
———, 

rinteligviis Ledninger af vore l)eden- 
nunqne Faser 

Hom- Jurdstnonnet er mest Minci- 
lnw nran en fnldslwndig Stettin-t- 
ning nf tennnclig store Sten. Ete- 
ncsne lnir dannet liaesoni et Tigc 
rnndt om en Pludszi paa ca· ZU 
hin-Atem og de er srablede Ineget 
regeltnasszisigt oven Wa lwerundre 

Midt pna denne cirkelrtmde, sten- 
oinfntte IDlUdsd er der fnndet en Dei 
llrner on en Tel Dein-kramen dllcærs 
feligt nok er der ifke fnndet andre 
Bcn nf Hefte end Hovcdsfallcrne on, 
en Tel Tasnde1«: der ser ikke nd til 
at Unsre af Gelle Heile. Inian hat« gra- 
1set(ned. Tænderne nidner oIn, at 
det bar merkt Tor i deres kvaitigste 
FUde der hat nmiattet lade Livet. 

De enkelte sman klsketnlnennend-h 
man fnndt for et Psar Aar fiden, var 

saf Vronce, men i den sidfte Tid bar 
man fnndet nogle faa Jerngenstam 
de, der selvfølgelig er n:eget for- 
rnstede af at ligge i Jorden i Anr- 
lrnndreder, ja, Imaske Aartusinder. 
Blandt de Ting, som i den senere 
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Celluloid Bogmærker. 
Vi hat atter de bekeudte fmukke 

Bogmcrrker af Celluloid. De hat 
for cn Tid været udfolgt begrundet 
paa dct tog san lang Tid at faa 
vor Bestilling ckspcderet. Nu hat-I vi et ftort Oplag med følgcnde dauka 
Trykt Herren er min Hin-da Frygt 
ikke tko kun. Tro, Haab og Kart- 
liahcd. Hjcrtclig Lykønskniug. Alle, 
der maattc aufke disse siue ,fman 
Kurs kan nu faa dem. Det fkal 
glcrdc os at modtage mange Be- 
ftillinger Ptifcn er un 10 Centö 
før var de 15 Gent-. 

Ærbjdigst 
Tan. Luth. Publ. Hause, 

Blair, Nebr. 

sMARTEDE WJTSMMER 
E x s( u n s I o II E a 

MED UEN GAILE PAAUUEUSS 

OWNle LINIE 
Alle Kokorclor slaaot 

OVER UUITSIEN PAA 

4 os Z D A G 
US PUE cUNAIUSIE 

Ulslflllls s- IIUIETAIII 
790 Nod Isns0. 32.000 Tot-. 

Vers-as störsts. hurtig-to og slsgsntosto sub-. 
Afgaar 27 Mai. Z Juni. 17 Juni- 

vo kiæmpostore, WATlGE NYS Dampskihe 
clllssllls sc cIllclllI 

Use sitt-ask Iakbln). (llodholtsl(kue). 
676 Forl- lr.nso. 20.000 Tot-. 

To If do stät-sie i Vorder-, 
Akßsok 16 Mai. 30 Mai. 13 Juni. 
Ue start-stott- busstlgo vobhsltslmss dampsklbo 
cAMPANlA c LUcANlA 

620 cod Ihn-o Id. 000 Hostskkthob 
Afßask 20 Mai. b Juni. 10 Juni. 
vs kismpomoulge pobbsltskkus Ismpslclbs 
lVERNlA «- SAXONlA 

Wo Nod laute, 14.150 Ton, 
To If cis Mir-to som nagst-sinds taltht scston 

Aksask IS Mai. 2 Juni. ld Juni. 
Ue hartlggsscmls Expross Post bampsklbs 
UIVIBRIA ö. ETRURIA 

525 Forl- lsnso, l4,500 Hostclctsfteb 
Aksaat 23 Mai, 20 Juni. 4 Juli· 
Nöto kotbindelsok til sllo sksndsasvlsko 

os Fiasko Hsvnm 
so vors Agentsk angsaontls spcclellc nyo 

TMDIB liMssBsBBWEWEU(1M10M. 
s G- WlllTlNC Mk S.- s- cclcsss DUIWIM AND Asdolskllt SIs., oxllchcO 

l 
! 
l 

I 

1—H 

Tid er kommen for Tagen-J Leis, e-: 

u: noget ejendlnnnielig Jerndtse 
Den lsaa noget link-te ira« Osrnvhejen 
ok; er for sua vidt ret gudt deuaret 
Ten er s—10 Tonnner lang, nicn 

tennnelig smal. Magen lmr gnnjfe 
fiftert itfe nieret Inere end nodt et 

Var Tonnner lang — nn er denn-e 
jcs tildelis edelagt Ikisen liguer 
lielt nd de ganile Stenøkser nf sum- 
nIe Ztørrelse, Inan tun je i dllkasngde 
iug Mnsaset i siebenhavie Form-en 
ljsar den et lLJUl til Staftet og en lille 

·L’:annnerl1mie dagtiL Rinieligviki er 

det en gannnel Striegel-re der er 

grnvet de. Den ser ikke ud til at 

tunne viere en Iliyttegousland af 
Ianden Flugs-. Enkelte Stumper saf 
Jerngenstandene er lievaredky tnen 

de fleflste Stykker er bleven burte 
sved lldgmoningerne — blandt fidst- 
ncwnte et 4—5 Tonnner langt Zern- 
lorgs nIed fladtrykte Ender. 

Rinieligviszi hnr hele Pladsen, stri- 

iuer ,,Vejle A. Flkbl.«, vceret heimt- 
itet som Begriavelsesplsads i længere 
Tid, og det fundne er Smwating, de 

døde hat faaet med i Gnaden, Inen 

de fundne Hestetranier kunde Inaaske 
ogsua lede Danke-n hen paa, at ni 

stnur ved et af Forfcedreneijs Offers 
sie-der eller lignende. 

En danfk Dame Greuinde Ipon- 
neet·-:Viiayer, distndk uf mindre fiu 
Ctstmktium final-, ifølge ,,Polit.«,l 
sont lHovedperson i en Affæriy del-i 
Unitaleis i den londonskc Presse 
(»")1«e11inden, der sont nng siebenhun- 
nerinde tdg til Zydufrika og senere 
i fort Tid var gift nied Greo Ipon- 
neck, hat« i ndgle Aul- oieret gift 
ined en engelst zinnstlyandler Tlliayelx 
Men ogsuu dette Ægtestah hul- lidt 
Hadari. Mauer er nu lileoen san- 
segttil Bemling as et Belub pac. 
Mliedninggstnkter, et stort Westend 
Firma bar levcret Grevinden ug liens 
des Butten Men l)san niegtede Tat 
l·setale, idet han l)ævder, tat han ikke 
lmr levet samtnen med sin Huftru, 
siden lnin i Oktober oeudte hjeni frn 
et Lpl)old i Tantnart, og at der 
er SkilLsnIisfeforlnindlinger i Gang. 
Grevinden cnodsætter sig itte Stil-J- 
ung-sen hun indrønuner, at en vix-s 
Opdagelse, Meyer gjorde sidste Sep- 
tember Manne-d, berettigede hans 

ril ikke betale Regningen. chederne 
er købte, medens de levede stammen, 
liævder hun. Og forøvrigt hat« 
Mauer narret lnsnde til Ægtestnliet 
Ved at fortcelle, at han havde en 
Asarsindtænt pan 10,000 Pundl 
Sterling. Moder deniegter dette.! 
Lan lisar dpqivet sin Jndtæqt til 
sätnttl Pnnd og det tjener lian un 
sau. Man lmr lieralt lJende 200 Pd 
Et. niere anrlig til Onslidldningeih 
end lnin er giuet ind Wa, inen sal- 
linevel dar l)nn gjdrt Osield Lan 
lnir saldrin nmattet fng Silurlied over 

lnndexs Formiieoinftwndigheder. Ter- 
nnod dar l)nn nden Videre ladet sit 
Inde der er nssnreret for öljU,()l)l) 
Zir» flntte til Dannmrt, lmur lnni 
ladet »et stort Slot« snaa ubenyttet 
((s3revinden ejer den stdre Villa 
,,9!lder51)11ile«' ved Bagfværd Sø). 
linder diese Forlwld vil hnn itke lie-; 
tale den ReaninlL Processen drejee 
sig uni, og lyan oil ogsnu protestere 
tnod Reqninger til et funklet Beløb 

laf 17,00() Kr» der i Løbet af den 
»sidste Tid er indløliet til l)ani. Pro- 

ceszsfen med den-J Afsløringer oni den 
cintnlte Opdagelse (der vistnok refe- 
rerer sig til et Optrin i AngleterresI 
»j,1a11nel)nve) Vaskker Inegen Opsiqt 

Tr. pliil Vilh. Andctfcn er un 

ndncevnt til eksztmordinwr Profes- 
sor i dnnsk Litterntnr ved sie-den- 
ltavnsz llnioersitet 

Dr. med. Liege i Valbu ved Kel- 
lJenlyaun U. C. Manlsøe Bruder til 
Reduktøren af »Dannel1rog«, blen 
den T. ds. Dr. nied. paa en Amend- 
ling oin Blindtarmslustiendelse 

Løvcjagtcm Alberti bar beordret 
Tiltale for Dyreplageri mod Dir. 
for »Nord· Filmsfabrik« Ole Olsen, 
der i sin Tid aflioldt den meqet din- 

tcilte Lønejnqt pasa Øen Elleore i 
RoLJkilde Fjord 

Ladcgnnrdslcmmerne i København 
vil lierefter ikke mere vife deres be- 
drøveliqe Skikkelfer picva Gaden i 
siøbenlnivm soni de bidtil plejede. 
De er nn Overflyttede til den ni) 
Ladegaard det mægtige Byqninqs- 
lonipleks »Snndholm« i Sundby 
paa Amager. 

.- 
1 

Arbcjdslpnncn i Tanmark er fsot 
Huundinrrtsfngene i Byerne —— net 
Znnmcenljgninn i ,,Nttd.« Ined en 

nulin offentliggjort ennelsk Unsin- 
tisxil ——-- punnist at viere enten lige 
jun hij inni, lioiere end ciler endiiss 
lsrtndelin lJøjere end Jlrueidslnnncn 
i England, ni. n. er at Unsre dzsn 
nie-feste i Eurde 

Stndcutcr pan Høftarbcjdc. J 
Jsjor Unr der en Tel Ztndenter Pan 
dstturdeide pan danske L»3asarde, og 
det paarasnkecs nn nt indrette en 

Bytteforbindelse pasa dette Lknraede 
tnellem Euerrig og Damian faule- 
deszs -at soenske Ztudenter koninier til 
nt arbejde pnu danske Gnarde, og 
danske pna suenske. 

»Um Copenhach Clpronicle«, 
den sørste engelsfe Arn-J i Dranmarli 
vil liegynde nt ndkonnne sidst i denne 
Mnaned redigeret cif ,.Manchester 
(«511ia1«di1:1n«: Korrespondent i Klä- 
lienlinvn,k113.r Godbrey .c)olmer, der 
vil søge sat faci Bladet udbredt 
lslandt Englændere og engelsktsalende 
i llele Eknndinsavien 

Grøntorvct i Flgbcnhavn harßi 
"r-is1 sig at være altfor lille piaa dF 
store Torvedage, nuange af de karne- 
srigende kun slet intet Stade faa i 
den liedste Sæson — pau enkelies 
Dage tilsøres der jo Tot-net f. Eis-is 
Wust-o Pund Jordluer — og de 
tdrnesøgende Gnrtnere har derfo« 
til Ronitnnnnlbestnrelsen iiidgioe 
Tllndrngende oni at inddrnge vgan 
Plasneii niellein Vendertzgude ogi 
Frederikehrst-Agrade til Tot-v. 

, 
i 

Jndforsclen nf islandske Heftci 
er i fradin Etigen og lxar i de sidstei 
Islar Unsrer en. -l--—.-’,)()0 nnrligt. Nu 
rsil den tnge endnn mere Furt, da 
Oeften liar vist sig fortrinlig til 
OnaninndSbrnkL on Dyrleege Svend 
Lursen i Nansenzqnde i Fiøhenhiävtt 
ril pna Jnipdrtørernez 9 egne fragte- 
en swue Daumen sont alene paa- 
en enkelt Tur kan tage 500 Heste 
herned i Anqnst og kun bruge 4—5 
Tage um nt giaa til Aalborg Onk- 
dens de mindre Dampere før briigte 
14 Dsage til Københiavn), hv tfizz 

« IWMPMSL Qx 
sna skal foregwa 

ZEISS-EITHER 
Huderslcu — Fyrrctyvc r 

Lkrren Lierer Andersen kunde den 
l. Mnj i Aar fejre sit 40 Aan Ju- 
lsilnsmu san Lasrein Hin Andersen. 
der ljnr Insange Venner lier i Byerk 
ng er kendt soin en meget dygtig Lee- 
rer, tiltrandte allerede den 18. April- 
1868 sin unsrergerning her; men 

limi: Wild-: lnev er dateret fra 1. 
Mnj fsannne Aar. Soni nngt Men- 
neste be sogte Andersen Skolelærerses 
minnriet i Tønder: nien Pia-a Grund 
nf Wigen i 1864 lilen linnsz Seini- 
nnrietid afbrndt, og kmn tog Eks-; 
einen i Købenlmmi· Før han blen« 
Lasrer lJer i V1)en, Var han Ortskir- 
ier i Eienddnnnen Or. Anderer 
nnderviser ikke olene ned Pigeskolen 
peia Moltrnpvei, men qiver linder- 
Vistsninq i Dansk i Handelsskolen 

Jele — Lin Prøjsctvcnncrnc her 
i Eognet fortælles i »Skl)lesswigsche 
Grenzpost« for 7. April: 

»Sidste Lørdag holdt den hernie- 
rende Etedcdlafdeling -af »Den tyfke 
Foreni1n1« Generalforsnniling. Med- 
letnsnntnllet uar steqet fru 57 til 58. 
Ter stlal nrbejdes hen til, at lalle mik- 
sindede tiltrasder Foreninaen, for at 

IDen ogsata virkelig kan blive en usw- 
rende Miagt Anrsregnsöabet stut- 
tede med 70 Mk. 90 Pa. i Klassen 
Tden bortrejste Kasserer, Postbnd 
Lange-, fik Forsmnlingens Tuk ka 
trofnst on sanwittighedssuld Kasse- 
førelse (!!). J Bestyrelsen ny- og 
gcnmlgtestiz Prøisisk ,,Overnmtinand« 
Vløcker som Forinand: Koch picm 
Jelsgsanrd, Nasstformiand: Laster 
Lissen Seh-even Glaardejer Th. 
Lassen, Knsserer: Dr. Svinghofen 
on O. Tbode af Agentoft, Bisiddere. 

Sorn Tillidsmcend valgtest Sko- 
Inaqer Petersen, Gmardeier Siegen 
Apoteker Knnner, Laster Haufen, 
Forvalter G. Jsakobfeir Lcerer Habs- 
Ganrdejerne P. Peterfen, Schmidt 
A. Peters oq J. Vogt. Tre nye Mel- 
lencmer tvandte ind i Foreninqeit 
Dei beslnttedes Hat beise Flna ved 
alle patriotiske (det vil fige tyfke) Fe- 

ster. Koch as Zelcigaard vil give 
Zslagsicenger, »Lvena1ntinnnl« Blei- 

Eiter Vil sorge for Flugene lder for-i 
liefendt liliver stientede as Fortun- 
jiEnqgssoirniimen).« 

Hertil llencnsrter ,,Mederrs111nnlet«: 
Der er sallfnn diisse Miend sum her i 

Sonnet snnr i Zpidsen for en For- 
eniim, san lsur til Jjetned Vetteln- 

pelsen nf nur Tunsklied: de vil alt- 

sna viere nied til at nddrive og Ode- 

lcegge Vort danske ModerckstncuaL 
As de dvenncevnte er dng knn een 

lier i Sonnet født Mand« Reiten er 

tilslyttet sndfrn, vq disse sremmede 
ril riande on reaere over Sognetsi 
indfødte Befolkning. Heldinvikzs er 

denne ikke sna let nt løbe med. 

—- Fotsanilingshuset rejst. J 
Lørdagszi den 4. April hejstes Kran- 

sene (ialt lu) plm Forsnmlingslnp 
set her. Det glieder alle Purtliavere,. 
og scerlig maia det viere Byggeud- 
valget en Fornøjelse at se den store 
Tilslntni1m, der fandt Sted ved 

Rejsningen Da det for dem liar 
vceret nieget Brrsderi og Tidsspilde, 
men for en saa god Sag ofresjs der 
ikke let for tneget. 

De tilstedeværende tillsvagte en 

fornøjelig Aften. Alle sont en tak- 
kede Byggendvalget for det Arbejde, 
det havde gjort Ligeledes ndlmcch 
tes et Leve for Bygmester Kristens 

iBek fra Jelg og alle lians Mest 
bjælpere. l 

» 

Hygnnt. — Sølvbryllup. Pensio- 
1.eret Lierer og Rirtesanger Joersen 
nf sinniptrnv og Hnstrn, der ved Ein- 
liedsfriatriedelsen for et Par Aar 
siden bosatte sig her i Bisen, sejrede 
forleden deresz Enlvlirnllnp i en 

siørre Hredgi us Venner vg Betendte 
bande sra seer Sognet og nden sur 
dette, der nur inødt for at overlsrinne 
Sølvbrndepurret derer- Lnføtistnitix1. 
Desliden strønnnede det Tagen Eisen-l 
neln ind nied Lyfønsfninger blinde i 
Breve og Telegramnier sra de for-s 
sfislline Enne i Nor«dslesvin. 

« 

Jversen der igennetn en liennere 
Anrrække bar vceret ivriq Goddtenip- 
lar og har gjort et ikke sna lille Ar- 
bejde i Afhdldsssagens Tjeneste,r er 

neinlig bleven en Del bekendt i Nord- 
AS idet hnn i flere Aar beklcedte Mit-tagen sum Storkemjiskar for 
Tysklands Storloge 11 imed dansk 
Forretninqssprog. 

Ægtepsarret bsar 9 Vørn, svm det 
vala Sølvbryllnpsdagen linvde den 
Gliede at se alle samlede cini sin. 

Rgdding. —- Brandstiftclse? (3i:l)l. 
G.) s Søndagszs opstvd sld i 
Lunduiund Hel(uiun HenningsenO 
Exaard i Brent. Der lykledes iInid- 
lertid Eieren og en Maho, som viar i 
Besøg, at slnkte sldelh inden den 
havde voldt nieunevierdig Stude. 
Jlden meneis at viere paassat af en 

TjenestelSIrl srn Eteglit«;, sont l)nr 
tvjent vnn Gnarden i to :Vc-ai111eder. 
Han ianlJoldteLs Dg førtesss til Amt-:- 
rethfirngselet her i Byen 

—- Forsvnnden. Gl. Av.) Krib- 
mand Hans- Gmin i Meilan ved 
Lintrnp sorsvandt Ratten til den 7· 
April plndseliq tillige nied sione og 
Børn Gnani var frn Lustrnv ved 

JRibe on er standsonligvirs riejft til 
«.(iongeriget. Hnn nedsntte sig svr 
et Var Anr siden i Mejllm, bvor 
bun grnndede en nv Forret11i1m, on 
for at fuu Runder nmsatte ban 
sælge billigt. Gan esterlader siq 
en lietvdelig Gceld 

Frcdstcd —- En as dc gamlc danskc 
Heftegardistcr, Gasardejer Peter 
Schiller las Fredsred er nylig af- 
gnnet ved Døden. P. Seh-allen der 
var sødt i Flvvt, lmor Fiaderen 
Lavridss Schøler var en ns de 25 
Mcend, der stiftede den ,,31«es:ivigske 
Forening«, vedblev, efter at linve 
vieret Gaardejer i Hejsuger, da hatt 
flyttede til Fredsted, at viere en 

troslast dansk Mand. Schøler lmvde 
lian Grund af Smghed trnkket sig 
lidt tilbage i de senere Aar. 

Toftlnnd. — Fanden cfter 8 
Aars Forli-L Gnnrdejer Hnsstnsannss 
Kone i Gøtterup tqbte for 8 Aar 
siden sin Forstovelsesritixi. Da ben- 
desz Miand sorleden var van kllcnrken 
for sat linrve, fandt han Ringen fid- 
dende fnst pna en lGnrvetnnd 

Flensborg Omcgn. — Forsvnns 
deu. (Fl. Av.) En fjorten Aar gl. 
Dreim, der samtnen med sin Søster 
er i Pleje hos deres Familie pnn 
Harresjslev Mark, forsvsandt Lørdag 

Hcd ssovk —- kocdt Køkkems 
dfslmrdan Venler du at knnne 
ndlmlde de hede Eunnneri 

dane, derjlnn dn sbal lave 
alle illkaaltider over en alo- 
lied Xlnlildf 

Te lIeaner en »New Pel· 
nctjan« the liakfelnmh ved 
linilfen Maden kan koaesks 
lsden at kaae Hoffen Den 
tmnentrerer Sehen under 
Ost-Oben on spreder liden el- 
ler inqen Adede i Vasrelfet 

« Terfotz nsaar De bmaer 

NEW PERFECTION 
Wick Blue Flame Oil cooksstove 

jaa eil kaenet inne-J saa kmnfortabeL sont man kan ønskk dek. 
Tone alene er nnderliat, Inen Edeln Nerfection« udferer 

endujdere alt det A 1«lseide, der kan forlsanaes uf en Kakkelovn 

Forefonnner i tre Zwrrelser, alle aamnterede 
Our Der-es Wbtnand den ikke, saa fkriv til 
vor mermeste Aaent. 

0 Lampen « seid isg 
ftærkt fabrikeret 

Lampe. Brænder i flere Timer med en 

stcerk oa blid Flannne Just lwad Te 
behøner for Aftenlassning eller soc 

Spisesalen Lin iffe boss Deres Rølk 
mand, saa skriv til Vor nærmefte Agent. 

FIANDARD Oft coMPM 
Clacokkjoksteth 
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Jlellmnstjlet Luminefornmt, fint LæklerbimL Gnldsnit, runde Hjør 
nor og Foderalz Pris 81.00. Mellemstilet L0111mef0rnmt, silke-Shjrtjng, 
Guldsnit, runde Hjørnfsr og Podekalz Pris 600. Mellemstjlet Lommekors 
mat, shirting, Guldsnjitz Pris 500. Mellemstilet Lommeiorn1at, shirting, 
lksidsnjk Per 3.·)e. Jlollemstilot Lonnncsformnt, IIæftcst paa Bis-and, la- 
tjnske Typms i Stkksrkt Omglnm Pris We. Alle de andre er med gottser 
Typtm storsrilet i presse-r shjrtingsbind; Pris 60c«. 

mxIsU LITTIL PUBLZHOUSL 
Bli1ir, Nebr. 
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NYM MINISTERIALBW III 
vonioouiuoosoo-usuuoooousuoossu 

En ny Ministerialbog for Menigheden. Det er jo 
i god Orden sat have alle de kirkelige Handlinger i Me- 

nighcden ned-’krevet i systematisk Orden. Denne nye Uds 

gave passer ærlig fdr vort Samfunds Menigijeder,szda 
den er specielt linieret og inddelt til dette Brug· Den vil 
lette Prceftens Arbejde med at udfcerdige den aarlige 
Rapport til Samfundets Sekretcer. Bogen er ftærkt 
indlnmdcn og koster Z4.00. 

DAleH LUTHERAN PUBLISHlNC HOUSE, 
BLAlR. NEBR. 

den -l. April pliidselikL iideu at det: 
endnii trodss inrig Eftersøquiug our 

lufkedesxi at finde IMM. Treliqeii 
ait i Lørdagsjs iid til Zkrceddereu i 
Qui-rekle for at se sit Roufirum 
tioniswi, ug sideii da hat« inqen set- 
hom. Hos Plejeforældrene er lmn 
ultid bleven qodt beh:a11dlet, ou der 
liesmd et qodt Ferlwld Inelleni diese 

nq TrengeiL Gan vsar -af en niequ 
stille oq indefliittet Natur, oq sum 
Fe; Ae deraf frlmter Pleieforwldrene 
for, -at der er til-samt blank en lllukke. 
könan For-Winden nieldtecs til Politik-L 

Tøstrnp. —- Stor .Jldløs. —- 

Muugc sireuturck indcbrtrudtc. Den 
HI. April ovswd der Jldløsd i den 

smrsie want-d i Trengsted, tilho- 
rende Gaurdejer Nie Stuf. Oele 
Gaumen blen Quer-liess Nov. Eieren 
nur til Marted i Tønder, da Ulys- 
ken skete. Giaarden var asammel oq 
stvaatækt fasa Jlden bredte siq i stor 
Haft. Oulvdelen af Besætninqeu 
lsleu reddet af den enefce Karl, der 
ein- lijenmie i Guardeuz de andre 
var naii Tllharkeih Dei-Vierte inde 
brændte T Heste og 30 Stykker 
Kreaturer samt nieget Jndbo. 

Jldeii meness iat viere plasasat af 
Kui«leii, i det Inindfte blev han ar- 

ieiteret sont niistænkt. 

tot- sltick hell-redet vers 

l1s Di- klins's Its-so 
HAVE-GEMEINER 

Konnt-Utah personligs ellksk pr. Post. Behandling OL 82 Proveflsslcc 
« 

fkit. stedsevskeucke lcar. ikke hlot 
mtdlektjdiet. for nensøs (-)de1-vgeselge. Epilepsi. Krampe. st. Velts Den-. Akte-Di- 
telse. Usmsttelsr. Grundlagt 187L Dr 

H. chlNS- Lä» 931 Akch st» PHlLAs 
DEI«Pl-IlA. 

Itsi — th PArE 18 most Tiber-liesse- 
evet III-de tot od- 
islaiug pstents und solt kok the-« "INvt-:N1-0 as out-IS' the Dest book published for inventots. hegt refe- 

rences-. Esnsusoisv 20 its-Is« Adress- 
IM N. Nod-IS Wunsuofou. s o« 

s
 

Nye Bøger 
fra Kirkelig Forening for den indre 

Mission i Danmark. 

James Cl)almers, født 4. August 
1841, død 8. April 1901. Af 
Chr. Hausen. En moderne Mar- 
tyr. 32 Sider i Omflag. Pris 
10c. 

SejreUDe Ungdoxn Af Robert E. 
Spur. Autoriseret Oversættelse 
af Karen Ræder· Anb. Z. 21. 
110 Sider i fint Omslag 40c. 

Under Sker og Stjerner. Religi- 
; øse Digte of Nikolaj Bøgh. 112 

Sider. Fint Papir og Omslag. 
z Pris 60c. 

Kender du Landet. Billeder fra 
det forjcettede Land til Forklaring 
Eif den hellige Skrift. Af Ludvig 
Schmeller, Præft i Bethlehem 
Zdie forøgede Udgave. Overfat 
af H. A. O. 364 Sider. J 
Omslag 82.00, indb. 83.20. 

Er dit aandelige Liv i Opgang 
eller Nedgang. Prædiken ved 
den indre Missions Sommer- 
møde i Haslev den 25. Juni 
1907. Af Frederik Zeuthen. 
16 Sider i Omflag. Pris 10c. 

Kortfattet Overfigt over Reiner- 
brevets Jndhold og aandelige 
Byqning. Til Hjcelp for Bibel- 
læsere, ved Bibelsamtaler, for 
Højskoler, Seminarier o· l. Ved 

·’« C· AsschenfeldtsHanfen, Sognei 
prceft, Seminarieforstander. Pris- 
10c. 

Provft Deichmann. Nong Minde- 
blade om en trofaft og selvfors 
nægtende Tjener i Herrens Hug. 
Ved C· Asschenfeldt-Hansen, med 
Billede, i Omslag. Pris 15c. 

DAZWFH LUTH. PUBL. HOUFE 
Blaih Nebr. 


