
Vedcs lictnætlltthf 
«Først que føt Bladet stillde gna 

i Perssen, knodtog vi Post fra Dan 
! 

mark og Sienderjnllnnd denne Gan-H 
Derfor tan vi tun meddele san lidtl 
derfra i dctte Nnnnner. Red. 
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Z) a u m arti 
Dodsfnld. Den 2l3. Febr. 

er den tendte szcnlæzlc Dr. met-. 

A. Und afgaaet ved Døden i en Vll 
der af 60 Aar. 

Eftet at have praktiferet noglc 
Aar i Danmark forn Wennng tog 
han den medicinfte Dottorgmd, rej 
ste san til Brasilien og nedfatte fix 
sont praktiserende Las-ge i Rio Ja- 
neiro. Da han itte lnnde tanle Kli 
maet der, flyttede han eftek et Par 
Aars Fokløb til Paolo, kwor han op- 
rettede en Klinit for Dienfygdon1- 
me, og en Tid lang var danst Vice- 
konsul. 

Efter at have knistet sm Hnstrn. 
en Brasilierinde, reiste Dr. Gad 
1889 hjem og prakttferede en hol-v 
Snes Aar som Dienlæqe i Kadm- 
havn og ledede desnden Poliklinik- 
kens Afdeling for Øjensygdomme. 

Endnu enqang drog han til Pa 
klo, men vendte allerede efter et Pnr 
Mars Forli-b tilbage til Købellhltvlv,; 
hvor hnn iqen overton sitt Ztillin,1 
ped Pokikrininen. ! 

Dr. Gad Var Pan sit Intraadci 

Kan 
Drankeren 
helbredes? 

hol-klebe- en hnstru leite Druktentkqbos 
lpsrgsmaalet pnn lem Minuten 
»Es-htm- Ilvtnd lau have Renten-- 

heb luden Familien. hvts hua 
vletellq enflek det.« 

Hun sinn- 
Jeg tkot det. Jeg not, at enhvek Mond 

Inn saa Attky for klit. »Dein er nun NHl 
mung mer inange 

H-- Aaks Abels-L Efsl 
s te( at min Mund i» 

tnve Am tot-jagte 
at aiholde ng tm 
Tut nden at del 
lytkedes ham, kom 
Ieg til den Liverbei i visning, at Dritte- 
oanen llet itke varl 
nagen Udyd, Inen 

en Sygdom og at 
en kranker Irren- 

get mere til Medi- 
einend Mocalvmdikem Med VMM deki 
tot Ziel, fanvt leg des rette Mit-del og hel- 
bredede dam. 

Stden hat ieg betendtgioct detle enkle 
Husnnddel til mange andre Keins-eh lom 
oglaa hat hcngt det med nokaktede Reinl- 
tasee, og mange af digse haude de mest hand- 
lsie Traume nnd» Geh-indisan Mlddelet 
san gtoes bemmeltgt, er ikke dyn, let at an- 

statje, ntdeles ustaveltqt og vieler meget huc- 
tigt. Jeg er ovekbeoisl onl. at det vil hin-loc, 
ogjeg vil need Gliede give Dem met-merk 
Opl entngeh hvis De tun vil, senkte nug De- 
rei avn og Adresse. Min ek, MU. Mut- 

tetsndertuy 2484 Unple Ave, hllls 
stu, R. Y. Send jngen Pengez jeg hat 

intet at festge- 

Z- 

s- AI 

—--,. »A-. q-, — — 

en færdeteg dygtig Læge, en betyde 
lig Personlighed, der sad inde med 

dysb Kcerlighed til Naturen on stor 
Interesse for fin Gernint 

VenstrerefornkHufen 
tffter at der er dannet en Felleg 
organisation for Venstrerefornxpnt-, 
tiet i Jylland, vil man nn Nsnn so 
qc dannet en ZinnenRZ for Ejælland 

Der er 11d.:.nct Jndbydelfc til et 

Mode, der slsasl afholdes i Zøpaivil 
lsnen i Kobenhaon den 20. Marts, 
og Paa hviltet man vil soge Tan- 
ten fort ud i Vieleligheden. 

En Krebs af Mcend, der repres- 
senterer forsiellige Egne i Sins- 
land, er indbudtr. 

Efter hvad ,,Frederilsborg Amts- 
Av.« erfarer, er det Hen«sigten, hvis 
Foreningen bliver dannet, at søge 
Samvirlen med den jydfle Organisa- 
tion samt med de Fællesforeninge:, 
der muatte blive dannet paa Fyn 
og Lolland-Falster, hvor Sam.men- 
slutntngstanken ligeledes er oppe. 

Man vil da sbaa foran en Orga- 
nisation af Benstrereforsmpartiet, 
omfpændende hele Landet. 

65,000 Kr. til velgørendel 
Øjemed. Kobbetsrnedemestet C. 
C. Bruuns Ente i Odense, der nyliz 
er afqasaet ved Dodem hat Lflq. 
,,«tlerns Asv.« sammen med sin 
Mand testamenteret deres efterladte 
Fiornute, ca. 65,000 Kr» til forskels 
liqe velgørende Foreninger rn. m. i 
Odenfe. 

Omlcegning af Paftorsx 
ter. Der hat i den sidste Tid,! 
strivcr »Vendf. Tid.« været arbei- 
det paa en Omlægning af Post-ow- 
tekne i Hivetbo Herred. 

Det er Meningem at Jngftvup 
Pastorat siiulde aifgive Alstrwp Sogn 
til Saltum Sogn, og Hune Sogn 
flulde henhøke under JetsmatL 

Herved fter der den Forandring, 
at man faar tte Paiftomter med to 
Sogne hver i Stedet for fom nu tre 
stiasftorkIter med et, to og tte Sogne· 

Runstig Melk. Distri.kt5- 
lerne, Dr. med. S. Fenger, Nakskoo, 
hat iflg. »Vestlollands Abt-z« efter 
It.——4. Aats Elsperimenter gjott en 

Opsindelse, der bestaar i Fremstil- 
ling af en ny Stags Mel-k, der er 

ltge saia nækende og tun halvt san 
dyr som Komoelh ligesom den kan 
holde siig frisl i flere Manneden 

Distrittslægen hat udtaget Pa- 
tent paa en Mastine til FrernsstillinqI 
as leunstmælskew 

Nedbrændt Gaard. Chri- 
stian Christensens Gaard pas-a Dyrby 
Mark ved Ranideks er-Tirsdag Nat 
den 26. Febr. nedbrcendi. Beseht-in- 
gen, 2 Heite, 6 Kser og en Del Sivtn 
indebrændtr. Beboserne maatte redde 
sig i det blotte Linned 

iGjendommen ivat assureret for 
8000 Kr. i Lunsdbygntngetnes al- 

mindeliige Bransdfotsckring og Los-o- 
ret for 5000 Kr. i »Vern1iund.« 

Man mener, at Jlden er passe-t- 
Paa samme Tid brendte 2 Halm- 
stakle i Entstam- 
stt Govls Gaakd i Grove ve) 

Slive er den 27. Feb. totalt neid-v 
brcendt. Bygninsgerne var fovsikrede 
i Landbygningerneö alminsdeliige 
Bvawdfonsikting for 16,050 Kr. 

Ulykkestilfælde. En 14- 

aarig Dreng, August Landsm, Sen 
as Husmand Lasuvsem Ovetgaards 
Mart ved Assenstoft i Windung- 
nen, korte den 26. Feb. hesvene for 
Tærsslevcerket hos sin Hudbond P. 
Rai i Adfenstoft 

Trods Advarlel hat-de han taget 
Tsnnnen om Hat-sen, og da han pil- 
de sage en Ptst op fra Jorden, faldt 
Han. Tmmen rev Hinl paa Luft- 
rsret. Han blev bragt ttl Randeks 
Sygehus, hvot han dode Dagen ef- 
ter. 

Jlandrevne Bragstum- 
oe r. Jsfolge ,,Jydst Moment-lad« 
Or der Mandag Eftersmstddasg den 
?5. Feb. ved Fjailtring tliatrddrevet 
Isqterspejlet samt Rot-et og en state 
U as W us et mändee Stub. 
U ei Mut frei-mit det, at Sti- 
bet heb »Was-us« og var fva Anle- 
Tun-d. 

Andeslsflagteri paa Js- 
«a nd. Det feofte Andelsflugtett 
wa Island ten-M oprettet i Som- 
sner ved Reh-Musik 

Mange Bewder i Arsnesytzsel og 
Mngallaspssel hat flutdet sig 

»chlsF-SSOI· ukvuuv 

i— 
»«» 

san-me« i sen Anlitdning til ei Iin 

delsselstab. 
i 

Dødstald. Med Jedes-I 
Kiker, der er afqaaet ved Døden 
tmr danst Liiter.1tiir mistei et ejen 
dizssmelizu Fnsissncxii. 

stiasr Iris icst i Jurist-un IJJTI 

Nil-nat ist-It -.-. mir IF Kurs 

::,;:k)gs«7-.i-;E."is. -."Ti!c- :i«:r."«: Its-; 

gannnel at være dsiniitteret sri 
Lynglni Zeniinarium blev han An 
denlcrrer i Briarse hoor han en Tid 
var Forniand for Sogneraadei, oq 
sorslyttedess siden sont Ferstelcerer til 
Borup ved Wurst-, senere til Kong 
sted i samme Egn. 

Kjærs Saus for gamle Minder, 
der var oatt allerede i Ungdommen, 
fit rigelig Nærinig i det sagnrige 
Sydsjcellansd, og han begyndte da 
tidlig en Forfattervirtsosmlhed, hvor 
Sagn og Historie sigtedes, og 
svundne Tider genfremisstsilledes med 
solid Bederhæiftighed »Im Staivns- 
baandets Dage«, ,,Gøngehøodingen 
Svensd Poulsen«, Præsten i Bejlby«, 
»Im Marie Gru-bbe« in. fl. Arbej- 
der ruminer fortrcesselige Bidrag til 
Forstasaelse as gamle Dages Historie 
og Kultur, og de har sikkert ogsaa 
vundet den desoærre nu asdøde For- 
satter saa betrydelig en Læsekreds, 
som han sortjente. K. L. 

Undveget Tngthusfan-- 
ge. En særlig farlig Forbryder, 
Cdrl Christian Johansen, som var 

indilugt til Observation paa Si. 
Hans Hospital i Kobenhamn er Sien- 
dag Asten den 24. Feb» sorinentlig 
ved 8-Tiden, flygtet sra Hospitalet 
Man fandt næsste Morgen hats-S 
Seng tom; men ingen kan oplyse 
med Silterhed Tidsspuntstet for hansz 
Flusgi. 

Hele Hovedstndens disponsible Op- 
dagerstyrte blev sat nd ester dont-. 

sosg særlig toncentrerede man Be- 
tjentene i Ncereden af Johansens 
Hjem i Slotsgadr. 

Her blev han paagrebet nceste 
Dags Etterm-iddag. Da han viste 
scg i Slotsgade, blev han i et Nu 
overmandet og betagt nied Haiands 
fern; i en Drosie bragtes han til 
Polititammeret oq under sitter Be- 
vogtniing fortes han til St. Hans 
Hospitai. 

ZFEPLIUUNETDJ 
Optqutspøtgemaaler 

,,«-’s«lensborg Asvig« as 22. Febr. 
indeholsder en lang Artikel paa 
Danst og Tyst for at retlede den 
store Offentlighed Vi hidscetter 
føligenide Uddrag: 

»Der er nu assluttet en Konven- 
tion mellein Danmarst og Tyskland 
oin Optagelse ais de hjemlsse Op- 
tantbøm Det dreier sig itke, som 
pawstaaet i en Del ttjste Blei-de, om 

en fuldstæsndig Løsniing af Optant- 
spørgscnaalet En stor Del as dette 
sorblisver ulsst. For alle de Mænd, 
der i 1902 og 1903 blev ertlærede 
-sor thanter, after at de i en Men- 
neslealder ais de prsjispske Myndighe- 
der var blevne behandlede som proj- 
siste Unsdersssaatter, —- efter at de del- 
iois hwvde vieret Soldat og tcempet 
spart wsi Side i 1870, 71, — er der 
itke stet nsogen Forandrinsg. Kon- 
ioentionen omfatter tun en Del as 
den DesninkY som den tyste Akt-gö- 
regerings udenrigisle Asfdelsing i Fjor 
Foraar bebudede overtfor den nord- 
sieöioigste Mgssdagsmand Bortset 
sra Optanstsasgen er der meget an- 

det, sorn tan give vand til Klage. 
Cndniu i den alleonyeste Tid er der 
ais Mynsdighedernie indledet et Felt- 
tog intod at dn nordsiesvigsle Ung- 
doni kam wogen privat Gsym·ncistit- 
underoisn»ing. 

Alligevel hat Befollningen i 
Nordsleöioig modtaget Konventionen 
msed Gilæde. Den anerkender suldt 
ud den gode Villie, som er bist af 
Regeringen i Berlin. Den anerken- 
der fuldt ud Hans Mujesteet den ty- 
ste Kesjsers vebvillige Hensigter. Be- 
ifoltntngen staat nu asioentende; den 
vil se, osm de paageeldenide Ein-bew- 
incend vil udføre Konventionen i den 
rette Art-nd, om de laivere Einsde- 
mæwd vil tasge de Henssisgter til Ret- 
tesn-or, som man ncerser part heitere 
og Weste Sied. J den Henseende 
er der tidtigere gjort del-artige Er- 
tat-singen 

tDen dansle Befolstntng er jæon 
og stwdisg. Den varner oin stn Ret- 
men den er aldeies itke angribende. 

»Du Jus dswksss DUVIO 

A 

Tyrftrup. —- Atter Udsigt 
til et dansk Foretagende, 
saaledes begynder en Korrespondance 
til »Schl. G.« her fra Byen. Der 
fortælles faa videre, at Tyrstvup 
"Mølse, spm ejes af et danssi Art-belä- 
seszzd, virl forsynse anstrup me-) 

L,7T:k::ks:ite:, dersom der findes Del- 
·.-1«-"": ir:k, :«z.1 rtn «Lf71:æ.x,7,et vEl 
jun-: forrekite Zig. 

Det synes, som om det tysie Blad 
glæder sig over den Foretagsomlhed, 
der befjæler de Dansksindede her paa 
Weisen. Naar Bladet Paasta«ar, at 
Møllen ejes af et dansk An«dels-sel- 
stab, saa er dette for sasa vidt rig- 
tigt, svm Flertallet af Andelshaiver- 
ne er dansksindede, men bosiddende 
her Styd for Grænsfepælene. Det er 

jo kun glædelsigt, naar dansisindede 
Beboere her paa Egnen kan vise 
Fortystniingssmændene, at de er diri- 
somme til Lansdets Gaben 

M E NTE R 
Der danske Bibclsclskabs klägan 

St Hei-im indhunslssn i shittjngsbjnd 60c. 
· ;--å:--«»1H·st, i I)«j(-1igt Bjnd 350. 
! «1-.;k.--«2--i1-i. «-1.-«t(iu1(1.—-k-515()c 

Mit-hu Hut Uns-unl, i stærkt Umslksxx 200 

DAleH PUBUSHlNG HOU8E, Blaik, Nebr. 

Jsi
qxj

ckx
zss

 «
 

: 

Det dsnslcc Bibelsclskabs Udgsvo. 
Der billige-ste, list-tret pas Bund ............................ 
M ellenistilet i Lommotokmak son, Wanst shjrtingsbinch todt Salt-· wo 
Moläomstilot i Lommetokmat, vort, Mellgt shiktmksblnC Guid-um soc : 
Mollemstilot l Lommstokmut, s»t-t, bsjellgt Shjktinssblnd» mai Om- 

C
Z

- 

F 

sing og Feder-L märo indb., runde Morast-, ................... soc 
» 

Hollomsulotl Lommot0r1118t.elegant. bojeligt Lædokbiach todt un- 
det- Guldsnlt, runde Hjsmetx smudsomslag og Feder-l ........ .1.00 : 

lE storstllot Udgsvsl stitt shlktiassblmj .................. ......... 000 Z 
Meset stokstjlst Udssvs tot sldko kolk ........................... 01.00 T 

; Alls vors Ny Testamentek sk impoktokmle kka Damit-II Do bodsto 
: Blatt ot- spociolt laåbumlno tokos os et magst smugtuldq Ist-Its dot Z· 

— : jLodokbjsnd til Ia Voll-n Do vil vsks passe-ach som Gase nd fis-o Z 
J Lein-heilen 
: DANISH LUTH. PUBL. HOUSE, 

III-»K. »Es-d 
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Form-länger og cagaen 
Ist If. c. ceiollL 

Dette udmærlsccsle Værk i tre samlinger anbcfales varmt. 

Første samling. 1328 Sider, kostet 40c» anden samling, 344 
sider, 50c., tredie Samling, 288 sider, SOC., og hele Værket 
s1.40. lndhunden i Papbind med solid Ryg. Køb den, før 
den er miseng 

Danjsh Luth. Publ. llouso, 
Blair, Nebr. 

« 

E 

Des-i Ist-k(«n(11·- fis-L "Yc-jlt-(1tsr til Hund- 
hkstl" mistl um«-«- ltln-tt«-Itjncnsr »L-. Hans-r 
Hisnsleskd lrit uvmsulL 

UND-«- liukz ist« pupulxrrt —kf·-.«-t. »in-Im 
ksnlsusr ku« stir-t;us(I(-«. l)k-n Isisr rmhlpt 

Os( xil knmmis til ist nasch- Ilnntmkskpr i 
Tinimlvis fr« sinnst-In 

himme- Uspks Ins-Inin »M- Sx"t-c«l««nnn,- 
tun-s hjtsnnstogw Hlmtntskskcsmz Inn-( tltskl 
XII-mild tust-Ums do kunn«- lusllsnscltksu 

Don csr Akt-onst lus- Sknniliiiknsprnes as 

I’k»sc-.-k-s«r(·»llink km New sukk knickt-Si- 
tei. 

Do. tot-n hsve Itzt-erm- Sog. 
mone, It sen er tin Vqsgt vors 
i Guld. 

ljcst er en Iso- sms alle- ug ruhn-h uns 
eller Lamme-L Mnml eile-r Icvimch fis pllek 
luttiks — alle- lsunle hin-t- Nyktts of den« Iso- 
qcsner nyttig main-l im- mkikes sum sitz-ske- 
De ritt-okt- lmnsk ui den, stunk-des äc- Skulle 
fortsliysgts sygdomnm n- lews et lykltelikt 
Liv. De singe h-« tust-»- Um kle- furcdkelliske 
syxclmnme mz den Ihn-du hvurpna de 
kunnt- ht-!l)n-dcs-s. 
priv Don-s Nur-I »k( Adresse nie-d tytle 

lijx sitt-ist samt send Pustportm ng Hosen 
vil lxliws mmtlt Dem mitwirkende-. skkiv 
»den Upsssrtttelstn 

IM. B. O. COLLle 
Moment lnst.itute. 

140 W. 34 st» NEW YOBX. 

Ikrltcs at since- lot-Use 
most lilnsml offer 
ever met-Ic- fok old- 
Iulnink satte-Its sind 

ask km- nus «m Sonon cusok Use- heut 
book pulvlishet tm- jun-W liest »kle- 
kcace-. Ssnsuwsn To visit-«- Adress: 

Wu. N. MOOAL Mike-malum o c:. 

Et storartetTilbud. 
s »Minder! oq ngmmek ated to Till-, »Von tbliotlnk« oq 

»Am-disk Felle idlmtlsekc d« Im ankam 
mer nunmean med nnndst M itore 
Swm er nu I ftn Mde Morgenp- Deki 
Indhvld et m Wed- cvanm klnu oq Lstdom for bete Familien. Sahst-wri- 
oaumieu er W Ernte Oliv-et. For sinkt 
at apum- iuu Ilion-unten ask m ist- 
qtnve itdmtktkede Ists-ad- 

For 25 Cents 
lsskimckter. ladinsdt und dem Rock- 
tisskmem Is- !11. Mart-. v« m levkkk 
Eber »Mit-then of Dummst« med to 

Tillcq et Auf Dem Tut-ad er un for tm Mira-denke 
Idoanemen VI bisher Iwke Amt-tin m Ibonnem 
immer-. Pcsvebefkekltit Skviv Mal-s til 

ZU dank-h set-at plava Some-. 

QHIFZIHZFLLEJLJH »E- Lufkcsp «ma nabiq Alibeide oed 
at heuurnde nq til 

Mich-. Neliom 
·Koitl-ii«ld, Minn. 

RASMUS JOHANS EIN 
er nu vol torsymet ins-il 
Avlskossksbek man 
kommende-Tun Idee-fing 
Binden-, blossen-« linker-. 
«l’a«in(s. start Lager uk lis-- 

pairs samt »l· l. Fast-I lim- 
uk Musik«-ori, nom In k 

Hort sig stelv hemmt val 
K vul Hut. cis-Mal City 
linggies tut-J Anton-»du 
sont- (’rt«am Nektar-Ums 
Un Pris til alle. mein billig; 
kam og so Mr du kamst-. 

«- 
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WODERSMAALW 
Øvelse i at tate. »He-e 

-. og sltkive Das-Sk· —- 

Udakbejdct ak säg- 
:« Anker-. Rot-handle- 

« 

nu ak Dsnlsll Llltll 
Publ. lieu-o l lelk 

s Bogen er 128 sidosr 
Pris: indb. (0 cis« 
indbumiea i shir 

tingshinel so cont- 
ISOAUO Bestillia 

get- bedes an sei-di 
til Publ. Haus-. di 

fi nat over-ragst Restopldget as bete 

corbaodllages at elende yppetlige 
sog. For-sentence Dei-es Orts-h 

VII-Isl- Luth. Publ. Haus-. 
still-. Nod-. 

DANMARIC KORL 
stokrelse 23x28 Ton-mein Tryltt i 

forskellige Pan-eh visek klart Jekn 
bauen-. ihrer-, Reh-redet os Plagt-seen 
samt alle betydelige Landsbyetz starke 

Gast-de og Kirken 
Tit-sende- i en Papkulle poktokrit for 

Ost-. i Erim-erkenn Sah-set das-It Mino 
sur-je eje et Kokt If Demnale 

DANISH LUTH. PUBL Hosle 
mai-. Nebr- 

JL Lamme Kalender 
cos- IOOI 

l 
I 

MBD ALMANAK 00 NOTIlClNUIsUOC . FOR llVlslc isAU lAAlTLT 

smuktMilch.h«(lc!«s·l«1ci«msfulclxtnsmlig l Atus mer tie- Hif Stute- ozz lkegiclilcsstm « 

Hmttvlint««sl«·"«1«««--«s-(-,s Uhic Rilke· l 
Quellan Post wr- mi s. Ucussesktiteh 
Man. NISLVIHU Farren-in »Im-ve- m.m. 

tät AmoH sc NI 

.-««« Musik «sc(s«. mit-«- .l«mn««t. til-« Hi- 
IIH ««;(-..d NDHliisis -..- «« «-!:,«:-c.sl«« 
up r lu» kamt-re Ni» m «- ««:(-1fsn((cr. 
IULZUN z: Issltcthr «-- ««- « i s« « « -I«- 

!.I k« »,- l-«:.!«vn«««x 

FFPH lål sknhvelWE 
sltsr End-« JU Unm- i« -!. «H-l·s :-(Ix·spts « 
tut 1«« Xli « un-« «si 1-«-L-««« k- «« ! 
Mann-Mk Itlusilyes et Links-es .In »Du-I ’i 
1«.ij««ii.·-U-1xs-«;-.tk «1«.. .«s«( 
Jlslcshumek Ihm-(»Hm-THsdtsktsilthr 

» 
1:.«- l« « l chdk -«« n« ii FssslIsHi un «, « 

f 
hinkt Hills («»’.rs ;«-«·l-.-rs-.k- »s.(»s susp. . 

I 

U «le 

LH 
m kolonkchc Pnkspckt For-täan 

um«-« Ins-« .I: ji«-: l« »in- 
-ln««-«n-l«n-«s links-»Ums- Beizen sisrlnu 1-«·s Zx 1s- 

·.-1In«I I.«« Pumkult »k- Hj«« «n!.« tnik ·- qui- 

l« k.«:. UlMUk Xsm «;z I.. is- 
m· -’ est M- -cnk.«h I«J«««: ssss « l .--«»« qui 
«-I « seh m«n«H-«.«s.-l- »Hu «:«s- nut- 
Isilik sit-« XII-»Im « J tks HI« I ;»«t« 
Alt «!c-l«« irrt-hast Port-sich « .«Z .!x «« lis- 
;««-1-.--n :-t Kurs Foc- j lkins 
«.1s-« Mssmw Usslu, --: -: 

k «··(«-t« tin-hing ni! l«·II-«-I« 
li. Aue-Her Ox: .U«nnm«n«z.s«:-«ls ««.» 

c-. RASMUSSEN putz. Co. F- 
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W sALMEBØGER W 
ROSKILDE KONVENTS SALMEBOG. 

Vor-e salmebgger er indbunden solicit og smulkt, med 
tydeligt Tkylc paa godt Papir og Sælges til billige Pri- 
Sek. salmeboget haves altid pas Oplag, da vi selv 
ttyltlkek dem. De haves l mange fokslcellige Bind, mecl 
ellek uden Tekster, med et eller to Tillæg, med ellct 
udcn Guldsnit, med eller uden Foderal og sogade 
slsg. Priserne er sækdeles law-, fra 60 ceuts og op. 

VI anbefalck vor-e Salmeboger i bøjeligt Bind, da ältst- 
iltlte et- Saa tilbejelige til at brælilce som de stive Bind. 
Nr· 10, mecl et Tillæg, uden Telcster, sl.80; Nr. so, meck 
et-lelæg. begge Telcsttækker, sl.80; Nr. 40, med beggs 
Tillæg, begge Telistræklceh sl.90. Alle i bqjeligt Bind. 

Ligelcelcs anbekalcs Nr. 32. med polstket Bind, meet et 
Tillæg og begge Tekstræklcer, Pris 82.00. 

Vl hat ca gocl salmebog til 81.00, en tin med Gold-sit til 
sl.60. se løvtigt vort Katalog for skriftpwver og do 
ovkige iokslcellige Indbjndinger, som kares. 

Fol- co, som Inskek Sæklig Ave og elegante salmedsgaq 
bat vi Esset indbunden specielt l meget smultlte ok 
holdbake Bind et Paktl salmebeger. De et de Aue-te 
ok mest elegante sonach-geh fort pas Lager-i Amerika- 
Älle elf-se salwebogek et- mecl todt under Guldsnit, med 
runde Ilion-eh med et Tillæg og beggc Tal-strecken- 
slkkiv eftet specielt cikltulæke. 

DANISH PUBLISHING PUNIle Blaitz Nebr. 
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Ieise-m Sktifm ei P. S. ski- 

De tte otumenifke Symbolen 
detes Oprindelfe,Jndho1d og Betydning. 

so Sitten s Omsag 10 conti. 

Bibelen, Guds Bog og hans Bøtns Bog. 
16 Stdn-. J Omstag h Cents. 

Om Troens Vished. 
23 Sidet. J Omflag s Cents. 

Sand og falfk Luthckdom. 
J Omstag Z Cenm 

Danfke i Amerika. 
Nogle Blade as den hauste Udvandrinsgs Historie, fertig den ruhn-, 

samt en Oversigt over Danskeknes Antal og Udbredelfe i 
be for-eiteln Stam. 109 Jder. Pri-« 25 Cents. 

Den luthcrfkc Ziikkes Mission i Amerika 
Zt Foredrag ved mnauå Memgheds 50 aarige Jubilæum i Macht«-, 

Wis» den 27. August 1901. 24 Sider. J Omstag 10 Geists· 

Den rette Btug af den hellige Nadverc. 
st- Sider. J LIMIng 10 cents. 

Om og imod Adventismen. 
48 Stdn, l Omllag tsc- 

DANISU LUTHERAN PUBLlSHlNü HOUSE 
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