, man hat Grund til 
at glckde sig, naar man set, det gaar 
vott Falk godt ogsaa i timelig Hen- 
seende —- men Glctden et bog dab- 
belt stot, naar man fet, at der vg- 
saa akbejdes til Sjaeles Frecse. 

Moderne var jcvnt gadt besagt 
selv de ssgne Dage. —- Spndag var 

der fuldt Hug til alle 3 Moder. Pa- 
stot Jensen ptcebilede Spndag For- 
mivdsag. Eftetmiddagsmsdet var 

særlig betegnet for de unge, »Ung- 
Idomsmfdkc Der er not ikte faa faa 
unge Felix maatte de tunne sieli- 
les Tom herrens unge Mandssiab, der 

from-stiller sig ftivillig! 
Ptæstrhuset ligget ikke langt fra 

Kissen, vg begge tagel- sig godt ud. 

Dei var ogsaa let at fe, at Kirke og 
mekhuö, Ptest og Menighed hstet 
sammenx thi man gis saa ftit nd og 
ind. Dei et vist TUTTI-, M Zstt 
Heere. Z. 

Msdet fortsattes sfn Mandagen .l 
Lamel, hvor Pastoe Evame Inn 

es til Hjcelp, da L. Jenseit var tejst 
til Vetter, Nebe. Weg her i dg 
writing ved Laurel hat vi en Del 
Folk. Det et siønt at komme til stre- 
re Menigbedek og se de mange, som 
famles i Gut-s Hus; men der et vg- 
faa noget stsnt vesd at komme pag 
Stedet, hvot man itte hat faaet alt 
det ydre i Orden — og alt et i sin 
Vordem 

Maatte Herren saa for sit Navns 

Skyld velsigne Vennetne baade i 
Plainview og Lautel. Han give Pre- 
fiefolkene feemdeles Naade og wak 
til at gaa Bud sot ham til Sjæles 
Frelse. 

Ebers 
H. W-. B ond o. 

Rings-its net-satte Prisci. .. 
Bi hat modtaget mange gode billige 

Bogen sotn iite er ovfttt i vott Kata- 
log. Summe scelges til nedsat Pris, 
saalænge Oplaget vater. Prisekne et 

nett-), og Bogetne fendeö pottoftit, til 
Ovlaget er udfolgt, i den Orden, sont 
Besiillingerne indlsber. Slkiv med 
det summen, inden d» er for sent. 

Bogerne bestilles eftet Nummer. 

54. Herren og Tjenetne, Prwditenet 
as Jacob Paulli. 260 Sidet i Om- 
flag. Nedsat fra 81.25 til 50c. 

»60. Dagbogsoptegnelset af Paswk 
« 

Thomas Rot-Varus efterladte Dag- 
i bogen 59 Sider i Omslag· Nev- 

sat fka 30c. til 15c. 

63. Herluf Nordal, en Fortælling fta 
det fokkige Aarhundrede asf Magd-:- 
lene Thoresm 499 Sidet i Om- 
slag. Nedfat fka S1.20 til 60c. 

64. Kittehistotisie Foticellinget os 
Sagn, meddelte af A. C. L. Gtove 
Rasmussem Sognepmsi for Alle- 
tup og Behinde- 212 Sidet i Om- 
flag. Nedsat fta 50c. til 25c. 

66. Gaknle Nielsem En inltuthiftvi 
tist Selvbiogtasi fra 1799 til 1888, 
opstkeven af Anton Nielsen ined 
Fotfattekens Pokttæt. 134 Side- 
i Omslag. Nedfat fka 80c. til Löc. 

67. Jacob Chr. Lindberz Den danite 
Kirtesags Fortcempete, Ei Minde- 
sttiii af Ftederit Nygaatd, med Ja- 
kob Chr. Lindbetgs Billede. 82 Si- 
de: i Otnslag. Nedsat fta 60c. til 
Löc. 

SO. Stietnehiknien. ngle til Be- 
stemmelfe as Stjekner, as Thotvald 
Kshi. Med Stjetnetott. 85 Si- 
det i Omflag. Nedsat fta Soe. til 
20k. 

71. Jndianethsvdingen Tecuth 
Cn biogtasift Stildking, as Kristian 
Ostetgaakd, Fokftandet for Silv- 
king Hsjftolr. 53 Sidet i Omilaz 
Rebiat fka Me. til 10c. 

72. En Balfart til Bibelens hellige 
Land, teligisit Digt af Adolf Lang- 
sted, med Jllustrationet. 36 Si- 
bet i Omii. Nedsat fra 80c. til 
25c. 

73. Ludvig Helvig. As hans Lit- 
og as hans Tib. Et Mindesirtft 
udgivet af Ludvig Schrsdeh 336 
Sidet i Omslag. Priien er neb- 

sat fta 8200 til 50c. 

z78. Digie, gamle og nye, af Chr. 
Wirst-den 309 Sider i Omslap 

T Nedsat fka 81.00 til 40c- 

I79. Den link Hokuvcxksez et Digt as 
h. P. holst med manzs Illustra- 
tioner itf R. Christianer. 134 Sidee 
i Omslag. Nedfat fta s2.60 til 81. 

80. 100 Smaafiyttek for Biolin. Sam- 
lede af L. Jaittan. 44 Sider i 
Omslagi Nedsat fka 50 til 25c. 

85. Vor Herres Jesus Ghtisti Vierg- 
priediien. Prediiener i Trinitatiss 
tiden as Fr· Atndt. Med et Fowtd 
af Prvvft J- Basl. 426 Sidet i 
Omslag. Nedsat fta 81.85 til soc-. 

87. Den heilige Nat-vere. Bedliges 
holt-elfen i Kisten of Dr. L- Gabe, 
Domprovst. 338 Sidek i Omslap 
Reviat fta 80 til 40c. 

88. MissionssStudiet og Krititket ef- 
ter en Reife til Indien of Dr. R. 
Grundemann, tysi Priest. Oversat 
qf Fiedetit Augen«-. 217 Sidet i 
Omilcw Nedsat fra 75 til Läc. 

90. Nachens Sorg og Sorgens Rache, 
Preditenet as Wilhelm Virtedal 
Svgneptæst for Ryslinge Wenig- 
hed. Preditenet paa alle Kitte- 
aatetg Stns og helligdage foruden 
8 Doublet Preditenet. 1., 2. 1104 
Silber-. Nedsat fka 8420 til 81.60. 

91. Krisiosset Valiendors og Hause- 
atetne. historiil Stuespil i fem 
handlinger as Magdalene Thoresem 
194 Sivet. Redsaffra 81.00 til 20c. 

Dust-h Publisbing Hause, 
Umir- Nein. 


