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wand, Tsmrermestet A. Bilde, Nest- 
fctmand, og Bankbogholdser Buhl« 
Haksan-. 

Mofen tcenkes anvendt som Basis 
for Anlæg af en elektrist Lys- og 
Kraftcenttal til Djurslandg Fokfy-s 
Ring med Lys og Kraft, samt som 
Triftkraft for en elektrisk Banc. 

Opfpkt paa Siattelisten 
sont —- Dagdrivek. En flere 
Gange straffet ung Bvlle opgav ifølge 
»Er-Ding AMICan sidsie MandtaIs-« 
lisje sin Livsstilling som — Dagdri 
Der. Dette var i og for sig ganfke 
txgtigt. Da Ligningskommisstonen 
fil »J.Ic.111)fals!isterne udleverede, mo- 

tede den sig meget over Bollens Paa- 
fund og git ind paa Spasm Ovar- 
pas-T Futen blev fat i Siat og paa 
Stattelisten er opført fom Dagdriver. 

Ct Brev 9 Aar under Vejs. 
Den Z. December 1898 affendte Ses- 
atansd Hofler fra Aalborg et Brev til 

sin Bruder i San Francisco, hvortil 
Broderen stulde ankomme med det 
amerikansie Sejkfkib ,,Charmer«. 

Nu forleden returneredes dette 
Vrev gennem Postvæsenet og udsleve- 
rede-I- Afsenderen, der nu er Polikibes 
fjent i Aalborg. 

J over 9 Aar hat detke Bkev saale- 
des oæret paa Vandting. 

Captyn - Affæten. For-ho- 
rene i Captyn-Affæten er nu sluttede. 
Man hat konstateret, at Undetsiæbet 
andtaget ea. 60—70,000 Kr» men 

shoor Pengene er bleven af, ved man 

itte. 
Men Formodningen taler for, at 

en stot Del af Belebet er blevet brugt 
of den argentinste Regering som 
,,-Omtoftninger« ved Captyns Udleve- 

ring- 
Man hat nu bedi om en specificeret 

LpgørelsH 

Profes-sorlonkurrence. 
Vcd kgi. Resolution er det bestemt, at 
der fkal afholdes en Konkurrence om 

e: nnt Professout i Astrsonomi. Ad-: 

ging-en staat aaben for enhver Dansk, 
Norfk ellek Zvensi, som inden R. Maj 
iner sig til Censurkomiteens For- 
umer Prof. W. Johannsm 

Er De 

Fed? 
Sau hat De siekcrt ikke beugt 

»Auti-Corpu« 
Äms-Tokyo er et«nsiadett·..t Midvrl vg icqucc 

under »Jaan for at trdurms F time-. elser Emqu 
filsczkvewch 

30 Danks Behaudlinq i 
81 00 Itafkr. 

«,AIIHTCCI-pu « k-!,1 

t« ksr km pvsr lot-zu- ,·u-««»1Ivc 
.«.1 Irr-Irr Mnfklsr iq ihn-»n- 

,’«lirs,- i Skadit 
IIDMEH ins Glich ! lclanssI 

JIW xjizrrkaeHO ALva E:s:.! -.-v N 
’."l«»1".s1·1n«r Ren-Irr as s- N- ,i.1!!. 

Amt Bonn-« nin —:--- sue-is 
Ist-Hi me knks npizsn Zu ! : VIqu 
Eculsnfs Imdvnthq. This-s « m m intu- 

nrxs s. nun-fu« Gi .t »p. :«: « nuxsums TI- sHm ier Music 

Iris IWM 
Aufs fu«-» » »Hm Puls I(tIIl-l«nin, I m » Ins- 

oettunus14cqcsmbcliw ug » ittlkskcinmsen nstudchz 
Den .( Pulver ng let oq belmqkslcg at Nun Txn «- 

dorimso as Weg-T oq Vidmfinsxnncknd out-kalt I be- 

Fomiede Stark-r sum ver emstr ich-e on tnuqr Anti- 
Fut Roms-dy- 

Antufnkpu keimten-c Tolovenlch Orm- imsta- 
og Ali-stünden Gimsr Ittskt lldiksknbss, minn- chsldst 
og Monm- Noah-r 

Irdi- zolh sont murren-o ved Anti-(’»mu. blwer 
me ivære men. 

Amt com-s gerann-m at viere Waden-; oqct 
teducete zevtne Im 3 til 5 Puno om Ums-I, eilt-r Beng- 
til da g e. Bi er cnsocporauou oss sum anivaolme. 

Wust IUII Inn Flastr. Web Texts-I Trugqift um 
hef, mm lag latet »mi! as good-U rller m vil icnve 
Den-. kkst frauco for Montag-lieu of Primi. 

Free Vt vll ieude Tom en Moos-flam- vcd 
Apoqueife-n of 10 Gen-O In at Imale 
hk Postpaho og Judvahnnq, lwis Te 

use-net dem Blut-. Demn- Ptsveflaike vit mutigt 
Clem- kunuk krvume Tom til den United- Vogt 

sothetic chemicsl co» 
Dtsph U. 511 slxtlt Art-» New York. X. Y 

Et storartetTilbud. 
« »Minder« ok H emmet« 

meh to Tillu- » okt Mundes-« aq 
»Am-hist solle thltot ers der nu unkom- 
mek staunesnt me mmdft 48 note 
Give-, et an tin 19de Ist-gen tell 
Mide er M Ofen-, Ost-sanktan o Endqu for bete Familie-L Stil-sinnt 
entwer ers10 Ceuts Its-et. For first- 
at apva n c Aha-witter- asr vi m- 
gende tide ehe litt-ad- 

Fpr 25 Cent- 
iFkimærkn, indiendt med dem Use- 
Miemem ist un. it rit« vll m let-ne 
Ihrr »Nunde of immer« med to 

Eos 
tiscqt Dem ttlbud er unsern immde 

sum-met- M bode- fsore Pcsmier tl Also-mem- 
lem Mindest-rieth Striv stritt-M 

III passen- Tedck Mund-, Iowa. 

Hondexmlland 
osssbssssssssss ----------------------- 

Bevarelfen af Danxievir-» 
le Hertugdømmernes Provinsland 
nag i Kiel hat bevilget 15000 Mart 
til Bevorelsen af Danevirlevolden. 
Elesvig Kredsdag bar bevilaet 5000 
Mark, og man venter, at den preus 
siske Stat vil yde et starre Beleb, san- 
lcdes at der i alt lan blive samlet 
hended 50,000 Mark til Arbejdet. 

Eiter hvad der oplyses i Provinz- 
udvalgets Andrngende, er det Hensig- 
:en førft og fremmest for Eftertiden 

fix fastholdie Værlets Retning, ster- 
ikig de vesnige Dere, der ital sikkes pack 
« 

ZiHZnende Maade, som de østlige Dele 

»af Voldesn blev det i 1908. For Frem- 
Jtiden flal det lun være tilladt at be-- 

inqtte Volden til Gtæsning. 
H Gramwby —- Bestaaet Elsa- 
kn: e n. Missionslandidat Peter Terp 
lfra Tiset, som er bleven uddannet til 

ill) i Slesien, hat til Paasle taget sit: 
fidste Etsamen He. Terp vil nu i 

; halvt Aar des-ge det orientalsle 
Seminarium i Berlin for at leere 

Suaheli - Sproget. Tll næste For- 
aar gaar han saa til tyft - Afrika, 
hvor han vil blive ansat paa en af 
Brødremenighedens Misfwnsstatio- 
net. En Bei-der til P. Terp, der vg- 
saa bespget Missionssiolen i Niesky. 
vil oni to Aar tunne være fætdig til 
Jt lunne gaa ud paa Mis-sionsmat- 
len. 

Stepping. — Ny Stolelære:. 
Den Z. ds. tiltraadte Seminatift 
Braacl fka Hyrup i Angel sin førstei 
Viklsomhed som Læter ved den her- ( 
værende Stoles and-en Klasse i Ste- l 
den for Lcerer Johansen, der er ble-i 
ren forflyttet til Vojen5. LigefomY 
Johaner lan Braacl heller ilke talei 
Dansi, hvad der selvfølgelig er hem-: 
mende for Virtfombeden i Stolen samti 
oaiaa ved Zamtvemmet med Bot-I 
nenes Forceldre. ! 

Grambn --— Osertørt af en 

Hjulrider. Fokleden blev en lil- 
lc Drenzj has Gæstaiver Schmidt hec« 
i Blien neu Waden overlørt af en 

Hjultider. Drengen, der strals maul- 
:-; under Læziedehandlinsp havde 
Taaet sit Hooed flemt stamfereh sceri 
Lig var del aaaet ud over del ene Øje. 
Hjulrideren var fra Feongerkget. 

Nsddiru. ---- N :: H i I· t J r ie o m 

en Dispcnsatjom Forleden 
Tas- oar Ganrdefer P. Jensen See 
cer; af Brendktruo kaldk til Nod-Ihn 

»Ist ;«1:1115forstanderien vedrorende Dig- 
ccsttsation If jin Plejesøn for Som- 
nsechaloaarer. Amtsforftanderen med 

Vette, at Drengen ikke vilde blive diEs 

sensere:, luiss Zeelserg itke vilde mel- 
Dc fix nd af De rUHDMIe Foreninger. 
Eeetserzh der er Titlidsmand for Bari-» 
scrfc reninqsc n næqtede selvfølgeiiq 
11 W in-) Du dethe Itriver ,,Hejm 
Mk« Digkiensaeionen vil dereftet 
xsasppe finde Sied, da Amtsfotftans 
dzren efter egek Udsa Iagn km faaet 
sine Ordrer fra Landraaden 

·«,,Mm Den itke stulde ocere højere 
cppe fra?« bemærier ,,JJ?:1..« ( 

Ziraoe Zogn· —- de o n f i r m a-’ 
Hun. Paa Palmesøndag haode oi 

canst Skonfirmatiom det vil sige meka 
udelulkende danft Gudstjenefte, og 
dex tonfikmeccdes 12 Bøm Førftej 
Paastedag om Eftermiddagen var der 

tust Konstrmationx men Deltccgelsenl 
heri var tun ringe; der konfirmeredes 
en Stdn af en fra Stettin tilflyttet 
Gtænfegensdarm. 

Man-ge Siedet blivec ifølge »Mens- 
borg Apis« begge Afdelinger konstr- 
merede sammen, og der stal visse 
Steder gsod Sagkundstab tisl for at 

horc, hvilke Konfirmsander der er ble- 
oen forderedte og konsirmereö paa 
Danst, saa Gudstjenesten Palmeføn- 
dag blivek halvt Dansk og halvt Tyst. 
Nej, da et det at foretrætke, at del 
to Afdelinger lonsirmeres hver for 
sig, saa det gamsle preussiste Range- 
ord: Enhver sit! ster Fyldest. 

Flenöborg. — Sildestimer- 
n e (det hat vist sig i den feneke Tid)7 
holder sig i Flensborg Fiord. Nat- 
ten til Z. April fangede hervctendet 
Fisiete igen en utriolig Mengde Sisltxl 
Silsden twn wogte Stedet staa saa« 
«æt, at Fisterne med Spande Lan Ife 
den op i Banden. Priserne er lwve; 
kSilden falbydes i Gaderne for 20 og 

;10-.P·g. pr. Ol. sEn Mengde sen-desi· 
udenbyi, hsvot de bedste Sin opuaak 
ret qosde Priser. (Fl. Av.) 

Rødding. —- Om Kommun»l 
raadsvalget Paastelørdag har 
»Mm.« modtaget folgende: 

De fralrcedende Medlemmer var 

Gaatdejer N. Aalling i første, Hinl- 
mager J. P. Toft i anden og Ma- 
stinhandler J. C. Hausen l ttedie 
Flusse 

Aalling og Tr-: genvalgtes, begge 
dnnsie Mcknd. J tredke kasse deri- 
nmd valgles Landmand Jens Han- 
fen i Steden for Ksbmand J. C. 
Hausen. Hertil stal bemerkes for 
Jens Hansens Vedkommende, at han 
er en affholdt og god danfk Mand, 
men det ladet til, at Tystetne hat 
vceret godt enige om at faa Købmand 
J. C. Hausen ud af Kommnneraadet, 
da de alle stemte paa Jens Haufen, 
eg paa Grund af, at del var en Land- 
inand, gik de fleste danfke Landmcend 
ogfaa med foruden nogle faa Nec- 
ringssdrivende fra Vyen. Derved sit 
Jens Hanssen 27, J. C. Haufen 21 
Siem·mek. 

Købmand J. C. Hausen er en dyg- 
tig og energist Mand, fom hat gjori 
et stort Arbejde i Ksommuneng ch- 
:teste, saa det, at han ilke hat udfyldt 
fjn Plads, kan ikke væte Grunden til, 
at han er bleven lastet nd- 

J førfte og anden Klasse ftemte 
bnade Danfke og Tyskere paa Aalling 
kg Toft. 

Aldsbøl Svgm Stanget af 
c n V ce d de r. (,,Dybbøl - Posten«.) 
Da en ældre Kone fra Adsbøl for- 
leden vilde bespge nogle Bekendte i 
Varnes, gsik hun over en Sti, fom sp- 
m fra stbøl til Fistebcekskov. Ef- 
tck at hun var kommen et godt Styl-« 
le hen Paa en Mark, sprang en Bied- 
der løs paa hende. Den gamle Ksone, 
soin blev ilde tilredt af det farlige 
Dyr, maatte i Stedet for at rejse til 
Vatnces under Lcegebehandling. 

Skodbor.g. — J l de b r a n d. (Fl· 
Av.) Onsdag Eftcrmiddag den Z. ds. 
nedbrændte til Grunden Hans Ollings 
Landbolssied paa Studstrup Mark. 
Monden var fravcerende, og Konen 
lmvde ladet de tre mindste Børn vcere 
ene hjexnme og var gaaet til Sind- 
lsorg. Heldiqvis blev Naboerne Bran- 
den vaer i Tide og fil Børnene reddet 
nd af det brcendende Lus. Alle Krea- 
Furer blev ligeledes reddede; men en 

Tel af Jndboet brcendte. —- Des mer- 
re lidet Olling et stort Tab, idet Pyg- 
ningerne var meget lavt forsikrede 
Om Jldens Optsomft ved man intet.» 

Dette er den femzte Jldebtand i! 
Skodbokg Sogn i Lob-et af godt et 
klar- 

Ladergleo. M o d e r ne i M i s- 

ionshoiellet den 4. April va: 

Efklge »Mm.« godl besøgie. — hilf 
Tit-steifen fremgih at Den indre 
zlliigsion som saadan ikle paa sit Pro- 
,-«r«.1m kan optagez oplysende historifke 
sog natuooidensialseslige Foredrag, 
Lusflidsstsoler med dettil hørende 
lldifillingey Aftensloler med telnisie 
H iproglige Formaal, Sangforeni.:- 
ger, Basunlor, Blaalvrz Gymnafsif 
II trifteligi Fællesforliund. Derimod 
et der ilke nogek i Bei-m for, at den 

stilelte tan gøre et Akkan i den » 

ciler anden Retning. 
Under Ordftiftet om Jndre BUN- 

s"c-ns Venners Forhold til Striitsk 
nsml og Alter-Jana udkuikesx at Tran- 
gsen til at besøie Hure-Z B:.d er 

Tillagen hos dur. der virlklix er vit- 

Ncndta 

— Prceflkrrie og de unge. 
Wunden indbød Præiieme i Gans-nd 
Hacerslev San Oete og tidligere 
Links Konsitmsinzer til ei Mit-de i 
Good Exemplar-Cum i Auster-nd- 
Mondagen den 32 April »Kl. K Af- 
tcn. Meniniigenmed Mkdet flal not 
act-te Oprettelsm af « Fotenmg, litt-r 
de unge lan Hinz im noget Addi. 

—- To Fr;.pik!.1ænd, der ef- 
iek deres eget Opaivende oil rejie Jor- 
den kundt til Nov-T indiraf den Z. 
dis. til Haderslsem De haodsx ei ktcdt 
Vccand med de ixinste Furt-et oxn 

højre Atm, ba: »N.1p:oleonsflasg«, 
men var ellerö passfildenlsc lyseblondr. 
Turm gik laa risj Danmath rg for 
Tilfceldet Lan de di en De« dunkle 
Ord. De bester er. iemmeli.z lockt Op 
pakning og sich at oillc gaa en 5·—6 
Mit om Pagen· Fra Herbei-ges i 
Sloisgade blei) Je :tdoiii-. da de ikle 
vilde tage dekes chfkethr af inde i 
Reffestuem 

Toftilunsd. G j e n d o m s b I n - 

del. Laufi Dam if Nil-Essen hat 
den so. Markt lsbt Feddek Zaub- 

fan Ejendom med- Bestehan Z Ge- 
strup for 11,600 Mark. Denn lebte 
femme Dag for 4,000 Mit-l Land af 
Hans Jørgen Enemark sgmnke Steds. 
Landet grænser ind til den løote Ei- 
endom. 

Lanst Krufc i Rzn simp letzte 
Du Jlnktisnen samme Tn Den for- 
.«.(-;: Jakob zkrnsqser Lazxixini Alb-»D- 

FjendJniG1l«ed,sox115tementN’-«s- 
sen i Agetslov hat været Ejer af —- 

Prifen skal vcere omtrent 20,000 Mk 
Besætningen medfølger. ( 

Aabenraa. Anholdt og ført 
Eil Aabenraa Amtsretsfcengsel er end tidligere BagersvenztsJørgensen fra 
Bjemdrup ved Kliplev bleven. Den 
anholdte overfaldt forleden Søndag 
:-’lften samtnen med en paa Orlov væ 
rende Soldat udenfor Bierndrup en 

27-aarig Pige der fra Byen og for-· fogte at voldtage hendr. Det stdste 
lotledes dog ikle Paa Pigens Skrig 
kam der Folk til, og begge Bole- 
mcend løb deres Vej. Pigen kendte; 
bog Jørgensen. Sagen meldtes ftraks 
til Gendarmen, der fenere anholdte 
dam. Soldaten, der var Medhjcel- 
Per ved Ovekfaldet, er ogfasa kendt og 
ojl blive meldt til de militære Myn- 
dighedet Den awholdte ncegter at 
oære stylsdig, men der er hos ham fun- 
du et Lommetørllæde, der hat tilhørt 
den ovevfaldne. 

Sundved. Døsd af Blodfov 
piftning. sEsn ung Mand, Hinl- 
rnand Johannes Andresen i Dybbøl 
afgik forleden ved Døden fom Folge 
af Blodforgiftning. Den afdøde, fom 
lun blev 26 Aar gammel, købte For- 
retningen i Dybbøl for tun et Aar 
t«!den. 

Flensborg· ,,sP a a f k e la m m e t« 
-— dyrt Kod. En hervætende 
Slogter flagtede til Paasten et Lam 
ksaa Slagtegaakden —- det første, der 
er slagtet i Aar. Lammet vilde efter 
f.:«;4lyndiges Mening i slagtet Tilftand 
komme til at kioste 4—-5 Mark pr. 
Rund 

Nuftrup. Landbrugsfore- 
I« ra g. Forriqe Mandag Aften as 
iyoldteg det sidfte af den Række Land- 
IpruzquoredmzL sum Landbrugskan- 
didat Hausen fra Ringences hat holdt 
hu i Winter. De tidligere Foredrag 
tsavde særlisgs drejet sig om Fsodringen 
sog de forstellige Fodringsemner. Der 
sidste om de forftellige Kunstgødninger 
ug deres Anvendelse. Foredragene Fr 
spleden holdt paa en meget tiltalende 
pg interessant Maade og præget af 
et grundigt siendstab til de nævnte 
«Ting. 

Ethvert af de 6 Foredrag er blevet 
Esefogt af ra. 100 Tilt)ørere. 

Tillige hat det været en Glæde at 
se flere unqe Karle, soim har fulgt 
qodt med For-edragene og regelmcessig 
or mødte hoer Gang. For det gekl- 
ker dog nm at dygtiggøre de unge. —- 

straoct til dem vil attid blive stærkere, 
oxt saa ftal det not vise fig, at »h-vad 
man i tlngdommcn nemmer, det man 

cj i Alderdommen glemmek«. 
Det besluttede5, at der i Juni Maa- 

ncd ftuldc afholdes et Foredrag om 

Wantesygdommse. 
Efter Foredragene har der scedvam 

lig været fælles Kasse-how med Op- 
tægning og Sang. Man siuttede til 
sähst med Holger Dsanftes Sang om 

Livet: »Jeg saa tun tilbage«. 
Forsamlingen stiltes sitkert alle 

used den Tanke at have tilbragt nogsle 
hyggelige og lærerige Aftener, som 
vistnot v-il blive fortsatte i Fremti- 
den. n. i ,,Mm.« 

Tonder. chegrnarkedet var 
den 5. ds. tilført hensvesd 60 Stykkec 
Hornksvæg. 

Der var tun msdt faa Its-bere, og 
Handeten var som Følige deraf flov. 

For to Aars Stusde betaltes 200—— 
230 Mark, for KIvsier 210——225 Mt., 
for Kcelvekvceg 800—400 Mark. 

Faaremarkedet var tilført hetwed 
100 Faar og Lam. Her var oigsaa 
kun lille Omfættring. For Asar gam- 
ie Fasar betaTltes 40 Mark, for Faar 
med 2 Lam 75———85 Mark. 

Aaben«raa. Fra chegkaram 
tce n e n. J afvigste Miaaned ttbførstes 
der den shervcerende stægtarawiæne 
4,824 Styls-set kongerigst Eva-g. — J 
det forløbne Fetdingaar til-fortes der 
kalt Idvægbarantænen 13,265 Stykter 
Kvæg, hvovfot der betalteä en Told 
af omkring ved 540, 500 Mark. Til- 
førsten var i føvfte Fjerdinigsaar d. A. 
rigelig 1,000 Stytker ftsrte end i 
sum-me Tsidörum i Arn-et 1906. 

Hvorledcs 
cKEM « 

U « s 0 sEPARÆK 
Stark-er Sig· Selv 

-- sur ijeuc cr en nøjagttg AMICI-ins cktcr 
ct Fano-» « Hi en No. 7 U. s. Pløde sey-raten 

tlasmlsviupu ku- hie-vest10llet til den Højde Billedet 
viscr og wu- hleven Slupprt wo nitop com Fotogka- 
riet file-v tax-Ist 11.-j- et under Potngmsi var ble- 

A 

ver txxget u XI Zum Hin-, viHe liaundkivinget were 

kommet s den stillång. Sum angixscss ved de punkteredc 
Linien Mekl andre Urdz Usmnddvingets kluge Vægt et vol- 
til at sæ!ts-Tsmslnslvesxlinksesmcs i Gmszk ngcylsnrlrtett psa 
U. s. sepuratorcn f U— vusjzelcen Nin-er lluandsvluget 
løftct titlt nok njz fsmr Lux- til at sntlxp nocl lgjcn 
hvek Gang. 711 den smuc 'r;-n(1:1«.«.-«c ug Cy- 
lludercn l meng hurtig Bevrtsgislscu Uctte vll Lage 
endel TM, sag det hruxes chkek 1 «raksls, men dct 
gika en Furcstilllnk ()rv, Ins-« letlkmende U. s. Stkparator ek. 

Ästtlke Sepurutorer Ast-Here- qmn «1et1;«.hr:ns1e". 
Nssr alcue Vægten as 117«111«1--!n;:(-t vjl sicuc U. S. 
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store» interessante nzsc sqsx s «—:.-«1s«c»,z Des furtscller alt om U. s. skflv htotc «sen(s musng x.- c it "«. "«..-:sk-d;«rsk encr vokt stoke esse-like Konto-. sllet bog-zu link-- -« E—«-«. um dct et deinem-scat- Adresse-- 
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ktode bofsksrlogsklf II « km f- Hat-du«- 1 Clilnsgo III-« Ls Okdsc VII-« W III-« voll-sama gis-m sm» « s( im OkqustDsnths Not-« Wtovt 

okosxksky·«s-k. « H- - «.-i-- va- m Imme sucht-, III-.wir 

Lysabild Sogn. D e n sa a k a l di 
te P-aa«skeøsten har i Aar pre- 
rift holdt sit Jn«dtog. Retop Bei-aste- 
lørdag tsom den med en bidende kold 
Tsaage. Naar Paaskeøsten indsinder 
fig, begynder Landmanden at tænke 
paa at bearbejde Jorden til Pia-urspr- 
den; ogsaa denne Regel, lan det siges, 
er flaaet til. Paastelørdag er man 
enkelle Siedet her og der giaaet i Gang 
med at jcevne Pslovfurerne med ,,Slæ- 
beken« eller Letharvem 

Als Nørreherred. F a a r v i ige n 

en tør Sommer? Mange Teng 
Inder paa, at vi atter faar en tør 
Sommer. Og hois dette bliver Til- 
fældet, vil Landmanden gøre vel i nu 
a: indrette sig derefter ved Iowa-res- 
behandlingen af Jorden og se at faa 
Sccden Iagt, faa snsart det kan lade 
fis-; gøre, skrives i ,,.D1)bbølp-ostesn«. 

Stor Prtsncdiættclm 
o0000000000000000000000000 

III-Besser til overordentlig nedsak 
Pris. Benyt Lcjlig«l)cden. Køb noglcs 
af digfe billige Yøqey inden de er 

»absoqu Te udeladte Numre er folgt 
Da vi ille kan skaffe flere Boger til 
de anførte lade Priser, miaa Bestils 
linq indsendes snk1re, om man sanfte-f 
nogle af dem. 

IBøzierne tilseudes portofrit. 
IBøgertie bestilles efter Nummer 

l100 Forsøg til en tort Fortlatisng ove- 

if St. Johannes Aabenbaking af Oi 

l to Møller. 348 Sidet iOmslag 
l Nedsat fra 82.00 til s1.20. 
101 Engelfte, stotste og irste Folte 

fange og Melodier, samled· og up- 

fatte for Pianoforte as Ak» Berg- 
greens Anden, meget For-gebe Fid- 
gave. Jndeholder 125 Sange. Red- 
sat fka 81.50 til 80c. 

106 Om Børnestolen. En Efterladi 
l Afhandling af Kristen Mittelsc- 

Kalt-, udgivet of Harald Hohn- 
96 Sider i Omslag. Nedfat ftp 
40 til 20c- 

112. Mitwe om S. M. Sprenseu 
Katetet i Køgr. Dsd den 4de Apri- 
1878. Ved Fredetik Jungersen 
128 Sider i Omflag. Nedsat ft- 
60c. til 20c. 

115- Til Forfvar for Kristentroend 
Sandhed. En Haandsrcetning for 
Lægfolt, af Frederit Jungerfe1t« 
Ptæst ved KobenhavnsValgmenig 
heb. 109 Sidek i Omslag. Neb- 
fat fra 40 til 50c. 

117. Jldsisnalet og en Eftetstrift 
To Bladartitler (med et Found) 
as erderik Jungetsem Balgmenigs 
hedsptæst i Ksbenshavm 31 Sidet 
i Omflag. Nedsat fra 20 til 10c. 

121. Foltefrihed og Højtirlelighedi Es 
Jndlæg t Nutibens Kultus-kame 
af A. M. St. Atctander, Kund 
teol. 111 Sider i Omilag. Neb- 
f at fka 40 til 20c. 

126. Ved Sengetid. En Modus 
Ord til Bstnene, af Augusta Mon- 
tier, med Forotd af Sogneprwsi 
Thomas Nordam. 129 Sidet i 
Bind. Redsat fta sl.00 til Soc. 

127. Richard Petetsem Fire Livss 
billedm Wer-m Abtahamfon, 
Ludvig Tuch Moritz Atndt og 
hans Fort-old tIil Daumen-L Poul 
Mpller. 235 Stdn, tut-banden 
Nedfat kra 81.70 til 81.00. 

136. John Paluban-Myllet. Men- 
nestetö Komedir. Dramatist Dist- 
nlng. 201 Sider i Osmilag. —- 

l Nedsat fra 81.00 til 20r. 
l188. Religion, Religtomr og III-isten- 

dom, Bidtag til Religionsphilofoi 
Wien, af M. J. MontaiA M 
Sider i Omllag. Nesfat fta 8240 
til Soc- 

!142. Schrot-en Luvvig, Forstander 
I fo: Fouehpjskoten i Ast-w — Ot- 

, Peter Holm Larsen: En htstorist 
Fortælling vm det gudelige Ltvgrsre 
hos det menige dansle Falk i dette 

Aarhundredr. 252 Sidet i Omflag. 
Nedsat fra 8145 til 50c. 

145. Venner af de kristelige Forenin- 
ger for unge Mænd. Udatbejdet paa 
Grundlag af Bislop K. Arn-mum- 
chers ,,Lebensbilder« med enlelte 
andre Tilføjelser af cand. theol. H. 
L. Larsen. 100 Sider. Nedsat fm 
40c. til 15c. 

»148 Engene og deres Pasning. As 
A. H. Andersen, Landinspettøn 32 
Sider. Nedfat fra 15c. til 8c. 

149. Jøder og Kristne. En Oder-fakt- 
telfe af Rabbiner Lichtensteins Bog: 
Jsdedom og Kristendom Med en 

indledende Afhandling af H. E. 
Meyling, Sognepræft. 92 Sitten 
Nedsat fra 50c. til 25c. 

153. Sømandsliv. Gode Raad,hen- 
tede fra Livets Kilde, til Optimu- 
tring og Vejledning for unqe og 
gamle Sømcend. Eftet Dr. Reh- 
hoff, ved A. Th. Jacobsen. 137 
Si«der. Nedsat fra 50c. til 20c. 
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155. Nye Digtninger, af Christian 
Winther. 290 Sider. Nedsat fta 
SLSO til 50c. 

157. C. H. Spurgeons Liv og Ger- 
ning efter »The Life and Labourb 
of Paftor C. H. Spurgeon«, af 
Past. R.Sl)indler ved C.Schlegel. 
Med Forsord af Past. Gwve Ras- 
mussm Nedsat fra 60c til 25c. 

159. Tubertulosen hos cheget. Bi- 
drag til dens- Belæmpelse og Be- 
grcensning. Af S. P. N.Andetsen, 
Dyrlcegr. Anbefalet af Bestyrelten 
for Fyens Stiftspatr. Selstab. 
28 Sider. Nedsat fra 15c. til 5c. 

160. Kortfattet Gøbningslære for 
den praktiske Landsmand, af F. 
Kramp. 82 Siber. Nedsat fta 
16c. til 5c. 

161. Højfloleliv i Tredsernc og feucre 
Aar. Manddomsminder af Anton 
Nielsm 171 Sider. Nedsat fta 
80c. til 35c. 

162. Filososiste Overvejelsen Min- 
dre Afhandlinger af N. Teisen. 
85 Sider. Nedsat fra 40c. til 20c. 
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