
Salt-I Uhr 
09 MS FRIT 

— 
Este guldplsttorst Uhr med amo- 
rlkaosk York-, geganer sey-ig- tlgia llg et Este Gulduhk geran- teket 25 Aar Ostia-z en guldpletup 
kLt Ring med tut-kleinste steno- 
trjt tll aus« gnm Sælgor 24 Jus-St 
Nfbedok int- 100 hvor- set-d Nov-: 
O- Adresse for Insekt-Us- 
Naak solt-L Send os s2·40- 

— o sl sendet Uhr-et og Rin- 
Seth Skriv jdag Eil: 
Bill-Wle IWELW co. 

VCPL 380. Eis-c Boston, Mass- v 

vil Te io uok se en Bitte efter diLsfe 
her to snma, de sful uf i Langaa.« 

hiuudnftørwn »Hm, men De skal 
vel selu Incd«.8« 

sioiipm »Ma? ch, mcu der staut 
jo i Lunen, at Born imder 4 Aar 
knrcr grutisji med Tuqet Der skal 
nok vkrre nogcu at tage- imod i 
Lan-Ina« 

Rondnktøreu forklnrch at der nd- 
trnkfcliq forlangc-5, at Børnenc skal 
Iedsages nf voksncx men da Konen 
ika vil lade sig sich, heuter han 
Togførcsrem der erklcvren at Konen 
enten sclv skal tage med eller tage 
Børnene igen. 

Konem »Ja, ja, saa ta’r jeg 
Børnene med mig; men De kan 
være ovcrbevist om, at der bliver» 
klaget til Høgsbro, for faa megef 
ved jeg da, at Loven maa være 

lige for olle.« 
(Sv. Høgsbro er som bekendt 

Tanmarks Trafikminister). 

Er De 

Fed? 
Saa hat De sikkert ikke bmgt 

»Auti-Corpu« 
Anthcorpu er et nstadellgt Mit-Oel og salgek 

Inder Garanti for ist reducere Jedwe, eller Bengel-e 
tubusebetales. 

30 Dagcs Behandling i 
81.00 Jlaskr. 

oq »unter Masse- as Hur-te 
Fibte i stehet 
Filum er ikke elene Iedeliq tat-n 

atliq — Viert-Mk Mauksmdom og . 

Askplcxi er Jenaer af sehe Falk- 
., It ctt G» - s« s:--J1::«.-r Pdn 

but-there end noqen SultcdieL J1:g««!k 
Str. base nsvvendrq. Betm mkliq m ustas 

beug- Knrcrcr Si tm Nin-u- n utismr. F ; 
81.00 xct ,««.!as' se. F 

Anti-cokpa er inqcn Vss ntni lI-- «in. Den er la 

set tur- asTmcmlvkliv --:- « s1:.T7«1«mu-n M -::1:4. 
Den riPii'1-cr1sg.ets De J H m! ge. Tut m 

domer af Lægcr rg : 

Forcnedc Stark-r som Vet zu ;.. 

Im Nenn-dy- 
Antj-c0rpu tsducerzsr T »u- 

og ·--lu:xindcr. Siuccfcstt1113ice:cd.·,t«.:tucr Efknm 
pg fsprucr Rucken 
Ihr FULL sont rcturtsf s Vcd Ät- li-c0kou. llivn 

Ue jvcere igsm 
Äati Col-Du getran 7-.S- as rct c nfkakelig og is 

redukktrF-.-d1:-efr.xtni I Lukr ru: U; ski, illxr ;»:r:.. 
il bog e. Vi er As Qui-. non m 5111 tenimrs gr- 
IVM il.0t) pr. Kam-. .«-» Ists c« Druggist os. 

set, mcs tag imct ,,:x.-s; ac- q-:nd«: illcr viva san 
dem tset franco for Moden ctj ·n as Drin-I 

VII)15»::·-1nc-»t1sl«7 vi. 

Free N »F : .: a: Vk 

Tun-Jan « « Im unu, hmg c- 

maek beste Blau Tuuie Pr«1ifl.sh- vil mulizz 
stelle sum teduccre Tem tix den Irrtrde Brent- 

ssthetic chemjcal co« 
MA. 511 sixth Ave-» New York. N. Y 

sit-D -,s, fu«-« r Anti. » 

s’!·!.1:-.-, fis-t- HG- 

«
 

er s: nat-— Lii»« 
Flafkcr Tot 

zN kensel Hi sa et tu 

H r bkt sra sjk 
Fjenth Haar 

stel, givek Dautet der naturlige Lio on 

en fund Glut-s. 
« »Hast- Organ-« til frembtinge ei 
« 

H- """"" s. siltcagtigt Hat oI bestandiq dein 
U« »den fra Stel. 

»Gott Aquin-« er ingen Ist-e og 
pu» «e. Det eneste Mission er at frem- 
Iae Haarvctsten, og II gar-unterm at det 

qtr Inte, eller Gengen- tilde-geheimes- 
dsis De hat Stel, hvis Dekes hqu 

Haus« hvis De ek den-is wish-am — 

ice lud eltet est III-sie as ,,pakr-Aqeu«, 
II De til Ilive tilfttds is tot-mutig- 

Iiss sinke mde Iet- tilstrcktelis. To 

m I III-US Iskt det. 

Im n Cum per Inst-. 
— — M II. sc Wer www-kost- 

It Its-hatte Chemie-l Co» 
. M Aa- NII Tot-. N. Y. 

Celluloid Bogmærker. 
Vi hyr atter de bekendte fmukke 

Bogmærkcr af Celluloid. De hat 
for en Tid værct udfolgt begruudet 
pqa dct tog fna lang Tid at fas 
vor Bestilling ckspcdcrct. Nu hat 
vi ct start Oplag mcd følgendc daufk 
Trnk: Herren er min Hyrdc. Frygt 
ikkc tro kun. Tro, Haab og Ker- 
lighkd. Hjcrtclig Lykønfkning. Alle- 
der mnnttc guskc disfe sine ,fmaa 
Kurs kan nu fksa dem. Det fkal 
glcrdc os at modtage mange Be- 
stillingrr. Priscn er nu 10 Cents 
fgr var de 15 Geists-. 

Ærbtidigft 
Tanish Luth. Publ. Haufe, 

Bleir, Nebr. 

Hönderjyllcfiik 
Hadcrslcv. —- Missionsugc. En 

Ttltiszsionsnge har nolig vieret holdt 
i Haderslew begyndende Søndag 
Listen den 12. Jan. Ester »Mo- 
deriintaalet« stal oi nieddele oni 

Hosle as disse Moder: 
1:-;. Janz Vaskkelseszqigen be- 

gundte i Afteci i ,,Miissionszsl)otellet«. 
Moder var godt liesogt Man hav- 
de onttrent fnldt Hus. Provst 
Petersen indledede Ined at gmse 
Jiede for en saadan llgesJ Beretti- 
gelse oa Nodoendiahed Han sag- 
De: kllcanae hat« spnrat og spottet 
»Don-In stal oastkes hei- nIidt i 
adrisrenlnsde112« Sinn-et lød: Ster- 
lig dein, der sporaer og spottet- 
saaledeszs; Inen dessnden Inange slere, 
lmilfet esternistesis ved en alvorlig 
Tale over Anb. Z, 20. 

H. Jan.: Vækkelsesmødet i Af- 
tcs i »Missionshotellet« var endnu 
bedre besøgt end den første Aften. 
Pastor Simonsen talte om Kristus 
som Visdom Retfærdighed og Hel- 
liggørelse Særligt gribende var 

det, da han viste, at Visdommen 
er ovenfra, —- set nedenfra tager 
det sig helt anderledes nd, og at 
Retfærdigheden er Kristus selv, at 
enden Retfærdighed er intet. 

Da han havde sluttet, syntes. 
flere vist: hvad stal vi nu med mere, 
og dog grebes alle om Hjertet, da 
klikissionær J. B· Jensen ndfra 
Heisangen 8, 1—7 talte om den 
vidnnderlige Kcerlighed, som mange 
Bande ikke kan slukke og den lceng- 
selsfulde Søgen efter at finde ham 
og føre ham til Moderens Hirs. 

15. Jan: Vækkelsesmødet i Af- 
tes i Teatersalen var jcevnt godt 
l1esøgt. Missionær Brinck talte 
forst i Henhold til Ap. G. 36, 2.l 
——29 om tre højst forskelliqe Per- 
sener, der Inødteis og sit en Minde- 
dag- 

For Festns var det vist som Ko- 
medie, for Paulus var det ramme 

Alver; ljan var lcenket, og dog 
var han netop den frigjorte Mand, 
inedens de andre sad i Syndens 
Lasnket Kong Agrippa havde Fei- 

-.lelse--- As essvrekefkirr ved zeds 
Risse, oa dog Veg han tilbage. 
Mange følger ham. 

Pastor Andresen talte over Es. 
53, 12: »Don skal dele de Stærke 
svm et Bytte.« De, som er siq 
bevidste, hvad de vil, saadanne som 
ikke vil omvende sin» Ved manqe 
Trask nd af. Livet illustrerede ban 
Tckskstens Mening. 

lSvor niaa der doa være Inanae 
as dem, der ikke Vil, i HadersleoP 
Ovor er de dnq saadan en Aften, de 
Name sont ellers Vil ver medi- 
Vil de ikke fende aa leoe Sandbes 
den? 

18. Jan.: Vækkelsesmødet i Af- 
teszs i Teatret var rigtig godt be- 
inah og de nmnge Mennesker sit 
et godt og velsignet Ord at l)øre, 
saa det ligaer neer at haabe, at 
inanat et lXIjertc bar maattet bøje 
siq og give Gud Rum. Først 
talte Chr. Rissen as Søvang oveH 
Joh. 14. 12. Han talte kaerligti 
indbydende om at komme til denj 
Fresser, der bar vist os det, ats 
ban er god at betro sig til, at vil 
lsør skænke ham vor Tro. i 

Derefter talte Pastor Schmidtt 
over Es. 53, 1. Han indlededei 
med en personliC Oplevelse, efter( 
hvilken han vilde fremstillek sig 
sam Agent for et ga1nmelt, stort,. 
solidt Hus, der tilbyder Vand, Vin 
og Moelk Klart og nøje over- 
rieiet i Enkeltheder blev dette Bil- 
lede ved at gaa igennem, saa Til- 
hørerne maatte saa Jndtrykket af, 
at Guds Naade, der er umder- 
lig som Vand, vederkvcegende sont 
Vin oq bevarer Livet frifk sont 
Mcelken, getr, at det er den Vate, 
Vi trænxjer til: og da Prisen var 
—— for alt dog for intet, som et Hab 
as Naade for alt og alle, kunde 

«:nan vente, at Agenten faar god 
Ell fsaetning. 

—- Te fik ikke Kassen. Forleden, 
niedens Eoldater fra den hernie- 
rende Garnison var svsselsatte med- 
311ekastnina Vaa Smaabanestrasb 
ninaen Oaderikslev—-3Endler bleo 
der aennent 'Telefonen bestilt Kaffe 
til et Konmaani Zoldateis paa Mal- 
trnp Smaabaneaaard Man ist« 
nn travlt med at koae Kaffe oa 
maatte ben til Naber for at Iamie 
Beenke eq saa videre Omsidee 
var alt i Orden. Men bvem der 
ikke kom, var Soldaterne. De 
kunde nemlig paa Grund af den 

inckusn Sm- ikke komme Videre end 
til lidt forbi Eisele den Dag· 

Bcvtoft. —- Kristclige Milch 
LI. Futsamlinqz huset afholdtekti 
Turszidag den 1()«. san. et kristeligt 
Fsuredmgsnmde Tllcødot blcn indle 
der med Zangen »Halt fUUI hat« 
hinlpet l)idindtil«, lmorpaa PAfWk 
smgcnscn af Zfasrdask ljoldt en 

tut-get alourlig og oplkyggende Tale 
cia jlulteöc nted at fremsige Trog-- 
lsekcndclsen og bede Fadcrvor. Der- 
cftcr var der faslleszs hdaffebord ved 
hvilket Pastor Jørgensen nplæstc et 
Var nie-act kunnt- og gribende Jules 
wrtasuingcu Der oellykkede Mødc 

·sjimudc 111(-d, at man sang den be- 
kendte Aftcnsang af Jngemanm 
»Ti! nur lille Gerniug ud«. 

Tor Var kun mødt henved 50 
Teltagere 

Skodborg. — Skodborg Spare- 
kassc. Bortførelsen med Magt af 
Skodborg Sparekasse imod Kom- 
munion-J Billie er et staaende Sam- 
talemne Man spørger uvilkaar- 
lia: Hvorlcdes kan saadant ske? 
Der er blevet sagt, at Landraaden 
ljavde ,,juridisk Ret«. Andre mener 
dct modsatte. Naar han støtter denne 
Ret paa, at Sparekassens Besty- 
relse har foretaget Salget, saa er 

denne intetsigende. BestyrelsaJ 
ljar iugen fom helft Ret til at op-l 
ljasve cller sælge Sparekassen, naar 

Salget ikke bliver godkendt af 
Kommuneraadet 

Sparekasscns Statut, godkendt 
af Ncgeringen, indeholder udtryki 
kelige Bestemmelser i saa Tilfælde, 
sont man ikke kan komme udenom. 

J samme Statut bestemmes vg- 
saa, at Forret.1ingssproget skal 
viere Dunst det kom man imidler- 
tid udenom, idet samme fra 1896 
lklco forandret til Tysk, men mau- 

sfc har ogsaa den Gang »Bestyrel- 
sen« ladet sig overrumple af For-. 
111andeu, og — Kommuneraadet hat 
tiet stille dertiL 

Als. — Dødsfald Andreas 
slaad i Mintebjerg er Tirsdagen 
den 14. Januar afgaaet ved Dy- den i en Ald 
Han var en anie dan and, 
har beklædt flere Tillidsposter. f 

Andreas säaad var i· mange Aar 
Medlem nf »Den alsiske Landbo- 
furcning’s3« Best1)rels:-,Synodemed- 
lckn og Medlem uf SynodeudvaH 
net, msszid ssjdagzmedlcnh Medletn’ 
af snnvel Vaslgerforcningcns sont 
Stolcforeninacns Bestyrelse siden 
digsc Furmingcrs Oprettelse on 
sitedijfummnd for «Si,)rogfore11iu- 
um« Lmn Dur en begavet Taler 
m Luiljglnsdcidintssr Da bar i tid- 
ji«-Ferk- Tid lcuorct flcre gode Bi- 
dmn til ,,Dnl1l«-øl-Pnsten«. 

I 
I 
« 

sitistiancicht — Te nægtede 
nllc. Oel fla Byen skrines til det 

»Icgetings:s midusløttcde Blad i Ha- 
Hdrr zlem 

Lørdag kllkorgen den 11. Jan. 
c-pl)oldt sig ni Huandværkssvende 
i det bcrvcercnde Svendehjem, for 
størfte Delcn store, kraftige Men- 
uesker. Hvad laa vel nærmere end 
at lcje dem til Snekaftning mod 
en god Timeløn Paa denne Op- 
fordring svarede den første: Det 
er mig for koldt, jeg kan ikke til- 
drage Inig en Sygdom derved. Saa 
kom den umste, han vilde paatage 
slg Arbejdct, bvis man vilde le- 
vere bam Pelsstøvler dertil. Den 
tredie siuttede sig til de to for- 
udgaaende. Den fjerde erklcerede, 
at han slet ikke gad arbejde. Saa- 
ledes blcv det ved hele Rækken 
Wonne-nd saa der ikke meldte fia 
en eneste Arbejdsvillig. Da Svens 
debjemmet mn Aftenen var fuldt 
nf Loqifvendcs, gcntog siq Tildra- 
gelan —- Svem bar san vel nu til 
ans mindre Grund til at klage 

end Lande vefcns Riddere? 

Im 
E 
I 
s 

Von Sogn. — Et morfomt lille 

zTilfaldc hæudte forlcden Søndag 
I Faixrlmsx Cn nng M and kom LIM- 

zisndo uod ad Vejen der fmer forll 
Lundnmnd Hans-« Jørgcnspnk 
Guard, med en Pakke Papirer U-; 
Amen Gan tabte nogle af dem 

Pan Beson, ou da bun snmlcde dem 
im, fnldt dcsr flerv nd. Karl-m 
pua Guardon tilbød bam at himka 
med at samle op, men liqc sDUk 
Munde-n fik smnlct op, faldt der 
flerc oq flere ud, til sidft faldt Hat 
ten Af hom: men san blcsv brm fAU 
ærgerlig, at han tog en Bunke As 
Bøgerne og kylede Ud i Dammeu 

med en Ytriug, der ikke kan gen-l 
gives paa Tryt Han lod jaa 
Bøger fault Blade ligge og løb 
sin Vej. Det viste fig, at det var 

Socialist-Jllnmnat«ker og Bladc; 
mcu saa haudc l)au dem ja bebst 
uddclt (8-l. Aa) 

Iris-. — Such hat i trc Tage 
i den forløbne Ugo, strin der 
den M. Jau» yelt afspaerret os fra 
Ouwerdeuen, saa ni paa en Gang 
saa usi- lmtsatte til Vore Bedftefæ- 
drei» Tidgaldeu Von- Pustfager sit« 
ui i wroagis for Ire Dage; de 
blev vesprgede hcrtil mcd hiaue 

fra Sommersted; tlji endnu i We- 
lsags var Toget ikke kummet i 
Gang· 

Sidste Onisdag kørte det fast i 
Snecn ligc nord for Byeu. wr- 
dag Eftermiddag fik de Lokomotivet 
i Gang, men det kunde kun naa 

ind til Stationen i Byenz thi lige 
øst for den laa Bauen endnu i 

lszirdaggs fuld af Sue. 
Paa Mejeriet voldte Snefoget 

’ngsaa Forstyrrelser, og Triften kom 
ud af sin vante Gænge. Folk 
maatte selv levere deres Mcelk, og 
Fløden fra Sognene nord for 
Grcenssen kom flet ikke i et Par 
Dage. 

Gramby. — Tct forrygendc 
Sncvcjr Torsdag den 9. Jan., det 
vcerste, vi har haft i mange Aar, 
forvoldte en brat Standsning i al 
Samfcerdsel i vor ellers saa rast- 
løse Tid. Allerede Onsdag Aften 
standsedes Færdselen paa Smaabæ 
nen hertil, og var endnu Søndag 
Eftermiddag ikke bleoen genopret- 
tet. Mange, som har vceret paa 
Besøg udenbys, bar faaet Lov til at 
blive et Par Tage længere, end 
de havde giurt Regning paa, men 

naar det endda var hos Slcegt og 
Venner, Ferien blev forlcenget, 
holdes Fangenskabet uok ud. 

For Reisende lieugere fra er det 
mindre bebageligt, snadun ufrivillig 
at skulle lcvgge sig ind bos frem- 
mede for saa lang en Tid. 

Torsdag oq Fredag udeblev 
ften helt, bvad der end mere 

« 

espiäelelien of DMLELIL 
Trä« Omverdenen. 
; Først Søndng Middag kom Po- 
sten spr. Slæde fra Vojens, og nu 

fik Vrevbærerne travlt med at faa 
den store Mænqde Poftsager, som 
bavde bunket siq samtnen, braut ud. 
Sø11daq, da Vanen endnn ika var 

fri, kom der heller inqen Post. 
— Farct vild i Suevcjrct. En 

lillc D.e11q, Søn uf Martin Jøri 
gensen i Kastrmk sfulde Torde 
Morgen i det flemme Veir gua 
ever til Nuboen i et Ærinde Da 

"T’re1men blen noaet lænqe borte, 
Irilde Fadere11,mm nd for at se 
xefter horn. Efter at Faderen var 
kommen over til Nahm-us erfarede 
kenn, At Dreuqen slet ikke band-O 
vwret der· Drengen nmntte alt- 
saa i Ilvejret vcere gcmet vild. De 
fik nn trcwlt med at søqe efter den 
lille, on beldiqvis fandt de ham 
cfter kort Tids Forløb i god Be- 
bold i en»Kreaturfold. En Lykke 
for den lille Var det, at ban bavde 
fundet et Skjulested: tbi bavde 
ban i dettc fkrcekkeliqe Vejr for- 
tsildet sig ud i Engene, fom liqger 
lige tcet ded, kunde han let være 

emkommet. 

En Hung Jzuvsßali 
Helbredede sin Mund for 

Drukkenfkab. 
Skriv til heude idag og hun vilz 

med Gliede meddele Dem, hvors I ledes hun gjorde det. 

1 Min Mund var en haardnakket Dranket i over 20 
Aar, uagtet han forsøgte alle mulige Midlcr for at 
kunne slutte. Tilsidst kukerede jeg hanc vcv et situ- 
pelt Lægcmiddel, iom runde anvendes i Heim-wüs- 

-.-s«-ch « heb. Jeg ønsker, at cui-ver 
«sM-,;R« Person, sont i Hiemmct lider 

under Drutkcnfkav, stal læke 
at kieude dctte Lasgemiddehj 
og om De Incuck det alvoriigt ! 
med Text-s Foriog paa at; 
udryddc dette O1:de, vil jeg, 
om De tilskrivcr mig, med- 
dele Dem, iwori desce Lcrqe- 
mit-del beste-an -— Inn-Til- 
bud er gjort i LprimigthI 

TJJM knu- sendt hear-e nordi- 
fulde Meddehlie gr :- ti( 

Tusindct og onstcr ogjaa at feudc den til Tem. Min 
Adrcsjeen Wirs. Margaretthidprso11,227M-.in Ek» 
Hillburm R-Y» Om De iilskriver mig idag,vik1eg" 
Vcsvake Detes Btev strax. Send ingm Benge. 
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Fra den nye Katelog. 
Alkabetislc Fortegnelse 

over Bøgeic 
Aliliel(l. Dr. l«’i-ie(leri(sl1: Menneskelivet i 

Umls Unls Lys ln(ll). ... 

Almqvist: Nil-ji« Dielclcet kalrleix lntlb.. .. 

Alten-();x; Den uy Alterbug for Dimmark 
lmll). netto ....... 

— Udtnguk l)0 lnkll).. 
Andersen, il. M.:llv()1 Dimskerne i Anne- 

rika limles ............................ 
Andersen ll. (’.: lslventyr ng llist()i«ier. 2 

Bind. Pult in(ll). pr. liintl ............ 
link-L Piistnr Kr.: steil oxx llgst ln(ll).. 
Anker. sigsurtl .l. l) : Klotlersmiszilet. »wel- 

ser i at t.ale.læse ozx skrive l)ansl(. linlb 
— Perle-in lsln sitniling al« (le beilstel (l— 

talelser af de mest kenclte Fortune-re. 
Imll). ........................ 

Ansgdrs Lemed, mecl Nnter af llans Ol- 
rik mild-. netlsat til .................. 

Assclienfeldtsllans(-1i, Pastor (’.: Fra Guld- 
grnbeiL En Bibelkorklisring i 8 Bind. 
lont in(lb. Naar liele Værlcet kebes 

paa en Gang, faaes ilet for ... 

Ashwortli. John: Uversat af Fru Nina 
Beck. 3 Bind, pr. Bind ............... 

Amt-enden John W.: Trests for Tvivlere 
Barnetonek: 130 Sange for skolen og Iljem- 

met. ............................... 
Bamekow Chr: Melodier til Tillæget til 

slamebogen Indb ................... 

Beretning omd. k. lutli. Kirkes Äms-ne- 
der kra 1891 til 1907, pk Aargang ....... 

Beck, vilh.: Bn lille J ulegave 1906 og 1907 
200. 1901, meci Billede ak Forkatteren, 
Pastor Becks sidste Julegave. 200. Titl- 
1igere Aar-Lange ..................... 

—- En lille Skatkjste, til Hjælp ved daglig 
Aus-anklagt. lndb. .................... 

— Erindringer fra mit Liv. skreven at· 
Bock kort for sjn Ded. lndb ........... 

— Min l(onlirmationskorberedelse lndb. 
— Paa Livets Vej. Præclikener over de ny 

Tekster. solidt indb. .................. 
Berggreen, P. A.: Melodiek til salmebogen 
Betlehemitteme. 21 ulebog ................ 
Bibler. Prjser nu gælclencle: 

Storstilet, i Lædderbind ................ 
Do. mecl Guldsnit .......... —. 

Do. i Chagtsin mecl Guldsnit ...... 
Do. Brudebibel, med Guldsnit 
Do. Do. chegrin med Guldsnit .. 

Lommekormat, Shirtingsbind ......... 
Do. Vælskbind -. ............ 

Do. Læderbind m. Gnldsnit. 
Do. lukket Do. (lo. 
Do. 1nclia-Papir, 1ukket, m. Gulde. 
Do. ndenlandslc, tin lndb. m. do- 
D0. En tin ny Udgave 517 Tommer 

lzzi Tomme t-yk,· men latinsk 
Typer illustreret, Autoverkalds 
Læderbimi ;. 

—PWils-ei iizesz »in- 
1og. Priser ti- woo til m. od. 

Bibelordbog, 45,! 00 alkabetiske klein-Duja- 
ger til skriktsteder. Inclb ............. 

Billeder ak llverdagssivet. skitser at Elvin 
Blade ak Livsens Træ til Folkenes Les-ge- 

clons. Bibelsteder til hver Dag i Aar-et. 
Blaumiiller, Flile Passions-Digte ........ 
Bücher, st. sc. : Æ Binclstow. ·lyclsk Mund- 

art. I Oinslasg ........................ 
Blume-. P. E.: A ftensang Præclikenerover 

den ny Tekstræklce. lmll) ............. 
Blædel, M.: Nlcrebelig, cis-g stærlc. Inill). 
Bogaizlcy, (’. ll. v.: Gylclen skatkiste for 

Gucls Bei-n. ln(ll). .................... 

Bohn. Eniimuel: ()kn Tilstantlen efter Do- 
den. ln(1l). ............... 

Bondo Ellen: llilsen kra en ung til cle 
unge. dls«(l Billecler .. 

Brorsoik lluns Adolplu Troens rate fide-« 
n0(lie. lnrlb ........... 

Brencistecl K.(k:1’riie(1Nutidsfoitæl— 
ling. l Umslag d2. 20 intlb. 

—- Fædienes syntl l Umslakf Bl. 25. indh. 
Bunykaoliml)illegricnsvand1s.ing1ncih. 
—- Do Pragtudgitve .................. 
Busch, Pastor AJ Vjclnesbyrcl fra vor 

Frue Kirke i Udense In(ll) ............. 
Begn. Erik.: Tvermoses Ærgrelsen Indb. 

Cliristensen·: ssnclagsskolen. Los-. lndb.. 
Christensen, M O» « Levende vandstromme 

En Fliegt-1le ................ 

christiansen, N.: smaaskkikter i jydsk 
Mandat-t: 1)N1els Pier aa Wolle ...... 

— 2) Sann gik æ te. ..................... 
— 3,- Staklcels llejle ...................... 
— 4) sownraadskorhandling .............. 
— 5) samtaaismod ....................... 
— 6) De ka si swot, men blyw godt ....... 
Dagligt Brod· Udvalgte skriftsprog med 

et salmevers til hverDag i Aal-et. lndb. 
Danmartcsknrt for Hieran-et Tilsenclt pas- 

en Papkulle portokkjt 
Danmarks Melodibog. lste Del 300 danske 

sange uclsat for Pian0. I Omslag 8100 
indb ................................ 

—2 den Del. 300 danske sange. l Omslag 
81 00, indb. ........................... 

— Zdie Del. 300 danslce sange. l Omslag 
81.00, indh. ......................... 

Dansk Sangbog. Ny Udgave, vecl Pastor 
Kr. Anker· Kiildes ogssaa Blk Horn 

sang-bog. Oslelocliek til sangene finde-s 
i Danmarks MelodibogJ ......... 

Davids salmer· lled roclt dnit 
Do. 111(-)d(?k111(lsnitn » ,..,, 

Dejiige sue. 4 siciek. Pkis Ic. 12 Expl. k.)k 
Den lille sekugl For ielling om l(risten— 

korfelgelsen i spanieit lnclb. ........ 

Den stille Troste-sp- Vægtkivlcs meil 92 sinkt- 

sprog ................................ 

De troeudes lieben-is Trylct piia liviclt 
Kamm. l)1"i810c. 12 for .............. 

Den nnge Piges heilige 'l’i-ner. lionlirmzk 
tinnsplietragtning9r. lnrlli ............ 

Det fortnlite Bank Portælling for nnge... 
De tre lloveclsymbt)ler. l Umsng ........ 

De unges Bibliothelck 
Christi lconge Tjenecx l()sni;!. ZchnsllU 
De spnnske li«es.li-e. ln:Il-..... ......... 
lZiizeibetlk A 1« Jlarie Kaum-Jus lnci"2).. 
lin Livsge111itig. lule .. .. .... .... ...·. 
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