
Y a n m a r lk 
Den traadlpfe Telegtafs 

Sejtögang. »Bei formede 
Dampstibjseslstak hat lange haft 
under Qversvesjelse at lade sme Sti- 

be fotsyne Fried traadjøs Telegraf, 
smäedeö at de under alle Forhold 
var si Stand tie« at sætte sig i For- 
bisndelfe smed vaerdenen. Den 7. 

Jan. hat Selstabet affluttet Kon- 
tralt med det Armstvongste Kom- 

pagni ,der udnyttet Bald. Poulfens 
Patent, og i den aller nærmeste 
M vil Stibene fasa inftnlleret de 

nsdsvendige Apparater. Dis-se vil 

sprst bvive insstallerede i de store 
Amerikadaade, der efter i Fragt- 
baadene, saa i de meke fresmragende 
Passagekbaade og endeljg i Baade- 
ne paa de indenlandsie Ruhm 

Naar Asmerikabaadene hat faaei 
der-es traadløfe Telegraf i Orden« 
»vi! Selfkabets anden Jdet Esn daglig 
Avsis iom Bord — bkive realiseret. 
idet de faa pr. Gnist vil kunne staf- 
fe siq de nyefte Efterretmingek om, 

hvad der pasferer i Omverdenen, 
medens Dmmperen flyder pasa Orm- 
net. 

Ulykkestilsælde i Tau- 

ge. En stærk Taage, som om Mor- 

genen den 8. Jan. fcenkede sig over 

Ksbenshavm hat haft flere Unwes- 
tislfcelde paa sin Samvittighed; dei 

ene endog af scerlig alkvorlig Rat-ak- 
ten 

Dei ncermke Tilsfcelde indtraf pa.1 

Histnet af Slotsholimsgiade Ig 

Ghtistiansgade, hvsor en Postvosgn 
koste «ind mod Statsbanernes Stop- 
pesignwls-Lygte. Sammenstødet var 

saia vokdfomt, at Lygten knækkedes, 
og Poswosgnen gik over i to Dele. 
Wen styrtede ned og klemtes be- 
vidstljs mellem den molestetede 
Lygtestrmder sog Postvogsnsteftetnr. 
bestra, sodm var bleven opcstrcemt, 
gawpperede svdidere med Fowognen 
Wimod Knippolsbm hvok den 

Lægen 
Erklctde min Sygdom uhkllned lia. 

Sagde. ieg vilde do af Hierlesqadom 

Dr. Mlleö’ »denn Cur-« ges-gar- 
mig godt hclbted. 

»Hei M JMUI Grund li; at anbelalk It M: sp- 

Uedlriaer. esterion »He-set cure« snslltp nnt Oft-. Js« 

Otm fest Macht«-get over lele Fort ( Don-e, W s 

uckstea tu hundrede Bund For now Aar si en us 

tm Vierte san deutlqu at W aldm mer-« Denker- : 

Ilive frist. Læqetne erflækrve img uuclvkedekm Zu 
laqde Mceitetil Tores Alvrrtisikmenl wgle Llo er 

vqksbleyel Flaster Denk Eure Jeq mk ke» sk-» 

Embrqu oq del-kehrs. san W veodlcu n.:)tcl jeq inco- 

tcget lolv Fiasko-. Mut Sugdom var orqamll oq p- ; 

dem-de aldksg at blive nun-! lyitldther mm tatst-: 

Iæte Dr. Mitezl Hearl Eure tm jeg dein-Ist aum yet 
breb og bar tun-etc Zuka til at pass( nun »Hu-Tuns- 
tllSladlgheb, sidensxe III-it lsq Mel-dritten Es J«t 

Aas fide-n Im « Nin-let U.r-»- Zuer oq M mk 
Okkestekleder etc Js-: var fulH over del Musian 
og hat anbkshllst Tk -.l. slssz Deimlsurk tu T::n..o--rul, 
Versuner alle Title as -mlen. og uer ill lmt mn 

and tsnd gpvekliclult ter. Fu bar form-II l stumm- 
as Falk t» mit met Sonn-u u: a: laue Tr. Muesk Heul- 
Ctms, tm mit er beskava ill» as dem, nvm kube 
mio.« C H Smnli zinst, Max 

»Jet- Zt Avsllsekssl ug hat islgt oq antselalct Tr 
Mi IS' Veqn Tun-. drum tust-. hvad den lmk »du-ne- 
lor inm» N 1 a ausser qt jeg runde ist«-m- um« 
del udxktasklede Helbreu «1eq nu kan alckve mm geb 

kere Hellakalxw lerkmue give-c udmckrlet lass-d 

Exllksek 
— Dr. T. h. Wanst-. Apothek« hol Smqu 

All- Apoll-elen« lckl et oq gar-saurer deu let-» 
Flam- as Dr Mut-E læxiemrdler SIer elf-T sn 

Von am ervvsltet oa Hiesleicdommr. Muts-is 
Dr. Mut-T Mist-ital Co» Eltlion Jud 

Et storartet Tilbud. 
,,Kvinden og H«emmet« 
Ins-d to Tlllcka, »Von Ibuctlul« oq 
«-Jiordul Jollebtllliokhel«, tm nu unkom- 
mer nahmequ tut-d nunde « state 
Sinn-. er km im Wol- Aamang. Teig 
Jndhold er til Wiede, cvmunlrinq « 
Lærtwm for beli- Fimnltm Eubflnvnx 
ontzpniksn » W Cenw Ausn. For siqu- 
qt ovnas nyk Avnnnenlesrf qtk m fol 
qende itdmckrlede Iilbukn 

For 25 Ceuts 
ist-merkten indsenvt mro dem Av» 
Miemcsm l-- kl. Januar-. vil m levere 

« 
Eber »Im-Ihm o? Hier-tatest nnd to 

Tilleq et Aal Dem Ttlbud er un for nq tilkmdeade 
Ihm-nennt- Vl hol-er sinke Ihre-mirs til Abonnenti 
famlekr. Pisveheftekmt. Stin- makstll 

III dank-, Cedat Nasid-L Iowa-. 

garveriokretning IOOOOOOOOOOOOIIOOOOIO 

til salgs. 
Eu Barberstue med Bygninsg, lte 

Barbetstole soglalt Tit-bebst l bedfte 
Orden, et til Salg billigt, paa 
Grund as npdvensdig Forandking. 
Fortetningen et beliggmde i en 

sinnt lille By pcka ca. 3000 Jud- 
byggete, book der er mang- Danste 
Z sy og Mu. En davst Bakk- 
verrilhotMengsdsSele 
M et M en Wink-dg- fvr sig sow, 
im da fes-de- sod wisse o- 

OIUII Win- MII Mit 
siedet W Mit M un- 

der M »Ob« 

»Don-liessen- 
—- ssik — A« 

standstdes af Brit-schwand Nr. Z» 
Laufen 

Der var imiklertsid kommen Fohk 
til Ulyktesstedet, og disie sit en 

Amdulvnwvogn tekviretet, hvori den 

-stadisg bevidftlssfe og uhyggeligt til- 
redte Kusi lag-des ind og tsttes til 

Hospitalet. Hans Tälftsand var me- 

get alvor·li-g. 
— Et andet Ulyklestilfælde ind- 

traf paa Hjotnet af Saxogade og 
Vesicrbrogadr. Her gil en ung Lee- 
dekarbejderste, Anna -Sstensen, lige 
imod Heftene for et Arbeitssktketpi 
og blev natuksligsvis redet om af dis- 
fe. Hun sit Dosten og den ene Arm 
læderet osg blev af Kussten —løftet ol) 
Paa Vognen og hurtigst musligt tsrt 
til Kommunehospitalei. 

— Desuden blev den 23-aatige 
Mathilde Votigi paa sAaboulemrden 
redet -om af en Cyclift, hvorved den 
ene Arm brækkedes ,ligesom Hovedet 
sit nogle lettere Læsioner. Ogsaa 
hun bragtes til Hospitalet. 

En Uddannelsesanftalt 
ri« Kvinder as Landw- 
5tanden. Gadsejer Scavenius 
hat til Fri. Anna Sprenfem Zwis- 
-lev, ist »Aa1borg Stiftstidende«, 
stænlet den ssmutt beliggende Plads 
mellem Vorigaard og Votgaatd Kit- 
ke. kaken sSstensen agtet her at 
lade opspre en Uddannelfesanstait 
for Kvinder af Landbostanden. 

Votgaards ftore Habe med Fragt 
og Grøntsagek vil blive stillet til 
Disposition for Stolen, der vil bli-; 
de ovfsrt i Lobei as Sommeten» 
(R. B.). i 

En lille Drenq drxxkned 
V e j 1 e ff j o r I. Bancardefder 

Poulsens 10-aaki».1e Søn fra Mund-«- 

LW rutschede mn Astenen den V 

Jan. ved Zetgriden vaa »Ja-de nei; 
W Bakkefkraaninaen ved Bej el 
Mord Han rutfchede derbe-d ud NH 
ern, hvor han faldt Igenne n .-nl 
Banne Da man favnede dann akk- 
iflg »R B." en Mænade Fiskere H 
Gang med at soge, men forst ried 11 I 
Tidenl lytkedes dej at finde hang- U 

Testamentariske Gjoer 
zil Zomandssmissionen og Mang 
lenehjemmet. Efter afdøde Zø 
mand Lars Anderer Lakfen i Ro- 

kenhavn er der tilflndt Jndenhnsssf 
Sømandsmission i Danmark W- 

Kk., ,,Bethel«, det nne Sømands 
hie-m i Nyhavn, 400 Kr. og MUDJ 
lenehjemmet 800 Kr. 

Hestemartedet i Ran- 
ders. Den 8. ds· skrivegs Te: 
skore 2 Pages Januar Heftemarted 
Z Randers i Gaer og si Dag hat si 
den i Lordags haft en betndelio 
For-handel. Der var i Gaar N-; 

Gaderne opstasldet over 1100 Hefte 
foruden fleke hundrede i Gaarde rsg 
Stalle Priserne er hsje, fsor fsrste 
Klasfes Heste til Tystland betales 

M—1050 Kr» for anden Klasfes 
750—850 Kr. Matkedet tegner, i 

flg. »R. B.«, til at blive det stor- 
ste, der i en Aarrcelle hat svcetet af 
holdt het. Til de tyste Hestescertng 
et der allerede bestilt 100 Vogne. 

Næxfte Dag strives videret J 
Gaar var der, iflg. Tel. til »R. B.". 
Dpstillet 700 Heste i Gadernr. Skønt 
de bedfte Hefte hurtigt blev solqtm 
holdt Priferne sig meget hsje, hvud 
der hat dem-met Mutkedet en Dek. 
Qmsækningen var treven, da de 
udenlandsie Ksbere holdt sig en Desl 
tilbage. Der blev i stet as Dagen 
affendt 94 Vognkadnsinger med 763 

Heste til Udlandet og 26 Vognlad- 
ninger med «153 Hesie til Jndlandet. 
Deöuden afgik et Par shundrede He- 
ste i Koblet og med Danwsiih J 
Aftes siulde der after afgaa Tag 
til Tysiland med hefte. 

Ijskerscet paa Singen. 
Med svestlig Mnd og ijt dar 
Singenssistere mod Momtjolle og 
Wd den s. Jan. giort en 

dvetordentlig tig Fang-it asf Totst 
pg Kuller. Enkel-de Bande fangede 
over 100 Stufe 

Ettpslpdeteck Neunten- 

ngvteeL Den 7. ds. ektplødes 

En Hvtelvogn i Griftem 
J det glatte Fste den 5. ds. steåe 
paa findt-e Jernbanevej ccct ved 

Banegaukden i Villers-d et UhelQ 
som let tunde have faaet alcvorlige 
Folget. Hostene for Hotel »Letdek5- 
dorss«s state Hotelvogn gled pag 
nwvnte Stydke og kunde itte holde 
Vognen, fom mtschede i Gtsftem 
Vognesn var ncesten Md af Passa- 
gerer, som faldt vundt tmellem hock- 
andke. Vognen tom til at ligge sag 
uheldigt, at Passagetetne een for 
een smaatte hales ud gennem Bagn- 
vinduet. Det betragtedes nceften 
som et Under, at ingen kom videte 
til Stude. 

! Faldet ud of Toget. En 
4-aarig Sen af Rebsslager Ness- 
gaatd i Stive faldt SMdag Affen 
den 6. ds. ud as Langua—Struer 
Toget, da det befandt scg Ost for 
Viborg, jdet Kupedøten gik op. En 
ung Mund sprang, iflg. »Ist-de Dag- 
b"lad«, efter Bat-net. De met-reisen- 
de ttal i Nødbremsem og Toget 
standfede sttaks. Det viste sig, at 
Barnet og den unge Mond begge 
var flqu smed noglc betydnings- 
sløse Strammeh 

Fra Sporvejsftriten i 

Kobenhavtk Den sprfte Vogn, 
spm Spovvejsselsiabet udfendte Fre- 
dag den 4. ds. mmtes as et Sten- 
kaft udfok Viborggade, hvotved en 

af Ruderne splintkede5. 
Signalementet af Stentasteten 

var mangelfu1d, men Pokitiet, sont 
f de efterfølgende Dage efterspgte 
kedtmnmende, Paagreb ham allsigevel 
Sondag Aste-L Han er en 27-aar- 

tg Smedesvend, der bot paa Oster- 
bro og arbejdede paa en Nybyg: 
ning i NærhedeW 

Den 8. ds. Im Fin. afholdtes det 

forste Joch-h hvottil var tilfagt 
Direktor-eine Nprregaatd og Faber. 
nagte Funktion-tret samt de Jour- 
natister, sotn hande betet Was-sage- 
rek med den molesterede Vogn. 

Smedesvenden Bisttup, som 
gjvtsde et fortnyt Jndttyk, undsiyld- 
te g med, at han i det magældende 
Øjeblit itke havde vatet si Stand 
til at tontrollete sine Handlinger. 

»Der var Anlckg for Sindsfyge i 
tyans Fa-mitie, sog han» havde en 

Gang i sin opsvotgende Ungdosm 
haft et arm-legt Tilfældr. 

De tilsagte Vidner var ikke i 
Stand tisl at gtve ncetncere Oplys- 
ninger unt Stenkastet ellet Gek- 
ningsmanden, der samme Dwgs Af- 
ten ektet nyt Fokhsr blev losladi. 

To Born drufnede. To 
I.Drenge Sonner af Smed Schebv 
TI, Karetmager Petersen, Renninge 

sesd Ldenfe, faidt ifL »R. B.«, den 
I. dg. 1ennen1 ern paa Rennime 
Mofe og druknede. De var 11 on 
10 Aar gamle. 

,
-
 

,,Udftillingen af Fug- 
islade osg Tidssktifter« i 

Kobenbavn. Komiteen for Af- 
Indldelfen af ,,Jnternational Udftil 

link-; af Faablade og Didssirifter 
samt grasisie Erhoerv og Rein-ame- 
Hunft« hat lejet ,,Jndnftriforenin- 
gen-E-« famtline Udstillingswtaler, 
bvor Udstillingen ivil sinde Sted i 

Mich-Juni Maaned dette Aar. 
» 

Interessen for Udstillingen hat 
vift sig at vceke meqet stor, idet der 
e: anmeldt over Mde Fagblade og 
Didsssriftet paa henved 40 Sprog. 
For at den standinavisse Fag- og 
Tidsskriftpresfe, der tællek henved 
800 Blade, ikke stal drukne i denne 

Mengde, vil hvert as de nordier 
Lande faa anviss en satng Plads i 
Midten as Udstillingens HovedhaL 

De svrige Afdeftnqeh der vil am- 

fatte atbejdende Ttykkeri- og Bog- 
twkkerimasstinet samt grasisie Ec- 
hvew og Retlamekunst, syneö läge- 
sedes at siulle ibkive bijst interes- 
sante; eftek alt at dWe maa Ko- 
miteety —- hvor nsdig den end vil —- 

alletede om ganste kort Tid notere 

Pladsnmngel over hele Linien. Ud-· 

stimme-k- Bmoau et CAN-tuan- 
gebe 14, Asdenhasvn B. 

Fta Uvenftab til sen-. 
ital-. —- Gn god tristolkg zwick- 
king as M Rath-Ists oversat 
substvedclgm Onspgpasi 
M for de W ask les-. Den 
MWIÆUWMMA 

.MM.IIQ W»ch 
denkst sitt-n Licht Qui-, 

Mr, M. 

l 
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sælges direkte kra Fabrikken og paa ingen anden Maade. 
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H heult-r Fragt »F alle andres- Ting pas ForthtL 

näh-»ge- tuliIt nd pas essen Hekostning 
in kmus Manns-L end um De Inn-de Ist-over riet f Pal)richton· 

I)(« mm ikkce tun-stille Dem. at clet or umuligt kot- os It sm, som fl 
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s Tagen penge I For-laut 
Y V: vjt sætte et Wing Hanojnd i et Million sum Iselst lljem i Do 

I«’»r-r-s«(l(- stam- paa Prove udesa at tot-lange nogun l·’0rsku(jsbotalins. 
Imsom Pia-met 

ikkss csr Ulfiedsstillendo oft-er 20 Dages Pkovo i Deren lljom, tasot 71 Ist 
De- i«r ikke met-o torpIIktlkot til 

dersom De tænkcr paa at kgde et Pianaaf lwilken som helst Fabrikation 
list III-g -— jIsts Osn Kutsch- — sum Hin-I- Ins-l 

smas og lette maanedlige 
. . ! Betalmgsterminer. 

4o.ooo Wink Plsaoer. he nun-ums 
at 7stnts nwrnorkshak Mnsjksksikoss isg 
Orksutkss Odem-. bittsiklu-r·-I«i« »z: I'!«- 

I lxsres oßen stut, rimesngvis neigt-s 1 
« 

Dskes Unholds- Vort Hauch-«- mit-s- 
holdek Nin-no ng Ach-essen 

an erpxsrmjncokes pas- vort Pia-m wd 

tachmem«. dor er paionwnsr at m »i: 

WING UIWIJSII winkt-»s- c««l »Hu-- 

me Umhu ng wiss-Ins im Hunne- kiI «.-.-- 

Sum Plan-»erste- Kam csg seitdem h 1«s 

S. 
H 
s 
I 

II 

l 37 Ast- er (I--r Mbriktgret w »Hm 

fessoker. Der est mangs us disk-» l":«.«»»--- 

Msadollmcaltsh Ist-po. Zitter. Bon- 
'I’ot.erno at alles disse- lnstrmm-1.««r 

Andringelse us von »Dann-vertrat sit- 

ikkos kein Ums nie-d nssjzpt nnin-s Hin-tu 

denne Bog. 
Imksu Hm »O Ihm-»s- Ikygninu isz Ist 

««' II III-il l)-»-q" XUXH Ha X «--4-« 

Chp derm- coupon un ng und den til m med best- 
vaa og Adresse los-mitn. VI vil d« maks somit 

em sogen og give snd e Op ysninger. 
WING sc HON. nkv so obs-am NLW Youx 

sonsl til nedtentimuksndp Nin « «« Aulis --«- 

t»Un- Ismsk nI cost-Plastik lnkornmtinn I-! --.n I· .. 

nos« einigen-ed l ciset us Uerulumvissnmnks I soc WIns Plane-. L- 

Død efter fire IIIan 
E øvn. For tor: Tid siden mode 
flin. eræddet Jeniz Jokgensen ai 
(Flned, der nit sanmiexi med sin Hu- 
smt boede hog sin Sen pim Heime 
Mari. 

i Den RUaariqe Mond baode if!. 
i »F1)ens Ziift5!« i noan Tid strau- 

l)1et en Del og maatie til sidst holde 
ceinen J -lutningen af sorriie 
Uge faldt Jhan saa i en dyb Zøvm 
hvoraf han ille mere vaagnedex men 

)Døden indtwadte seist, efter cil han 
ihavde sovet uafbrudt i 96 Timer. 

Benyl de gode Tiber. — J 
en Artikel i Andelsbladel om Land- 

bruget i 1906 hedder det: 
De nuværende gunfiige Land- 

brugstsidet bot benyties iil: 

Afbetaling paa Geldm. 
iForbedringer i Marten. 
Forbedtinget af Besætningen. 
Nyttige, gode Maskiner og Red 

ffaber. 
Gode, hensigtsmoegsige Bygninger, 

de unges Uddannelse og Jndøvels 
se i Landbruget. 

Derimod bot de gode Tiber ilke 
for meget benyttes iil: 

en floi Levemaode, 
kostbare Møbler, 
flotie Bygninger, 

lder altsasminen tceker paa Landbru- 
act. 

Eii farlig Lagtage. s-- 

Ved ei Baknedaabsgsilde fokleden i 

JNsrre Trandetg blev der bl. a. ser- 
sz-vetet Laglagr. Niels N. Nielfens 
Hustru sit ogsaa et Stylle deraf, vg. 
det lunde ncer viere bleoet den-des 

sidsle Nydelse i deite Liv Kagen 
iHideholdt nemlig en Knappenaah der 

lblev siddende i Halsen paa Konen 
log var hverlen til at faa op ellek 
ned, hvorfot der Kl.11 om Aftenen 
inmaite gaa Jldbud ind til Aalbotg 
eftet m Les-. 

Da demie kom til Siede, var 

Faun Mdlertid wetstaaet. Man 
bat-de M. »Wi-. Stiftsst.« givet Ko- 
nen et Btclnriddel med Kognaq 
W og andre steile Jngrediencer 
i. Og dentie Els-irati havde bietet 
san kmftigt, a«t Malen ille limde 
holde Stillst-gen. 

Der var Julius- Tieren 
of DOHRN-« ved Milbe-g vilde 
Habe elekttM Ly- og dem-endi- fis 
We M det We Miets- 
KWL der West bringe Sa- 

I— 

Et ejendommeligt For- 
giftnings Tclfælde ind- 
tkaf risi. »Møens Zottele fokleden 
i et Bageri i Freuderup paa Empan 

Cin Ssvend var besiæftiget med at! 
sage ud af Donen og hcelde Band 
vaa Udskrabningem Da der format-. 
lig itte blev btugt tixstrækteligtz 
Band hertil udvitlede her sig no- 

,;en Kakus som bedøvede Spenden 
faaledes, at han henlaa bevistlss i 
flere Timer. 

En tilbackdt Lege sit dog Liv 1 

hæm igcn, og Degen eftet lunde han 
attet· deltage i Arbejdet. 

Skal Koldinghus gen- 
opfsres. En velstaaende Dame, 
der tidsligeke hat vist sin Interesse 
for Koldinghus, hat i Fl. »Kold. 
Fltbl.« erklang at shnm eftet Evne 
vil bjdtage til Realisationen If 
Platten om Slotteig Genuss-reife 

Jndre - Msissions - DU- 
skole i Odöhmed formenes i Fl. 
»Hast-est Amts Apis« at ville komme 
til at kiggc i Vig eller Faarevejle, 

hvok Jord fandsynligvis kan faas 
Mist 

Den 18. ds. stulde der i Rate- 
vijle afhokdcs et Mode, hvot Sa- 
gen formenteö at ville sinde sin Af- 
gpkelsr. 

Præsten Hans Agerbet. 
Der er udsendt et Opraab om Teg- 
ning af Bidrag M vaptelse af et 
Mindesmærie for Pkæsten Hans 
Agekbet paa hans Gtav i Osterw- 
singe paa Fyn. 

J en Tib, da Guds Okd var 

dyrt i Land-eh spgie det vatte Leg- 
foll tun-di omkring paa Fyn til 
Agekbekö Kirke og Pkæftegaatd. 
hvor de fandt Ly, Værn og rig Op- 
byggelse paa Kristenttoens Grund, 
ligefom den hele danske Menighed 
ssyldek ham Tat for hans kendte 
Salme »Uforsagt, ver paa Vagt«. 

14 Menge-Her paa en Js- 
slagr. Iorleden Smdag Este-- 
middags da Ungdvmmen morede sig 
smed at lsbe paa Sksjter i horsens 
Ham, vovede i Fl. »Her. Av.« en 
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stuet IIlII Pkavc l 9 Ast-. The «8l-’N" I) set bedst as alle-. 
laut or » Ev um« lag-et- hast« VIII tut-I- lllrmcs cis-, Ins-c nl.II-.( -l: « O-- « 
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« Zscjxs sALMEBØOhR W 

ROSKILDE KONVENTS SALMEBOG. 
VIII-ed S-Iluul)9g( r er imllnnulen soliclt ojx stuqu med 
tyclclixzt Trylc Ins-I gutlt PJIIir ug szilgcs til billige Pki 
ser. stlIII-«l)og(«r have-s alIiIl pa« Uplag, di- vi selv 
ttylckpr (lI-III. De have-S i III-»He chrskcsllige Bind, med 
eller IIil«-II Tclisten nIHl et eslltsr to Tillæg. med elle- 
Iulen Huld-Init, Incsl ekllcr uslen Fodeksl og stund-ons- 
slsg. Frist-me er sicrslcles law-, fka 60 cents og op. 
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Vlsubelalck Imkc sslmelmgek i hsjeligt Bind, da disse- 
iltke et- saa tilde-ji ligc til at html-Im Dom de stive Bind. 
Nr· 10 Ins-d et «1’illæg. uIlcn Teskster,81. 80; Nr. 30 meci 
et Till;I-.g Dogge-. Tckntniklcey 81805 Nr. 40, med bis-ge 
Till« g, l« ggc Telcstrmkkek, 81 .90. Alle I bqjeligt Zins 

Ligeledes anhcfsles Nr. 32, meil polstret Bind, meck ei 

Tillusg og begge Teltstnkltker, Pris s2.00. 

Vl htt- etI soc stlmehok til 81.0« en An med Gold-alt til 
Ql ..60 se jsvkigt fort Kett-lag for sktiftpksvek og do 
svkige forslkellige 1ackbindinger, som tote-. 

For ce, Dom III-her stetlig llnc og elegante sslmedsget. 
hat vi Esset indbunclen specIelt i weg-It »aus-he »- 
bolclbske Bin-l et Paris solche-bogen De or de sue-su- 

Amost ele gute sonach-gen fort ps- Ls eki Ame-II « 

hell-se slmebs er et meet todt under old-mi- med 
kund- lljsknetz me et Tillwg ok bokke Taktik-älter- 
shtiv sites spocielt Erbat-Its 

DAleE PUBLlskllNc klollsc. statt-. Nod-. 
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