
Fus- (»")o"duiug, :l)c"ast’incr og Rac- 
varcr, vcnytteszs i Produktionen-:- 
chucstc, utcn under nedadgaaendc 
Positde giver Produktionen let 
Tab i Etcdct for Form-L fordi Pro- 
dukte-tue or tilvirkedc as Raum- 
ust der er iitdkøt11c, nicdcnszs Pri- 
fcrnc par lmje og Aräicjdslpnueu 
lsøj og man faslgcszi til Tokyoldisnis 
lauen- Priser paa Ost-und af do da- 
lcndc ."8ionjnukturcr. 

Tot er not Innligt, at vi lenkt 
gcnncmgaaende nodt i Dannmrf. 
eruntlixx Judex Volig og Wasdcr 
fmi Ui sikkcrt alle-samtnen fsaa, mcn 

sum vi har brngt Penqc i de scncrc 
:3h11,tan der mumc fot«tswttcs.«-. 
Men- 311arsonnnoliglnsd i den of- 
fksntque oq Privuto dZItleldning er 

Imducndia for at Tot-hindre Red- 
pangspcriodcuid skadcligc Jndfln 
dclfc.« 

Rcddct nf siu Hund. Ekucspitlcr- 
inde Oele-le de Evanensfjold, der 
vor Pan Lstcmach TIlflwldszlwtel i 
Raum-ris, var for-loben Tødcn nale 

sfrivc1«,,771andels: Ilmth Aufs-C 
Froh-nun mode ikfe modftuuest 

Frislelsen til ut undc noglc Zidur 
us en Roman, eftcr at lnut var 

qui-Tut til Zum-J: men Ein-non nom- 

mfkcde lksndch oq Unser vmsndte 
san ned og tasndte Jld i forffclliqc 
TingL der udvifledc tcmmclig smsrt 

e e 

pas-«- 

Äms fis-E ONLY J 

Saklätary .« 
’S .,:·- M P r Its-« 

-: HEXE-Mich 
Alsbsstinechsrvek er smuklce og 

blocle som Flale bllvek ilcko jordsåaael 
ellek falmet ozx kalderilckes af; i taki 
Pulver. blendet wes-l lcclsjt Vanil; pas-· føtses med en 7 Tom-vers flacj Borste-.v 

W Sen-l ns leg et lc Frimærkcs im- 
et Pkovelcok-., ··Vinl( om Dekora- 

ti0n", Prasser sf Luft- og Vægges 
Monats-- og Nin-net pas den neckst-esse 
Handlentlc. solm i lsenlcramsozhlaleks 
Butikker, Apotheker og Hob-minds- 
iokretolnger. 

Icij der kun l Paklcek mækket tycles 
« 

llg ALABAsTlNE. l livlrlt og msage 
Fskvokz en knickt-, kosten-le so ceats 
lot- hvlclt, ss ceats for fass-eh vll 
celclco ckka 300 til 400 Kvsclrstfotl og 
ealsvek Its-I blsade og pssføkc det. z 

ALA BASTlNE co. 
Stand Euklid blick. 

,- 
New York cliy 

sTogAtiTEoE morsowm 
E x I( U K s I O N E K 

MED UEN GAMLE PAALlIELlCE 

cllMlllJ LllllE 
Alle Kokorclor slaaet 

oVSfl AIUNIEKEI PAA 

Os- 324 DAG 
DE NfE cUIAIDEIE 

Ulslflsls sc IsllllETsIll 
790 Pack Ist-Lo. 32.000 Ton. 

Vskdsns stillst-tm hurtigsts og stogantssls subs- 
Akgdot 27 Maj. Z Juni. l7 Juni. 

llc kjæmpesloke, llUllTlGE lllYE Vampskibe 

chlllullls sc csllcllls 
Use skkuck liaban (c)ohhellsktue). 

676 Poel lango, 20.000 Tot-, 
To If do stötsto l Vorder-, 

Akgsak ld Mai· 30 Mai. lZ Juni- 

Us stets-risse hurtigs Dobbollskrus vampsklbs 
cAMPANlA ö- LUcANlA 

620 Nod thust-, 30,000 Hostekksftetg 
Akgaat 20 Mai. b Juni. 10 Juni. 
vs kiæmpomæsslge Dobdsltskssus Oampskibs 
lVERNlA a- SAXONIA 

600 Nod lango, l4,150 Ton- 
lo sl tlo Slöksls som nogonsimls anllibst Boston 

Afsaak 19 Mai. 2 Juni. lb Juni. 
do hurllggsaemls Exprsss Post- Dampsklbs 
UMBRlA ös- ETRURIA 

525 Tod lango- l4,500 flosselctsftor. 
Aigaar 23 Hol, 20 Juni. 4 Juli. 
Nöle kotbtndolsot til alle skancllnsvlslco 

es Finsko Immo- 
so vol-s Agentsk sagsasmlo spsclello nys 

TMIDIB llMsslcs BEWBWBLI(HIleEE. 
s. G- WlllTlNG, pl k. West. De ’t.. s.-I- cclllfsll DIAlls0lis AND AMICka STs.« kslctsch 

Du ny Bog at Pastok Kr. An- 
ker-. Den indeholdek Rot-te Be- 

ttsstningok over mange Emner 

udlagt klar-r og kængslendo. 
Denne Bog vil sikkert blive 

modtaget med Gliede at« de man- 

Ie Dsnske iAmerjka som kendek 
Porkatteren gennem haus Vic- 
Iomhcd som Præst og Skolekors 
standen-. 

240 sido kjnt jndbuaden 81.00. 

DANISH tUTtt PUBL HOUSL 
Bsain Neb. 

s- 1 

kling. Fristenensh Kieledieaae, en 

lille lwid EilkepnddeL dled nrolia 
dkroner da soate paa forilellig Maa- 
dt at avre sin döeisskerinde oinnasrts 
jsnn paa, at det dar aalt fat. Tet 
listtedeii den easaa otnsider sat fan. 
Frntenein der allerede Var lialnt 
Its-alt af Rezi, nastfet, nien da sind 
csniaa en Stel, Burdtaspiu Tøj 
e.i.n. i Flannneix sum det doa link- 
tia lnktedes at faa Bnat nied. 

Fortidgfund Der lilen for no- 

Tid fiden aidrt et Fortidszifnnd Ued 
Oasleiniaarde Ved lldarannina ai 
en Zandbante ned Kosten siodte 
Hinssniand Rai-l Christenfen paa en 

smr klsiieiiade Illinrtnerf, der fand- 
snnlianiizs Var Reiter-ne af en Salt- 
t"edel, sinn i Zlntninaen af det 15. 

i:"tai·lnnidrede var lileven edel-nat af 

IItorinflod etler Enndflnat Pan 
iCanen vatte dette and en visJ 

JLesiath da der aenneni flere Fliegt- 
led liar tnnttet sig Zaan oni en 

Honaelmm til det Zted, i lmidJ Ihrr-» 
lied Onszsinanden nn fandt Mur- 
iesterne. 

Nationalninsasetszs kanirrtsoinhedl 
Hev lienledet paa Zagen, na efteri 
lex-ad ,,:’lialb. Anitst.« eifarer oill 
en af :I.k’nfieeth TlIiedlijielpere nn 

tnnnne til Gauen da se paa den 

fortnentliae ZalttedeL der efteel 
Illinsieetgi Menina ifte er nden l)i—-· 
smrisk Interesse J Jnni Maaned 
tdnnner Mnfasetis klikedlnielper til« 
Nardjntland da lian lonnner da- 
trinitidia til dsaszilenaaarde. 

Ilninliat er det in ifke, at der ved 

sannne Leilialied konnner andre 
Tina fdr Tagean Lust-, sont Paa en 

ener anden :!1i’a-J.de tan sintspiere ei- 
ler lietnefte de inaiiae Eaan nn: 

Ztedet, sont er duerleneiet fra Zlieat 
til Flule 

lldterriug af Rødbn Jndrefiord 
tkfter lmad »Holt-Zwist Ztift9t.« 
erfarer, er der et ftprre Foretaaew 
de nnder Opfeilina i :)iødl«-1), neinlia 
en fnldsnendia Telrliegning af Neid- 
lm Jndrefiord 

J 1835 bleo den Tel af Fior- 
den tin-kniest Rødby iiiddwiiiiiiet, 
idet et Dige opførtetzs paa den lange 
Etrastnina frsa Rats-lich ved Red- 
ln) til Gerringe i Tirited Inan. 
Det var et meget stort Fort-tagen- 
de is de Tiber, og mange HundreL 
de Tønder Land forvandledes i faa 
Aar fra Strand til dejliae Enge, 
inen de dnbefte Steder, »Rirt"enoret« 
da »Oserrinaelnekten«, den not-die 
Tel af den nn under et almindelig 
lsenieonte mindre Jnddcenniing, hat« 
aldria fnldstkendig fnnnet 11dtørres. 

J flere Aar liar man iniidlertid 
tasntt, sat 1ned Ilintidens fortrinliae 
Oiieldeniidler var der innen riatia 
Illienina i, at diLise mndrede Van- 
de l)enlaa lasnaere, thi ikke alene 
nil der ned lldpninpning af Van- 
det indnindeszs lietydeliae Gras- 

aanae, nien de tilstødende lxave 

Aaerjorder vil da fnnne sietteszs i 

;lanat lwiere Kultur ded, at Dueinss 

1nina saf disse oil knnne Virke paa 
deni soin Følge af. lettere Vandafs 

-ledning. 
; Man liavde selvfølgelig tæntt fig» 
at nJar det inevnte Projekt en Gang« 
lilev niddent til Fuldførelse, vildeJ 
det ste sanilet for hele den mindre 

Jnddiemnina tnen antagelig menes 
det at viere niere fordelaatiat at 
vdele sia i to Jnterecssentsksaber, hinl- 
jtet er saa meaet lettere sont den 

Zsendre oa nurdre Del adskilleszs ved 
ien lang Arm af Nebbelnnde Jor- 

der — det saakaldte ,,-Øenk«. 
Telingen er stet, oa det fynes, 

ji«-in oni Juteressenterne ned den 

nordliae Tel er lwngst fretnnie Ined 
de indledende Forbandlingen Den- 
ne Tel af Fiorden berøreåi af Jor- 
der og Enge fra Scedingegsaiard 
Nebbelunde, Tirfted, nogle af Ger- 

ringe, og endelig er der Tale om, 

at Digebestyrelsen eventnelt vil 

tage Del i disfe Fomnstaltninger 
red at lade denne yderligere Udtør- 
ring af tidligere inddæmmede Are- 
aler ftrcekke sig ud i Ydrefjorden 
fra Gerringe over mod de yderste 
af Nebbelnnde Jorder. 

Med Huesyn til lldtørringen af 
den langt ftørre søndre Del, altsaa 
»Kirkenoret«, befindet dette sig paia 
et lidt senere Stadium, nien det 
kan oplyfes, at Hedeselskabet bar gi- 
vet Tilfaan om at tage Sagen i 

sin Haand ved Vejledning, Oder- 

flaa o. s. v» oa ntvivlsomt vil beaae 
Projekter snart foreligae i Orden. 

F Hönderfyjåiis 
Mass-—«-s-sssssssssswssssss 

Turftrnu Afdod Vrtcrcm. Th- 

iiinere Landooeliininnd Aftasngtszs 
niand Dani- P. Niissen i Innervran 
m- Paaskelordng ninnaet Ded Boden. 
Den afdndth der opnauede en Al- 
der nf riaelia T« Thr, nur deltanel 
i Kninpen for Firdrelnndct i 18451 
red fjurtende Regiinient og lmn nur 

Inn-d blandt Fursnnrerne af Flede- 
Fricia Nisten Var en qod dansk 
-:V«!nnd, sein nldriq suiqtede, naar 

Ptiqten kaldte. »Es-In nnd sine Med- 
l;k)1«ni"1«e:·— Tillid, lmilfet blaIidt an- 

det nisIe siq i, at nan i en lain 
Nin-raska Unlgtesz til Kuinninnefori 
standen Tn lianlniude stauet sont 
jaadan i El Aar-, nieste-de Mun- 
dighedernc nt stndfieire legen 
lmorior linn tnaatte frntnede dennc 
Tillidsiipost 

Sommerstcd Sogn. — Mir-stin- 
gerne qrassscrer i den sidste Tid 
t:32. April) nieqet fnerkt her pun. 

Egnen Zlmdonnnen er denne 
bisnnq Inenet ondnrtet. J enkelte 
Tilfcelde zur den cndoq haft Jeden 
til Folge. 

Hndcrcslen — En lpvid Paafkc fik 
VI inde al Forvmtninq i Aar-, skønt 
Festen koin san sent, on Jorden 
r.1r nnden Quirin-dank- Momen oq 
nieste Tuns XVI-argen iffe nlencs lieit 
lirid sont ved TUkidnintertid nf den 
inldne Zue on daneL men Jorden 
!«»nr i de sidfle Pnr TUcomener Wan- 
sfednnenep rnrret frivf1«o-.«-seti, oq der 
Var nialet Jsbluinfter paa RudernU 
Ternioinetret faldt et Var Ost-Ader 
under an VeirspaadmnnieneI 
c-1n, nt vi i Aar i Europa fnnr et 
foldt on strennt Forum- snnes des- 
mrrre at stnlkl blive til Birkena- 
licd. 

Vojcttck — Goodtcntplarcrnk i 

Nordslcsvig har ttn hegtntdt at as- 
ltolde Fasllesntøder trindt otntring 
for igennetn disse Moder at bringe 
lidt tnere Lio ind i :’lfl)oldg«arbejde. 
Tet sørste Mode aflsoldtegs sor no- 

gen Tid siden i Sftrrbiekz det an- 

det fandt Sted Torsdag lö. April 
i Jenseits Hotel i Vojetts. Jalt var 
der DAMAGE-· 
Haderslev Øster- og Besteoamt Jg 
cnkelte sra Aabettraaegnen. 

J. ngesen af Hadersleo bød 
Velkotnnten« og takkede for dett tol- 
riae Teltagelse. Derester bleo der 
forttandlet otn en Del Forslag til 
Etorlogetnødet i Haderszleo i Att- 
anst. 

J Juli oil der blioe afltoldt Fiel- 
l(««Stttode 

« 

Tostlnnd, hoorpasa Rode- 
kro oleo valgt sont det derpaa føl- 
gettde Sted, for at oqsaa Medletn- 
nter sra Enndved oa Als knnde saa 
Lejlialted til deltage i dem. 

Ester kllcodet sandt der Kasfebord 
Sted, l)oor der skiftedes nted Taler 
og Sang. 

Jclsis. — chudontsltattch En 
Ejendont oaa stlootost Mark ved 
setz-, tidligere tilhørettde sasdøde 
Thomas Tall, bar i de senere Aar 
stadig skiftet Eier, og er ttn atter i 
Oattdelen Brødrette Henninasen i 
selszi ltar købt den tned Vesætning 
on Inventar for ottttrettt 18,000 
Mark nted Loertaaelse straka 

— Foraarct lader vente pua sig 
i Aar, og sont Følge deras er der 
intet Græsz Tet er l)eldigt, at der 
lter paa Egnen oist ingen Steder 
er Ellisattgel paa Foderz thi det 
ttilde oasre koldt for Kreaturerne 
nu at komme ud saf den viartne 
Stald Haut-M er det for de Krea- 

.turer, sottt er folgte og stal nd paa 
Illiarsken 

Aabcntaa. —- Hvad, cn Sonn- 

lgsengcr alt kan gørc i Søvnr. Ei 
Selskab ber i Vyen bar to Piger, 
lworaf den ene undertiden i den dy- 
beste Søvn kan giaa ltele Huset 
rnndt. Nu sorleden Nat satttlede 
lntu Ztøolerne satttttten, pndsede 3 
Nat-, satte altittg paa sin Plads, 
lmTsede Døren efter sia oa aik der- 
pasa til Ro. Hendes Medtjenerinde 
bande lagt Masrke til denne Natte- 

vandring og beslnttede derfor tratst 
Daqss Astett at aflaase Daten naar 

de oar asaaede til Ro, oa aetnnte 

Nøaletr Heu ad Morgenstnnden 
vaagnede lnin oed, at Søtntaantaer- 
skett var i Fcerd nted sat søge efter 

»- 

i«c.elsllt"tl, sont hnn oqsaa sandt. Hun 
IIUfODC Toten od, gik on Nu Los 

ltst og llentede Noqlen til Kontorist- 

-studik1 fulqt i I»Ja-leite uf fin Med- 

lie«,ne1inde stuk Røglen i Kontorde- 
i en og laasede Toren op. Jlldc PtU 

Zinntoret gun lncn jin i FMD Mcd 

Zur faa Affen nd If siafkelonnetk 

ZLnisider lilen det kllüsdrienerindeu 
«fdr koldt, lworfdr lmn toxi Pigen, 
deI qik med lnkfede Line on WIT- 
fod, under Armen ou fette nein-.- 
tlllmae til derei- Kann-lett 

Sundck Ltting. —- Llfdød Betr- 
rIm. Tor-EIN TlIcorgen den U 
April afgif tidligere Waardejer i 

VaIidli1n1, Rentier MudsJ Ebsen ved 
Juden i en Alder uf 82 Aur. Den 

didøde Imnde deltaqet i Trennt-Shi- 
kiensz sidste lear og modtog lierfor 
Erindringsniedaillen oa Laden-ga- 
ven. Madci Ebjen nur en pligttrd 

fdnnsk Mand, sont altid modte, num« 

der faldte5, blinde til politisfe, kont- 

fnnmsale og kirkelizie Vulg. 

Hoftrup Sogn — Tødsfald J 
,,zx-len—:leorg Ani:« skrineszs: 

Alter bar Todsiengelen lnerqet i 
»den dansfe Lein idet Nie-:- Vrinl 

li Norm-r unentet er afqusaet oed 
Doden anen cerligere daan Mund 
bar leoet inden fdr Zlesioigs Ost-ken- 
ser. Sau kendte ikfe tileUiaL lian 
kannpede nltid aIbeUt du seelig- 
inlgte ultid den liqe Vei- kiik nldrjq 
pua Akkord 83111 nur kcndt viden 
um og lnvde sanilet qu manqe Ven- 
1.e1« og inqen «s«iende1«, i det llojefte 
Jlkodsmndere Alt for tidlia rede-z-» 
Inn bort fm den Ew, sont Den-: 
haust Livsdsaq. Halt-J Tod oil okeffel 
Sorg i nmnge Hieni. 

———-—O—O—.-——-—- 

Menneskeforsmnd 
(,..Siølienlnmn.« ) 

Und niig sixie det strutisz mit- 
Tru paia zllkennesker led innen Studi- 
derved, nien Troen til niin egen 
Lilienneskeforstand sit· en Renne, soin 
nansfeligt leider sizI tlinte saniinen 
iqeir. 

Tet ringede pwa niin Den-. 
Selo for jeg nd og iaabnede 

Endr« overtommer der mig san 
oft den- ore Forventning om no- 

ges-» 
Udenfor Døren stod saa en sølle 

nng Fyr med trostyldige Øjne og 
nieget Sonn-J rnndt onikriInI· 

Jeg knnde se pua lmm, at hun 
Var Sømand og nden Hure-, okI en 

Zømand nden Hure bar -altid Neig- 
len til mit Hier-te. Gan var dsa 
snlten, og lnin gned Kafketten for- 
legent og traadte sig selu paa 
Strømpelaserne af Genertlied oq 
bad om lidt. 

Jgennein niit Honed ftorniede 
tusinde Tmiker nni iskolde Nietter 
pan Skibe i Sterne oni sarnie Sei-» 
folk i fremmede Evaan prisigivne 

IAluerdensJ argeste Plyndrepak, og 

smnme Søfolk hieniløfe i dereszs eget 
Land nden Lkenner uden Hjaslp 

Gan kam san .ned ind og fit en» 
und Frokost — det bedste nur slets 
ifke for godt — og snlten soni en 

llln, set var limi. 
Medean lIsan linggede i fixi, sagde 

jeg — itke furdi jeg tviolede, nien 
for at faa min Visted slasaet fast: 
—— Te er jo Sønmnd kan ieiI se! 

Hian ssaa Iiaa mig med sine blau 

enfoldige Øjne, der ligesom afspej- 
lede de Hutte, lian luwde gewein- 

faret, og nikfede: — Jn, jeg er 

Eønisandl 
— Og De bar ingen Hure? 
—- JBej, jeg bar inaen lHure! 
Natinligvis lnwde lian itte det- 

euer-J sad lnin jo ikke lieI.« Men 
det, at ban bekreeftede min Usiksbed 
blev til en nn Bedrøvelse lios mig- 
jsg gsctv hain nogle sniasa rede Pen- 
ge og fortsatte med at fixie: — Og 
De bar ingen Familie eller Venner, 
der kmi bjcelpe Dem? 

— Nej, ieg liar flet ingen Fa- 
milie. 

-— Er det ikke frygteligt at gsasi 
saadan fra Dør til Dør? (Jeq 
mente jo ifær for en Sømand). 

Hans blide Øine svarede niig 
lIerpiam og nu var det bani, der 
tilføjede: —- Men ieg lnmber paa 
Ut fsaa Hin-e om et Psar Dage. 

lStich Moden smagte lnnn — men 

det var ogsaa det bedste, Hufet 
fnnde priestere 

—- De er Letniath ikke? spnrqte 
ieg, og den trosknldige sugde nied 
et taknemmeliqt Sniil: — Ja, jeg 
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Mplltwthilot Lmnnmfunnnt, kint Læilesrbinrh Gi1lclsnit. runde Hjørs 11(«1’ us: l«’m1m-:1l; Pris 81.()0. Jlollmnsticht Lommokornmt, silke-Shirtjng, Guldsnjt, runde Ihm-Her ogz Puder-Eh Pris 60(,-,. Jlellemstilet Lommef0r- 
NAT- Shirtingn Gul(ls11iit; Pris 500. Mellmnstilet Lommefok111at, Sl1iktjng. lsmlsnjh Pris 3.·)c. Jlollmnstilot Lonmusfi)1«mnt, hæitot pim Bann(1, Ia- 
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Nyer MINISTEMLBUG. NYTZ 

Cn un Ministeriule for kl)ccttigk)cch!. Tet er ju 
i qod Orden at have alle de kirkeligc Handlinger i Me- 
niglwdcn ncdsfrcvct i sustemntisk erc1i. Denne nye 11d- 
gavc Pusfer sasrliq for 11ort,Samf1111ds Menighedcr, da 
den er spcciolt linierct og iuddclt til dctte Brug. Den vil 
lettc Prwswns Arbcjdc med at udfwrdige den narlige 
Nmmnrt til Emnfundets Sekretasu Bogen er stærfx 
indlnmdcu og koste-r 8400 

DANlSH LUTHERAN PUBLISHlNC HOU5E, 
BLAlR. NEBR. 

Den eneste at sit slazxs 

Dintslc-Engelsk ozx Engelsli- 
Danslc 1.()1nme-01-(ll)og. 
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Denn-.- fuldstænsljge lille Rog- indeh-1lder 
22000 danske Ortj mec! erskxelsk Furklaring. 
ogz 21I.00(I engk-1Sk:- Um nted Jimsk Entkle- 
rjng. Bogen indelmld r tillige andre Op- 
1ysninger. Ssnsnm kpgler for Stavning. 
Ums-le Bmzxen af stier Bngstaver o-: 
dlsillestegm Tab« Hex-r for Mai-l ssg VII-h 
Reglcsk lot Pudtbefnniking. hvordan matt 
kan erholde U. s« Patentet m. III-m- 
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Pris: l shiktingsbind soc. Mskolclco suec 
fokgylclte Kante-s 7sc. poktofkir. 

Danish Luth Publ. Houso, 
steil-. Nebr- 
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or Lctmatroii —- Iucn jug lJar ingen 
»Von-. 

— Lg der er vol ika noget Alt-s 
lede, sum ledige Zøfolk kan saal 
i Land? 

— Ok, nej, — det er der ikkc. 
HMdagddesjegsy astkhons Ucdk 
trøje, der ogssaagjorde det af for 
Skjortc, var en Lass, og der blev 
Rand for en Uldtrøje til den staf- 
lelg lmreløsc Schand-UT 

Haus« bly Takneunncliglsed braqtc 
miq mdaa til at praka ham -en! 
Æske Eigarettcr paa, med Und- 

skyldning for, at jcg ikkc lmvde Ci- 

garer. 
Eaa gif han, og minc sidste Ord 

til lmm uart Hvisz De nu allige- 
vol iffe faar Hur-c om et Par 
Dage, findor Te uok licrop iqonk 

Hatt ssasa paa klkavnepladem sotu 
sur at masrke sig den, ng Inin ba- 
stiqe Fantasi foregøglede Iuiq alle- 
Usdc et sumft Postkort fra Rio cllcr 
lmorlien lsan nu kont, naar lmn 
liavde saact Horc. 

Men da l)·an Var gaaet, saa min 

unqe Husførerske l)nn, der ellcrLs 

plcjer at aalme Tørcm naar det 

’rinacr -— pua mia med et scclsotnt 
ZiniL oa da jeg spurate om Sini- 

jletszs Bctndning, soiarode lmn: 
i — Tot er lilot det, at ban, sum 
Yvar ber, og som Fruen kaldte Let- 

Hnatwgy er kommen licr for sat» tiggc 
lirier llge i de lyalvsjerde Aar-, jeg 
bar været licri ...... 

Kaki-n Micksiielis. 
——--.-p.-— 

Nye ngcr 

fra Kirkelig Forening for den indre 

Mission i Danmark. 

James Chalmers, født. 4. August 
1841, død 8. April 1901. Af 
Chr. Hausen. En moderne Mat- 

tyr. 32 Sider i Omslag. Pris 
10c. 

Sejrende Ungdom. Af Robert E. 

Spur. Autoriseret Overscettelse 
af Karen Ræder. Aab. 3. 21. 

110 Sider i fint Omslag 40c. 

HUnder Sker og Stjernet. Religi- 
s øse Digte as Nikolaj Vøglx 11·2 

Sider. Fint Papir og Omslag. 
Pris 60c. 

Kender du Landet. Billeder fra 
det forjættede Land til Forklaring 

s as den hellige Skrift. Af Ludvig 
Schmeller, Prceft i Bethlehem 
3die forøgede Udgave. Overfat 

af H. A. O. 364 Sider. J 
Omslag 82.00, indb. 83.20. 

Er dit aandelige Lin i Opgang 
eller Nedgang. Prædiken ved 
den indre Missions Sommer- 
møde i Haslev den 25. Juni 

—-1»90-7. As FMTMÆU 
16 Sider i Omskag. Pris 10c. 

Kortfattet Oversigt over Name-:- 
brevets Jndhold og aandelige 
Bygning. Til Hjcelp for Bibel- 
lcesete, ved Bibelsamtaler, for 
Højskoler, Seminarier o. l. Ved 
C. Asschenfeldt-Hansen, Sogne- 
præst, Seminarieforstander. Pris- 
10c. 

Provft Deichmann. Nogle Minde- 
blade om en trofaft og selvfor- 
nægtende Tjener i Herrens Hug. 
Ved C. Asschenfeldt-Hansen, med 
Villede, i Ornslag. Pris 15c. 

Fra Lukaf og Kahyt. Tre Birke- 
lighedsbilleder af Andr. Motten- 

) sen, norsk Sømandspræft. 44 
! Sider i Omslag. Pris 10c. 

lHan gav ham til hans Moder. 
Prædiken holdt i Sankt Andreas- 
Kirken paa K. F. U. M.’s 29 
Aars Stiftelsesdag af Olfert Ri- 
card. 18 Sider i Omslag· Pris 
10. 

»Lys paa Vejen«. 

Smaatræk og Fortællinger til 

Brng for Prcester og Søndagsstole- 
lærere. En ny Samlinsg til Bewä- 
ning af bibelske San-dheder, sunde 
og naturlige med Sandhedens Præg, 
særlig passende for Sønidagsskolep 
ne. Bogen er ogsaa bestemt for« Les- 
ning i Hjemimene og vil yde god 
Hjælp til Ordets Forstaaelse. For 
at lette Brugen er der i Bogen en 

Fortegnielfe, der vifer, paa hvilte 
Sider der sitt-des Fortællinget til de 

anførte Skriftfteder, hvilket er meget 
praktist. 242 Sidet godt indiv. Pris 

YZIH20 
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Skandinavisk Kogebog. 

Dei maa ji« glemmes at vi fet- 
ger en god Kogebog, udakbejdet for 
standinavifk Husholdning i Amerika. 
Den er meget praktist og nok veer 
at eje. Man kan vel nok faa Mad 
tte Gange om Dagen uden en Koges 
lZog; men Moden kunde maaste blin- 
lidt b-d-:e ved Hjælp af den. Dei 
var nok vcerd at prøvr. 

Danifh Luth. Publ. Haufe, 
Blaiy Nebr. 


