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Skrydfttup. — Opdyrkniug af en 

størtc Hcdcfladc. Omtret til enyvssit 
Ganrd i Skrydstrup Sogu hører 
der endnu ct større uopdyrket Stykkc 
Echo, en Dcl umscaglig. I 

Tot, der indvinch paa dctte Om-; 
made-, er ikke uf nævneværdig Vorr- 
di. Ved Engutez Nærhed kan He- 
den vol endnu oultrcnt tilfredszstille 
de flequ man til Vræude, hvorimod 
den højcre liggende Hede med bedrcs 
Underlug i mange Tider saa goth 
som iuntet lldbytte hur givet. FørF 
i de ganle Tider og i nalmindeligl 
wrrs Zomrc kunde Kvæget af de nu 

snurt aflagtc Hyrdedrenge til Af- 
vckiiling drivesz ud paa Hedem Heu 
paa Eftcrsommercn blev der ogsaa 
of Votmcrne i de omkringliggendek 
Bycr for ljcutct ika saa faa Læii 

Lynxx til ,,:)iyx1ning« uf Oustagenc 
Nu jvjndcr Summwa stærkt, og 
midcst »k)k1)(,1uinq«:s« ZU atetiulc ta- 
gcszs sum-no Irr-der i Brug. 

Eom en :Vk’u-1«11sliql)cd stul lmr 
nasnmsis nt«L-cl«-o(-1"Ius i Zkrndstrnu 
knn nnd Umkle ni: lsurns ,?Iinin«inq« 
nf Wun, inun dctimud us bunt-» 
tyli 

Hund Lutrrmdct nngucm er sede- 
find-In lunutfra san stor, sont den 
Var nirrct for en 10 Aar sidcn 

Bis do anciwndc er Christian 
Vrodflrnju vol don, der lmr updnrfct 
ok: morqlet most Af Landlaolisi 

Sau har De sikkcrt isskc bkngt 
»Auti-Corpu« J 

Äntbcotpu er et ussadcligt Mit-del og sælges 
»aber Garami for at redtccerc usi- -,dme eller Peagcae 
tllbaqeb : .Iks. 

30 Dagcs Vehsksdtiugi ( 81.00 Flafkr. 
l 
( 

,,Anii-Csku« redu- 
csrer den overslsdige Fedme 

on fcettet Muthes- og erkne 
Fibre i Steinen 
Fidme er ikke alene ledelig men 

arlig — hiertese11, Mavciquom vg 
Aurplcxi et Vemter af fcdc Fall. 

.. Lcstli Gir m« ri-) ice-er Isdn 
hurtiqere end nagen Sultediet. Inn-n 

Emphase aspvendig. Bebaqclig og usin- 
delik1. Knrerer Gi .t og Rheumatismr. 

sLijll per Flaftr. 
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Aus-com er ingen Pilmtmpdicim Den er las 

« 

set tun afNegctablller m » snlrlommen 11ff.1delkg. « 

Den it i Pulver og let : De up m at tage. Text m- 

verirrt-H as Lteget oq L(locl!s:(1k«-71:ur11d von-alt i de 
Ihren-de Statt-r som det emer fltre og lrngqe Anti- l 
Im Remedy. 

Anti- corpu ridncerlsr Dobbelthaqr, fede Hoftek 
l« 

og Ulaslinvcr Gioerf istt Udfkende, tcelner Stmdet 
og fix-san Winter- 

l »Ist- Juli lom reist-rotes veb Antl-comu, bliver 
Ue spare lq-n. I 

Anti— corvn gar-at « rls at væsc usiadelig og at 
sehnt-en ;7ed111esra::nks-«llusid km llgim ellcr Plage 
il bn q e. Bi er m ncsrvomtion m fulst onst-artige. 
Pris: SUV pr« Finste. List Te p; Truggtst onl» 

seh-net taq intet »mi: as- qood«: ellet vi vil send 
Ver-I det franco for Modus elfen as Präch- 

Vi lzil sc» m en lEtw- flaskp vcd 

rce VI llszss ’..'l· sbssk c ):l atbtalk 
f« du«-« u u« Zuwaan Uvis De 

scvaes dette Blasi- Tcmus Pt".«v.s·l»:-icc vil muligl 
um tun-e revuccre Tun til Von molk-de Virgt- 

Esthetic chemical co.. 
rieth· 517 sixt': Ave-. New York. Y. Y 

Alle Kakus-der slaaot 
AF VEI GAMLE PAAUDEUCE 

clllWlll Llllli 
OVER ATLANTEREI PM 

oc- 4DAG 
KORTESTE TlD TlL sKAlllOllllAVlElll 
HAÄR DE sENDER EFTER VENNER 

ELLER REISER TILMWLE LANDET 
Rom lhu sie LYE cUIARDSKS 

Lllslfsllls sc ;lssllllknllls, Havets Monat- ker. 
Encsle cxistercnrle site Skrue Tastle Dampsklbs, 

790 Fort lange. 43.000 Ton Displacsmont, 
Vokdsnssiörsla hurtigste og elegantes-to sklbs. 

De kjæmpestore. HURTIGE lWE bampslcibe 

o--Hsf"s- (·l·kc skruorfurbln), 
stökste ins-staats vampsklb sum sxlstskth 

og sösterskibst 

cssosss» (oohvsltskkus), dsggq sk 

676 Poet lass-h 20.000 Its-Log to sk tlc 
visit-Att- i Werde-h 

do Storarisds hurtig-z Dobhcltskkus hampsklbs 
LUcANlA C cAMPANlA 
20 Futl last-Ost-. 30 000 Kessels-stellen obs listrtiggasende Exprsss Post-Dampsklho 

uMSRsA oc. ETRUR1A, 
525 Fort listig-z l4.500 Besteht-stellen 

do kjæmpemæsslge llodbollslckuo bampsklbs 
lVERNlA oG SAXONlA, 

609 Tod lange-, lkLlsO ton- 
To af do siorsls som nogenssmlo snlobst Boston 

Nisle Forldlntlelser til alle 
skanklinaviske og Finske klaan 

so vors Agcsntek angaasndo speciello nys 

klilllllll lllklsskjs BlllllllllllllllllllllllllilL 
F- G. waITINGn DIE-. wcsts Dop’t·, 

Ess. c0lisclk pSARWIII Asp lustwhkfl sTs., cllchsoo 

jinasnd ejer ganske faa nu intet eller4 
Iaanfke lidt, nudtageu Vriendejord 
T Heu øvrige Hede, tjenlig til stack-» 

Hier EkovDrug, kan vel viere uni- 

trent 270 Tønder euer 170 Hei-z 
;tar, detnf ejer Priestegaarden et fur--·. 
holdsvisz stort Oncraade, 120 Tini-; 
der eller 80 Hektmx At en Dei af 

idctte Land ogiaa engaan dar met-et· 
i Kultur, knn fe: eudnn til Ek—:- 
enipel paa et Landoutraade af out-. treut 10 Tønder,tilbø1ende Uaard- l Eier P Holft i Skydftrup, der sse v! Agrene med samme Afstande som de i 1i1weerende,ueuilig 18 Alen I 

J Folfenninde gnar det Sagn, at. der yar vieiet Tider før Peften, hvor 
Landet hat vieret mere befolket og 
opdni«t"et, end det er un. A Jet er in 
en die11d;·sger11iiig, at denne Farfot i 
:’-’almfi-gnene ikke har levuet en Zue- 
klikenneflen 

Jet er en Seins-Hufen at Opuuerk—- 
fomheden lsaade før og un har vasret 
licnvendt pna dette nopdyrkede Land; 
For en Tel Aar fiden, Vel dmkringj 
ised 20 Aar, dar Neaeiinqen Qui-H 
usellem ZU Ug 80 V arf Pr Betrat-T 
Zu «J,E«f-·s:1aste1aaid l)edc-n, saniuie li- : 

ak-« in ind til Beutoft Etat-: planta: 
i 

ais-J N urdfide E 
i 

i 

i 
i 

Am neigte kliiaaueder fiden nat 

Landmaden her for at tale nied des 
interesziferede Beboeie um Beplant 
uinxi af de noiidmfede Sedeflnde1«,» 
lmertil Dienerinnen vilde aiue Til- ; sind-. Ovad Prasstegaardszsljeden an- z 
Hain-, nil den antagelig Viere users 
ned den Tid, da den knmnier under; 
Jsmltur Fra Jstirfedefxyrelfen er derF 
iidlienter Tpinsz uinij ftn iieqerinqens 
i 31 sssisiz un den paaneufte Lpdyit ? 

1:.1ia,ox1 t-1 tiedie Dele af Omkoft i 
niiisieine dlen ititlede i lldsiat sein ni 
Ofwlp til Beplantning af Stiefm- i 
ganrdenci ZU Hektaix 

Ter regnesii 200 Mark i Lmkoftii 
ninaer til Pløinina oa VeplantninkH 
I. nlt altfaa 1(;,000 WANT sank 
Etrtsstilfknddist vilde Var-re onitre111« 
11,()00 Mark. 

J Kirkebeftyrelfen er der delte 
Meniuger om Fordelagtighedeu af 
iat være Granplautageejer, den 
icvervejende Stemniu er foy at scelge 
Wie-THAT ose stärkt-— 
geringen en Købepris af 50 Mk. pr. 
Hekt. i Udsigt, dog førft efter forud- 
gnaet Henveudelse til vedkommeude 
P Linisterium 50 Mark pr. Hektor 
bliver jo 4000 Mark for 120 ftore 
Tønder, saa havde det vceret bedre 
at soelge den for 20 Aar til famme 
Pris, da, som bekeudt, en Kapital 
med Reuter og Reuters Reuter for- 
dobler sig i dette Tidsrum 

i ,,Mm·« 

—- thandfættclfc af gamle Kirkc- 
fignrcr. Pna Skrydftrup Kirkeloft 
lmr der i mange Aar-ligget 4 gamle 
Kirkcfianer, nemlig of Biskop Mag- 
nus, Kirkens Grundlregger, Marie 
med Jesusbarnet, Apostclen Johan- 
nes og Jomfrn Marie. Disse Fi- 
mircsr skal baue kunstnerisk Værdi og 
ril derfor blive iftandsatte, og Ti- 
dens tærende Tand bar ikke taget 
lmardore pau dem, end at Jstand- 

Zsættelsen chd SagkyIidiges Hannd 
Fnil kunne 1idføres. Konservator 
ZHaupt isKicl bar engang taget dem 

i Øjesyu Fra hans Haand stam- 
.mer Vistnok den Beregning, at J- 
lsiandswttelscn vil koste omtrent 1000 
lxvcakt 

Zkønt derei- Lpsættelfe i istandsat 
Form ogsaa Vilde vakro en Prnd i 
Atirkeik var det dog ikke Sognets 
Villic at paiilchjge sig en suadciu Be- 

älsyrdelsu Pastor Schmidt bar imidsI 
lcrtid utrættclig ordcjdct for at for-; 

zslønne siirfem hvisrs Udfmrelse lud cnj 
ITel tilbage at ønjke, og ved frivilH 

litzie Gaul-r er der nu indkommet 881 
Mk. til Figntcrnegs Jstandfættclfe.« 
Eftor Audrugende er der nu dedic- 
gct 600 Mk. uf Provinsudvalget 
lwnsistorict yder 100 Mk. da Sog- 
ncts Rirktsknsissc overtngcr 150 Mark, 
sna der un er Udsigt til, at de kan 
Iommc til Ære og Vccrdighed igen. 

Haderslcv. —- Julcfest. Fredag 
C·ftermiddag før Jul fumledes Betr- 
ncne i Gnmmel Oadcrschv Asyl um 

Js.ul(-træct. Somicpræstcn, Paftor 
Prahl, tulte med Oq til dem om Ju- 
«cn, do sang nogle Julesalmer, oq 
Komm blev do Inmmo Gover, som 
im Køluuasnd og Nkrrinqsdrivendc 
i Vom Var blean scndtc til dem. 
-;dd(slte. 

Fokkølelse kam-et pas en Das 
Ska- LAXATIVE leOJIO gninine Tab 

letS. Apisthekeme kekumleker Pen eno- 
hvis set sinke states-ein B.W. GRO X F U- 
ntat-It et ps- hvek Bot-. sit-. 

Lordug holdtess der Juli-fest i Gam- 
mel Hader-Hirn HaaicdgerIkiIigkdskole, 
liuoc Puswr Ewgeuseu tulte med 
Cis-know um Juli-II, og ljvor derpac 
wann-ne blen uddclte 

Bisnge Bester lJnjdtcsI i Asylets 
Lukan-, der dog er sur iudskrænket 
til, at rot maan tun overvasre dem. 
Bcd :’ls«)Lfesien nur dug for udeu 
Yisnlolik Vesmrelfe ng andre Damen 
der ydesr dere: Illceduinlniug ued 
dcnne Lcjligl)ed, Børuenes Mødre 
til Stude, og det stumme vmj til 
Dcls Tilfældet ved Haandgerningss 
sfnleusii Fest. Men ellcrs føles Sav- 
net us et swrre Lofale stærkt, saa 
Inn-act Inere sum Børtwautallet, der 
uu er oppe pua 13(), er stigende, og 
Asnlmodcren lsar mauttet sige Nej 
til flew an der ønsledes optagne i Afnlot 

Hund der derinmd man glæde en, 
or den udstmkte Velqørenhed der if 
Ilnledninq nf Juli-festen vises Asys 
Iet on Ouandueruingsksfoluk Dei 
er liistndoliqe («—’)nncr, som Byens Keb- 
ijsmnd oq midn- fcndcr til llddeling 
Hund-i TIEDrIiencu ou sein bringet 
Esiitsses Ijne til ntf11«nnls, Imm· de 
Inudnmer dem. llden denne Gav- 
Inildhksd nilde det for dssnne VwIe 
uldeleizs immliqt ut tiffrcsdisiille de 
almc Forlxsiitni»Am-, lmmmed Bor- 
!icne alt ils-Inm- i Jsorvcien imødscscri 
Festen. 

——’L«interkn or i lssimnden kommen 
Weilt-It Juleustcnsdug med Sol- 
siin m Foruarswi1« indede ika paa, 
txt Bindi-In Um Ratten vild » qmi um 

i :’--.’s-1-I«dnit.. »Wiin ;«1·l1e«chit·kc 
Im surrt« eiidmx thT Deic) kun højst 
I txirsskdurx men Uil Wind-en vvdblive 
at Masse uf Lst,fui1 vi venti- Vin- 
tin-n i ni sin Zttirniljeds tlJi i Rus- 
lund oq Evertig finser det DP imod 
en Eue-: (8)r(1dci,dng san lceuge 
thcisicnsi Bunde ei ual111e,usgiver 
Do noget nf deresz Vurme til de tør- 
:«s« og fulde Binde sru Ruslimds 
Stepper. 

— Jnledagcne var i Aar ikke 
saa lidt triste, skriver ,,Mm. « 

den, 
« 

Der-, den første —- 

kunde imidlertid trods Kulde ogL 
Blcest ikke holde sig inden Døre. Somi 
sædbanlig var det fuldt af Reisende 
med Togene. 

De forløbne Festdage er for øvrigt 
goaede paa sædvanlig Mande. Kir- 
kerne var fulde af-Till)ørere, og fra 
Frue Kirke blev der ved Middags- 
tid Juledag blcest Salmemelodier. 

En rigtig hvid Jul fik Vi ikke i 
Aar; vi maatte nøjes med lidt Sue- 
fnug. 

Oftct Aabølling. — En gammel 
Skattcopktæver. Vort Sogn hører 
til et uf de faa Sogtns, der ved Om- 
ordningen af Skc1ttck11,)kræ1)11inge11 
foretrak at vælge en Mond i Sognet 
til at forestua dcnne Gerning. 
anget fnldt paa en ældre 
Mand, Malermefter Ehr. H. Beck af 
Beste-thust der endnu sidder inde med 
Bestillingcm et Vidnesbyrd om, at 
Bock ndfulder Pladsen til Bcboernes 
Tilfredshcd Den gamle Skatteop- 
tin-Von der er Vctcrun fra- Treaarsi 
krigcn, fyldte sidfte Efteraar 80 
Anr, Incn trods fin højc Alder nd- 
fører hnu Regnskabet ligesaa punkt- 
ligt, som altid· 

Tot siger sig selv ,at Malerhaand- 
Hiswrkct omtrent er opginct, yngre 
jgxkrwftcr hin- hcr oncrfløjct hum, men 

licn Tilljdispnsr, Sognctis Veboerc 
lmr lustrnct lJmn, Dil, sna lænqc Ev- 
iierno bonum-T vunskulig knnde kom- 
me i bedro Hmndcn —n.—— 

andrup. — Fra Grænfcn. Ved 
den sydvestlige Grwnse af Varndrnp 
Sogn danucs Skcllet mod Jels og 
Skodborg paa en længere Strækning· 
uf en Bæk. Sau længe gamle Folkl 
fun l)nst«e, har der forskellige Steder 
lIgget Gangbræt over Bækken for 
Boknennneligheds Sk1)ld, og man 

lmr nltid Inent, at vedkommende Be- 
vor-re paa hvis Grund digse lan, 
nl)indrct knnde passerc Grænsen der, 
san ofte det sknlde vcrw. Nu har 
intidlertid dct danske Grænsegcn- 
danneri cftcr Forlydende ladet 
Wangbroerne fjernc til ftor Ærgrel- 
se for dem, der lnmde Gnva af at« 
smdc ksscsnvvj i Jtedet for Atll 
gnn mn mcd den uffscntliqc Vef» 
Man mein-r i Almindelighed, ats 
Grænsegendarmeriot har overskredetT 
siu Mntskdinhed vcd denne Foranstalt-· 
ning. I 

l 
Z 

Aabcnrna. —- ckaarct Puls-nach 

yotcc paa et Flaitcikaan zurleden 
trink en Sen as· en heim-runde Sing- 

—ter heckende pua en ziuru, fyldt nieu 

Finster. Trengen var san nlJetdig nI 

Iulde nied dinrueih jun nt FluIlerne 
gii :tn, csg Trengen jtur Pulsuuren 
over Luni et af Finstejtuurene Den 
tilfaldte Liege lnkkedeizs det dug hur- 
tig nr fna Bludet stundch 

gödisk —- Gnldbtyllup kunde den 
Lö. December fejres af Aftægtss 
inand Peter Hausen i Ødis-Bram- 
drnV. Han hur i 41 Aar vceret bo- 

siddende i Ød i :-Branidrup og hur 
Vulldet Alle: WAgtelje ved sin ljieders 
lige Færd,ligeju1n yun alle age hur 

vaiYet en dygtig og ihcerdig Arbei- 
der, fortieller ,,.Siolding Folkeblad«. 
Ægtepurret er liegge ointrent 75 Aar 
gamle, inen raske og rørige P. Han- 
sen," der er Vuadenhroder fru Ist-cl- 
WSdnderjydLy fedt i Ziepping 
Sogn szjtjdeligneden fejredesJ i 
HdisWruindrnp Kro. 

Aalscnran Amt —— it snrkt Lucr- 
fald fnndt Eted Jnlenftenisdng on 

Mdrgenen i Vollersileu En Time- 
sieknrl Ysiieisen iur i Fast-d nie-o nde 
i Gaul-den irrt sisecnde jin Onirshondii 
Hefte fer. Tn lød nd fra imgie 
anke i Hauen :;---s--t Iiieuulnersfnd 
Heftene til-U bange Iz; lesb dort. In 
Monden i Busiene inn- ut Harten 
ikfe Var rinnt fnrede lmn endnn ei 

Par Sind inmd hinn, Zog Atter ndon 
at nimme. Terefter flimtede Re- 
VUIMkllliilitclL Jiixicii NCU Alcid-! 
til Ploitiet,fsk111si.s.tte Iizi i VLUIL Hil- 
fe. Ennit Lzev :"’ san-Den fanget ; der 

Vifie siki nt Viere en Arbeidwnmid 
Eis-Its fra anp Eli-nähern Amt) 
fom Var skilt im sin diene. Man 
oiitagei«, nt Wunden Dur nun-et stin- 
sngpnu sinrlen 

Gsainbn — Ohms-stiegen For- 
.le.de:1 Listen da Tuget til Linden-- 
les- kørte over Clninsseem der ganr 
fra. Gram tic Rødding,s opdagcde 
Lokomotivføreren, at der Iaa noget 
paa Skinnerne. Da Bauen paa 

detse Sted stiger noget, lykkedes det 
« dfe Toget, og ved at under-ll 

— aa Voret vifte 
vcere en temmelig ftor1l 

«Z.-:-nke, som der var brudt af Plan-i 
Ikevcerket der staak ved Chausseen 
Ei Held Var det, at Toget kom fra· denne Side. Var det derimod kom-( met øfter fra, lnwde det næppe kun n-j 
net standses scia hurtig, felv om 

man ogsaa havde set Forbindringen 
i Tide. Hvem Gerningsmanden er 

til denne slette Gerning, vides end- 
nu ikke, men det var ønskeligt, om de 
Folk, der øver den Slags Bedrifter, 
knnde blive anholdte og faa der-es 
fortjente Straf. i 

Julchcftcr. 

Julcstjcrnen 1907. Pris 50c. 
Ældre ch1rgusig. Pcis 80c. 

Jndrc Missions Almanak 1908. 
Pris 2()c. 

Tidligere Aurgang 10c. 
Becks Julcgavc 1907. Pris 20c. 

Ganmlc Aargang. Pris 10c. 
Bømcnes Jnlebog for Julcn 1907. 

As Missionær Olsen. Pris 15c. 
Forrige Aargang ncdsat til 5c. 

»Fo: Julcfcricn. Af Asschenfeldt 
Hausen. Pris10c. 

Julcbud for dc nnac. Pris 15c. 
Tct mi Aar. Kristeltig Fm11ilic-Al- 

I manak for 1908. Priss 20c. 
Te ngcs Jnlcbog. 56 Sider, illu- 

Lftråret Pris 20c. 
Julcgrøut. Af Pustor J. M. Han- 

scu. Pris öc. 
«Jukcaftcn. Af Pustor T·tergam«d. 

Pris 20c. 
En Julcfortaslling. Kun cn char- 

ftcpigc. Pris10c. 
To Julcfortrcllingcr. Af A.» Woll- 

mnr. Pris 10c. 
Trc Julcfortcrllinget. Pris 15c. 
Hund Mannen fortaltc. En Jnles 

gcwe fra —n. Pris 20c. 
Skitscr og Digte for Juletidcu. 

Pris 10c. 
U Jnlchprfternc var bleven for- 

sinket paa Grund af, at de kom 
mcd Fragt, som qik fo1·kert. 

U Skriv efter noqu af disk-sc 
Julebæfter indcsn Oplcmet er us- 
solqt Vvd Køb af ftørre Partier 
klives Rabnt. 

W Dc kan spare ved at sende osZ 
Frimærkvr for Pole-b indtil Bl. 

Danifb Luth. Publ. GIVan 
Blaixx Nebr. 

Wtite It ouee for the 
most libekal ossey 

.- (-v·et. mai-se for »l- 
«sln1ng pat· nts Am gsk szkthe "st.-«Tzkg-s Us « the lesl bo(-k"pal)li.chst1 for ins-Situ?å Pest regte 

kenc Esr SusHED 20 vEAas. Adtcssx 
M. N. M00«E. Wxsnsnosom s »- 

Hafmeböger »Es Halmelsöger 
For at lilfrulsstille de som onsker særlig tine og elegante 

sxllmebøgxsr lmr vi faaet indlmnden specielt i meget stunk- 
kc ug linldlsxnse Biml er Parti as Salmcbøger. De er de mest 
eilt-Funke Ug link-ste. salmebøger fort paa Lager i Amerika. 

Alle disse- Sulmehøger er med rødt under Gul(lsnit. run- 
de Hjørt1k-r, med et Tillæg og beggeTekstrækker. i sort Lak- 
der undtagcn andet er nævnt, og med to Mærkebaand. De, 
sum llar set dem Unsker at eje dem. de er saa dejlige at man 
fristes til iit likgge den gamle til side og købe en 1-ly. Navn paatrykkes ikke disse Hne salmebøger da det vil 
vansyne Bis-der 

Liks neclenstaaende Beskrivelser og bemærk Prjserne. 
Opgjv Bogstav eller Nummer ved Indsendelsen af 

Bestilkinger. 
NR. l ls l 

Nopperet franst Chagrin bøjeligt 
L-cederbind. Ordet Salmebog i Guld; 
paa Ryggen, med speciel Hængsei-; 

lForsirinq over Ryggen og paa For-T 
xog Bagsidem med 4 ganske smaa Kors( 
paa begge Sider og en sin Linie ons- 

tring Kanten. — Pris: 82.20. 
NR. l l4 

Amerikansi Scelfkind, bøjeligt Lie- 
derbind. Ordet Zalmebog paa Ryg 
og Side i Guld, et sint Kors i det ne- 
derfte Hjørne paa Fotsiden i Guld- 
Fosiring, et lille Kors i en Rosettej 
yaa Ryggen, og et Baand rundt om 
VindeL — Pris: 32.20. 

NR. l ls A · 

Glut tysk Kalvefkindslceder. Ordei 
Salmebog paa Ryggen og forneden 
Paa Forsidern Ei sint Kan meb Dru- 
er i fymbolfk Forsirjng iGuld og 
blankt i det øversie Hjørne, en sin Li- 

ten, og Gttld-Forscring indendig pazf 
Zianien as Bindet. —- Pris: 88.25. 

NR l29 A 
J fini tysk Marokko, polstret Bind 

med Ordei Sohneng i Guid Paa- 
Nnggen og Forsiden, samt en fm 
Blomsi i blank Forsiring paa Fors- 
siden oq Linier paa Ryiggcm en sin 
Linie rundt med Kanten. Pris 82.80 

NR. l29 B 
Den samme Bog i famme Bind 

med mørkerødi, ,,dc1rk wine color«, 
Læder, og forskellig Forsiring. 82.80l NR. lsl 
J nopperei Læderbind, franfk Cha- 

grin, polftret Bind, Ordet Salmebog 
E Guld paa Side sog Ryg, forgyldt og 
blank Forsiring i det øvevste Hjørne 
Paa Fsorsiden sog Pack Ry-ggsen. 82.40. 

NR. I82 
J stort-wapperet Ledevbind, me- 

kian "- no; re ’—n.Or·-’ 
del Salmebög i Gluld «an Ryggen, ei 
lille sint Kot-?- spaa For-idem en bred 

lnie omkring Kanten, bøjeligt Bind. 
iPrisu 82.60. 
. NR. l Is B 
! Summe Bind som 116a, lidt for- 
«skellig .Fotsiring. — Pris: 82.60. 
l NR. II7 

Denne Salmevog er indbunden ef- ter det almindelig kendte engem-ame- 
«rikanske Mønsier »Dannin circts 
Ibinding«, Loerfast Esbtnd, et Baand 
Iomkring, løs Ryg. Dortifl Chagrits 
sSærdeles stærk og folidt indbundes, Inted Ordet Salmebog i Guld pa« 
JRnggem forsiret Linie paa Bindet g 
jforet mcd Læder, saa det er bøjelicå 
Log stcerkt. — Pris: s2.50. 

NR. lls 
Fint mat tny bøjeligt Kalveskindis 

Ibind, Ordet Salmebog i Guld pa- lNyggen og Forsiden, et fint Kors met 
HGuld og blank ersiring foroven va- 
kForsidem en sin Linie omtring Kan- 

isin blank Forsiring foroven Vg form- 
den »paa Bagsiden. Pris: P2.40. 

NR. l84 A 
Fint glat Kalvefkindbind, polstres 

IBind. Med Ordet Salmebog i Guid 
Ersaa Ryggen, et sint lille Kurs i Guld 
paa Forsiden, fine Hjørner paa For- 
sjden med Blind- sog Guldtryk. 82375 

NR. l34 B 
Summe Vind med forskellige Msns 

»si» i Brindtkyk Pris: 82.75. 
! NR 189 A 

« ! Fint p-e:sisk-Ka1veskindsibind, pol- 
Isiret Bind, Ordet Salmebog pas 
lRyggen og Forsiden, samt en fin sym- 
bolsk Bko.mster-Forsiring i det øvetsie 

HHjørne paa Forsiderr. Guldforstrins 
Iomckring Kanten indvendig paa Bin- 
Jdeh Tom gkver et sint Udseendr. Prit: 
Isasa 

A 

f NR. Iso s 
Summe Bind med lskdt forstellist 

Gall-d sog sblank Fvvsiking. Jaso. 
saa har vi endnu salmebøger, der langt overgaar de ovens 

for nævnte. Disse vil give den største Overraskelse, da de 
her-er til Sjældenheder paa Bogbinderkunstens Orntaade. 
Vi hat- kun eet Bind af hver slags, bøjeligt og polstret. Det 
er alle med rødt under Guldsnit. runde Hiermit-. et Tillæg 
og begge Tekstrækker, i en jin foret Æske, med Kantforsi- 
ring i Guld paa den indvendige Læderkant af Bindet, og 
med to hvide sjlke-Mærkebaand med Kvaster. De sælges 
efter Bogstaszumer. 

Kun en kort Beskrivelse kan her gives af disse elegantes 
salmebøger. 

salmebog A 
J sint poleret Kalvestindsbind, — 

Kulørcn falder i brune Forder, spejl- 
blank, Kulører i varierende harmonisi 
Smag og fin Afpudsning. Pris: i 
bøjeligt Bind 83.80; i pvlstret Bin-d 
s4.00. 

Salmebog B 
I sint poleret fransk »levant« Käl- 

veskindsbind. XII-Wen af Læderet fal- 
der i mørkegrønne Farvetx Pris: 
i bøjeligt Bind S4.20; i polstreti 
Bind s4.40. 

salmebog D 
l Fint poleret Kawesiindsbind. fraan 
!»levant« Lædet. Kuløren falder i 

.spejlblanke brune modulerede Farven 
lPisis: ibsjexigt Vin s4.80; ipoI- 
stret Bind 85.00. 

salmebog E 
Lig B, men i lysebrune modulerede 

Forder, ,,tan«, oq spejlblank poletet 
ZLcedek. Pris: i bsjetigt Vind 84.20; 
ei polstret Bind 84.40. 

salmeboxs G 
J det sinefje ægte fort Chagrin, med 

smt Silkeforfats i bvidt. Pris: i 
bøjeligt Bind 84.40; i polftret 
Bind 84.60. 

Sahnebog H 
J stort-nopperet sint Læderbind, 

Alaska Sælssind, folidt Udseende og 
strerkt indbundset i polstret Bind 
s4.00. s 

salmebog I 

Lig H, men lidt forfkelligt ndsiyret 
Bind. Pris: i bøjeligt Bind Ps.80; 
i pvlsitet Bind 84.00. 

salmebog J 

J det sinefti møtketødt Russian 
Kalvestind, fpejlblank Poleret Leder. 
Brig: i bøjeligt Bind R4.00; i pok- 
«tet Bin-d s4.20. 

salmebog K 
Summe som J, men i ;«-.)rt. Pris: 

bøieligt Bind 84.00: i xs «ttet Bind 
H4.20. 

Salmehms L 
J mmkerodt Russiasj Kakvestind, 

Eine color«. Pris: J bøjeligt Bind 
k3.90. 

salmebog M 

Lig L, men fort Lædet. Pris i 

DANISH LUTH. PUE 

bøjelsigt Bind 83905 i pokstret Bini 
s4.10. 

salmebog N 
J- fint præparerei »undtesifed« 

Kidskind, »·m·otelt«, blødt Leder, mm 

ftcerkt. Farbe msørkegrøn eller »vli- 
ve«. Pris i ibøjeligf Bin-d S4.00. 

salmebog 0 
Lig N, men i rasenrød Favve, »Es 

Vose colvr«. Pris i bøjeligt Bis-d 
P4.00; i polstret Bind s4.20. 

saimebog P 
Lig A, men Farverne faldek i Tok- 

siellige røde Kulører. Pkii i bøjelisi 
Bind 83.80; i pokstret Bind 34.00. 

salmebog 
Lig A og P, men Farverne faldet 

i mørkegraat og fort. Brig i bøjeligi 
Bind 88.80; i polfixet Bind s4.00. 

salmebog R 
Jndbunden i sjasldsn ejendommelig 

farvet Kalvefkind, eiterlignende gam- 
melt Kobber i Fakoe og Udseendr. 
Pris i bøjeligt Bind 83.80; i »pol- 
skket Bind s4.00. 

« 

Salmedozx s 
Kalveskind, delikat chokoladebkus 

Farbe. Pris i bøjeligt Bind 83.80. 
salmehog T 

« J mørkebrun farvet Kidskind, sjæli 
den mai Kulør. Pris: i bøjeligt Bind 
83.80; i spolstret Bind s4.00. 

salmeboxx U 
J Kakveskind, mai Farbe efdet 

himmelblaa, med et sint Guldkorz og 
Lillie i Guld. Pris i sbøjelizt Bin-d 
s4.80. 

salmebog W 
Lyfebruni cegte cegyptisi Krokvdils 

lelceder, med sin Politur. Pris: i 
lsøjeligt Bind 87.00; i polsttet Bind 

)s7.50. salmeboix X 
J ,,undressed« Kidskind, fpecielt 

ng kunstnerisk tillavet, i smukke og 
delikat-e Farveioncr, lyfe og msrke, 
meget fini og blødt følendes Lædet, 
lig Mde i Udsfeendr. Pris 83.90. 

salmehog Y 
Lkg X, men polstrei Bind, s4.10. 

LL. HOUXE, Bleib-, Nebe- 


