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ZNWAEKKZZBKBJBB ? 
Muth-s, Ja. 

Lovet og takket og priset være Her- 
ren, hau hat Mart ftore Ting imod os, 
og Vi er glade. Lægger han en Byrde 
pkm os, er han dog vor Frcljer. Som 
nwddelt i forrige Nr. af »Danskeren 
har oi været haardt prøvet med Sygs 
dont i Hjemmet de sidste fire Uger, 
oa jasrlig har jo min Huftru været 
dødssyg. Forrige Søndag, den 7. No- 
vember, var næfton alt Haab am, at 

hun kunde leve, opgivet, og for en hel 
llge fvævede hun saa at sige mellem 
Lin oq Døds men Herren hat for- 
barmet fig. Det ser ud, som det vcers 

stc or over-staunst Hun er dog endnu 
Inmct somi, og den ftørste Forsigtigs 
hed krasvcsjsx men vi bar det bedste 
Hand mu, at hun man blive lJelt 
mil. Ogsaa Vørnene er bedre, den ene 

Slmtsplcjerite er rejft i Dag, og Miss- 
Maric Fritztsn fra Cedar Falls, som 
tm snart itrc Ugcr utrcettelig har 
plcjct de mmmc Paticsntcr i Huiet, 
mein-r at kunne klare det ene. Sau 
herved hjerjelig Tak for de mange 
watens og Opmuntringens Ord, 
modtaget igennem Breve i disse Dage 
baade fra Embedsbrødre og andre 
Venner. Tat til alle, fom har ihukoms 
met os i dercs Bønner, og færlig 
Tat skylder vi vore Menighedsfolk i 
Machs, Oyens og Alta for den me- 

get ftore Deltagelfe, de har vift osi 
Ord og Gerning i denne Provelfenö 
Tit-. 

Kærlig Hiler til ,,Danfkeren«ö 
Lcescre; en iærlig Hiler til Venner 
pcm Vestkyften. 

P.Rasmusien. 

»etwas«-sc 
ZHOES 

De- riyiiye sko for Mæn(1: 
sko, som er Dem-, passe-J »Zw- og mrer 

rigtig. Lin-et a TMMZJL Læder—l-ædek, som 

vcd cnhvcr Pfg-»- cr be(lst, Lavcde af de fincste 
skotnagcre, i de bcdst udstyredc Fiibrikek som Indes. 

MAYER llONORBILT 
sko or "byggede Inm- Æres"-——byggode Ema-le for stas og VII-tre- 

bygycssjo for absolut leirodshed og varig Konitort. sløksho Vikt- 
dj--.r, sum De uogeosiode kan has-be at- faa for Polyxena 

Der or ou llonorbilt Fano-h Som Sikkerc vil passe Dem. 

Esme Ost-es Sko Ilandlcndm hvjs Inn ikke hat dem 
kikriv .jl os. Sc- eicer Meyer Trade Msklc pas-a saalem 
FIUT — llvis Des sit ist-Mo os Navnet pag en sandte-»Im som llclce 
setzes- Msiyssr llnnorhin Sko. vklvl si--si1t«l)mn fru. pnsrbotath m 

du«-M jun-»Im Stern-les thsth as Cum-zu Washington- 
Yj Inn-r CAN-I Leacljug Larjy Hm. Martha Wash- 
ington Cmnfort disk Yorma Cuhhion Rho. Spu- 

ciul Merit dkolo sko og Arbejtls dlcm 

F. KATER BOOT Fö. 
sll0B 00.- MERMIS 

——. 

Bckhlfeemsdetae i Bethesdm 

Saa svandt den forste Uge, stkiock 
»Kr. ngl.« af l. Nov., og nied MI- 
det i Aftes begyndtes der paa den an- 

den. Aften eftet Aften hat der vceret 

suldt Has, i Aftes var der endog 
ftnvende fuldt. 

Der har vceret talt klart og bestemt 
om Synd, den Sond, sont en ftor Del 
af Købcnhovnernc tnmler iig isoin 
deres Element, som har sløvet og i 

th Grad forkludret deres Sans for 
Sandlnsd og Ret. Syndens Folge on 
Synderens Ansvar er samtidig blevet 
Iremholdt uden Omsvob. Og paa den- 
ne merke Baggrund er Jesus, Stin- 
deres Frelier, fkenistillet for Nenne- 
sier under Moderne, og Tilhererne er 

sevende tned i Samen og hsrer med 
Opmasrtfomhed paa Talerne. 

J Lokdags Aftes talte PastorBufch 
og Missionæt Haufen, i Afteö Paftor 
Iottfchalckssanfen og Past· Westrup 
es Bymissionæix Matzen. 

Moderne ledes i denne Uge af Pa- 
Iok Sadolin. 

" 

Dunst Kiste-Mission i Ariel-im 
Urt. Marie Henritsen afrejfte den Z. 
Nov. fra Kobenhavnsdavedbanegaard 
ined Tog 11,05 over Berlin-Triest til 
Ilexandkim hvortil hun efter Vettern- 
melien vilde antome Toksdag Eftcrs 
middag den ti. Nov. En Krebs af 
Venner havde samlet sig paa Baue- 
qaatden for at tage Affked nied hende· 

Undek Opholdet iÆgypten er hens 
des Adresse: Mk. Dickins, The En- 
easntnnrnt, The Palais Station, 
Mantis-in Alexandria, Egypt 

Tenningke til Husmandsboliger. 
Landbrnasminifteriet udsatte i sin 
Tid en Tel Ptæmier for Tilnejebrins 
gelien as Planet og Overslag til Bo- 
liger for Statshusniænd. 

Der indtom i alt 193 Projektek, 
og de bcdste af disse vil nn paa Land- 

brngsminifteriets Foranstnltning bli- 
ve ndqioeti Trytken og til en nie-act 
billig Pris blivc tilqasngelig for alle. 
Mrdlemmcr af Landbrnasomanisai 
tioncts samt Haandertep og Jndns 
ftrifarcninger vil knnne faa den til 
ydcrligere reduceret Pris. 

chninnernc vil i den ncerineste 
Tid ndtonnne i Kommission idcn 
Milo’ftc Vonhandel i Odense. 

stftnmmelastetmsdr. Det 6. 

danite Dovstitmmelærermøde afholds 
tes Sande-g og Mandag (31. Okt. 
og t. Nov.) i Nyborg. Eiter at der 
var lioldt Generalforsatnling, fandt 
der en faglig Diskussion Sted. 

Pan :l.liodet, lniori dcslcog ca. 50 

af Laiidotss Døoitnmmclasrcm vedtos 
ges nied Akttamation en Resolution, 
hvori frcnifwttes Litfkcst oni, at de 
diwfinninns Vorns Stole-gnug skal 
bmnndc ved det innende Aar. 

Stor Gabe. En hjcnwendt Daan- 
Annsriknner, Landnmnd Thomas So- 
renien frn Ord, Nebraska, link ved« 
Gnvelmsv stasntrt sin Fodctonitnune,« 
Seiniets vcd Tl)iftcd, 3500 Fir. til 
Opforelie af et nyt Foksasnlinggss og 

Gyiiinaftithiis. 

Mit Missionshotel i Aalborg. Ho- 
telforpaqter Mittelsem Mission-Ilio- 
tellet i stoldiiiq, liar tobt en Ejendoin 

«liae ved Banmaa«rden i Aalbora. 
hvori imn aqter nt indkette et l. Kl. 
Missionsliotel tncd alle Nntidens Bis-« 
tveinniel ialiedetx i 

.l 
lfn dantliq Sen En Boclöniand iz 

Gierdinq bar iin votsne Son, der cr! 

Dann-ich boende hieninie om Ratten. 

Ioklcden Morgen havde Sonnen, der 
er cn Dei forfaldem driittet liq full-« 
i Hiennnct og yppede strats Klam- 
meri incd Faderen og en Moder. En- 
den blev lfl. »Holt-. Kolcebl.«, at 

Faden-n fik venstte Kind og Øje 
flaaet til Mon iaa der maatte til- 
kaldes Hiaetp soc at faa Boldsinani 
den bnndet. Man heutede bereitet 
Sognefoadem lom stranspaterede 
ham til Arreften i Sollten 

Cu Hut ihllet i Land. Under 
Staunen forleden drev en stempe- 
mæsiig Oval ind paa Stranden nd 

for Petit. Strandvagten troede til. 
Eint See-Dun- nkn at m m 

i 
l 

et Stil-, der var drevet ind, men da 

han naaede derhen, oiste det sig at 
værc en HvaL der laa i Havstokten 
Uhyret vejede antagelig ca. 1500 

Pund. 

Mistet Fiikegqrncnr. Lemvig, l· 
Nov. —- Kystsisteriet ved Harboøre 
begyndtei sidste Uge. En Mcengde 
Bande havde sat Torskgarn i Havet 
Ratten mellem Ftedag og Lørdaa 
reiste Havet sig med en Storm as 
Sydvest, san at Kystboadene ikte 
knnde gaa nd. 

Tre Kuttere sra Lemvia gik i Lor- 
dags ud gennem Thyborøn Kanal 
sor at bjetge Gar-neue Det lykkedes 
kun een as dem, »Vrist«, at saa en 

Del as Garnene reddede. Nesten er 

gaaet tobt. For Fiikerne ved Herbe- 
sre repræsenterer de todte Garn en 

Vasrdi af ca. 3000 Kr. 

Omsvtmmelser. Med den hoje 
Bandstand i Ringkoding Fjokd er saa 
nogenlunde al Eng omtking denne 
oversvommet as Fjordvandet; isl. 
,,Ningk. Amts Dagbl.« er tun de al- 
lerhsjeste Partier as Tipperne synlis 
ge og det er lige galt baade i Syd 
og i Nord. Falder Vandet ikke et godt 
Stykke, inden Frosten kommen ser 
det galt ud for Roebjergningen, 

Udlsbet er fremdeles godt, men 

det har ikke kunnet tage Vandet saa 
hurtigt, som det er strommet til im 
Oplandsfttømmene 

Stjoolet Peugekqöfr. Do to Fistes 
l)andlere, der fælger Vater paa Tor- 
vet i Hjørring, sorleden vilde til at 
dele deres scrlles Pengekasses Jud- 
hold, opdagede de, at Kassen, der 
havde sin Plads paa en Fistekasseh 
var forsvnnden. Den hnvde ifl. 
»Ob«-·- Amtst.« været der et Øjeblit 
i Forvejen, og ingen of de to Mænd 

hoode oasret borte im der-es Plads. 
Der var knn en god halv Snes Kr. 
i Kassen. 

Solat syqt Kod. To Slngteke i 

Fialundbom tøbte forteden af en 

Gnardinand i Ude en Knie, der ol- 
tid sit oa brennte-, med Dom-det, sor 
21 Kr. 50 Øre Ved Singtningen 
oiste det sig isl, »Kalnndb. A.«, at 
der i den ene. Lunge on i Hjettet 
sandtes Svnlster saa store sont en 

knyttet Haand Alligevel solqte de 
en Del af Kødet, men Politiet sit 
Nys· om Sagen oq konsiskerede og 
sdeloqde Nestern Det bliver til en 

starre Vøde til de to Slagtere 

Politihundcn snndt hom. Da Dam- 
peken »Henning« sorleden Aften ved 
Ellevetiden stulde ofsejle sra Not-re- 
inktdby, sprang Find-deren i Land og 
stjnlte sin, og da nmn ikfe knnde fin- 
de hntn, sendte man isl. »Nordiyll.« 
Vnd ester Politibetjent Nielsen oa 
linns Hund, der sør bar lest snndnnne 
Opanver til suld Tilsredshed Tet 

asorde den onsan ved denne Lejligs 
i)ed, idet den otntrent strnks snndt 
den flygtede, sont hnvde fkjnlt sia 
under en gannnel Der i nogle Hinl- 
bunter paa Havnepladsen Eftemt 
Forbødeken derpan var sat om Bord 
iqen, asseslede Damperen 

Ubeljaqeliqe Ratteqæstcr. Forleden 
Nat trwnqte to tejsende Haandvcerkss 
soende ind i Las Lassens Gaard i 
Z. Vejrup. Den ene valqte Bonn- 
porten til Soveplnds, medens den 
nnden th. »Nibe Amtst.« gennem et 

Vindne mengte ind i et Veerelse, hvor 
Las Lassens Dotter oa en nnden 
Pige lan og sov: de blev natnrliavis 
sorskrwkkede og gforde Alarm. Gans- 
dens Folt blev nu vcekket og Zog-Ie- 
ioqden bentet, og de to selvbndne 
Gestei- sik derester et mere passende 
Legt i Arreiten iHolsted 

Es underqu Strafsesauge. Fan- 
aen Emil Meilen-, der sorleden flog- 
tede fka Bridsloielille, er bleven paa- 
qkebet t Kaltbrænderihavnem hvor 
han isnte Ttlhold for ved Lejliqhed 
at komme om Bord i et Stil-. 

Selkkobet set Nenn-lesen- Frem- 
tue afholdt om Attenen den s. Nav. 
et Mode, paa hvilket den of Selikabet 
tndsttftede H. C. ØrstedMedaille med 
tilhirende Pensepreemie paa 8000 
cr. usdeltes for first- Oang og til- 

.- A 

;deltes Prof» Tr. phil. S. P. LJ 
iSørenseih Forftander for Carlsberg 
Laboratoriet Medet overoasredeir afi 
Ien talrig Forfaitiling. Ineinandein 
Dacent Martin Knudfem aabnede 
Medet ined en Tal til Selflnbets 
Protector, Os. Maj. Kannen, og til 

Kronprinsem der sont Selitabets« 
Præsideiit, var til Siede. 

stronprinsen overratte derenerl Prof. Sørensen Guldmedaillen og 
takkede ham for det itore Arb ide, i 
han havde udfsrt, og bragte derei- 
ter Seliiabet en Hiler fra Lungen 

Prof Sørensen tog dereinst-, hilft 
nied Haandtlap, Ordet, og eite- at: 
have talket Flronptinien og hele Sel-» 
skabet for del-es Ncervcerelie Imldt 

Hhan et kort Falkedrag over Enznrss er. 

Formanden bragte til Slut Prof. 
TSørensen en Tak for Fotedraget ag- 
«ha-vede derefter Mødet 

Kraftiqc Jninkier. Da en Plantør 
paa Thiitedegnen, hans Huftru og 
hans Sen forleden opholdt sig paa 
en Kro, kam en af Egnens Propries 

,tærer til Stede og udikældte Plain-—- 
rens Huftrn, idet han kaldte hande- 
en ,,Satans galiindet Kvinde« og 
en »Kalorius«, betroede hende, at 

hun var fuld, og at hun skulde have 
nogle ordentlige Lusiinger, truede 
hende med Prygl og erklcerede, at 

Sinnen »fik en lädt Opdragelie«. 
JHele denne Scene foregit i mange 
Menneskers Nærvcerelie, og Propries 
ren er nu ifl. ,,Thift. A. Av.« idsmt 
en Bade til Statskassen paa 80 Kr» 
subsidiært fimpelt Feengsel i 8 Dage; 
desuden skal han betale Sagsomkosts 
ninger og udrede en Bedefor Udes 
blivelse fra Forligsmægliiig, og en- 

delig er Forncermelierne natnkligvis 
mortificerede. 

Djdsfald. Pertiknlier M. N. R. 
Ovetgaard, mangeaarig Eier af 
Gaarden »Overgaardsminde« parti 
Thyholm, er fotleden afgaaet ved 
Dpdem 70 Aar gl. Den afdsde var 

.ifølae »Morsø Av « 
en almindelig 

aflioldt Mand, der bar nydt mequ 
Tillid og haft kanni- offentlige 
Hvew Han vari 18 Aar For-; 
mand i OvidbjergsLynas Sogneraad 
og var ved iin Død Formand for 
Kanmiissionen for Tilvejebringelie 
nf Jord til Landarbejdere. 

Brandt-. — Standerb0m, l. No-, 
vember. J Moraes ved FeintideiJ 
nedbrasndte en af Ast Højfloles Sie-i 

ilebygninqet Der brændte en Dei 

jStoleniateriel og noget Inventar.i 
EHvorledes Jlden er opstaaet, vides« 
Fille Den nedbrwndte Skolebygiiiiig« 
jvar forfikret for ca. 70()s) Kr. Sko-, 
Ylens Drift fortiættes uforandret. 

Esbjerg, 1. November-. 
En Brand hat Natten til Sendagl 

anrettet stor Skade paa Maade Exsi 
port-Tealveerk ved Esbierg. Ovnbygs« 
ningen nedbrcendte, og en Del Ma- 
sliner gdelagdeå Teglveekket ejes af et 

Aktieselikab og adminiftkeres af Hanss 
»delsbanlen i Esbjerg· 

I En Bcdtaget paa Toutuer. J 
zRanderås opholdt der sia for noaen 
Tid fiden et nnat Menneske, sont 

«boede paa Inindft l» forstelliae Ste- 

;der, dels pan Geestgioernaarde, dek-. 
"pna Pensionater, nien itte mere end; 
to——tre Dane paa lwert Steh; faal 

ineinandt han —- uden at betale. J et 

Pensionat havde l)an taaet et Sast 

,qodt.nyt Tøj paa on efterladt sit eget 
gamle Tøj i Siedet. 

« 

Saa følte han Jorden bkcende un 

der sig og foklaade sin Virlsomlied 
til Aar11us, oq efterat der var site 
forftellige Anmeldelser til Randsersl 
Politi, lod dette ham efteklyie, hvors ! 
paa det lylkedes Aarhns Politi at 

fanae anlen og transportere hanii 
! 

til Rattders. 
Ved ncennere at se ham efter i 

Ssmmene viser det sia ifl. ,,Nand.s 
A. Av.« at viere en Boabinderfoend,' 
der er efterlyit ira en ftor Del indite 
Købitædek og fra Kehenhavm lwor 
lmn havde optraadt paa ligncsnde 
Monde. 

Han begyndte i Sommer i Skaaein 
og iaa kom Turen efterhaanden til 
de andre Byer. Han gik under falsti 
Navn, medens han efteklyltes under 
sit rette Navn, hvad der fette Poli- 
Itiet paa Vildipor. 

Nu hat han et starre Reanslab at 
org-re —- fsrlt i Randeri og iaai 
de andre Ottern 

ngeu i Skotmn 

J et Hus i Nun-heben af SInders 
gaatde Skov ved Aarnp indiandt iig 
cirsdag then den W. Oktober ved 

Ottetiden en yngre, fuldftændig mi- 
gen Mand. fom bad ocn cheder og 
Mad. Beboerne turde imidlertid ikke 
indlade Monden, men udleverede 
ham et Tæppe, hvorefter Hufets 
Eier ledsagede ham til den tæt ved 
liggende Herregaard Kielshøj. Be- 
styreken af denne, Forvalter Mad- 
sen, Var ikke l)jemme, men efter hans 
Huftrud Ordre bleo den nøgne Mund 

iført et Scrt Tøj af Forvctlter Mad- 
sens, lworefter han blev trafteret med 
Mad og Dritte Han spier for tre. 

Under Maaltidet fortlarede Man- 
den, at han hed Axel Haufen, var 

sen Wbenhaun og thrbødekx Han 
erindrede, at han to Tage i For- 
vejen var kommen med Taget Øst 
fra til Aarup, men hvad han saa 
havde foretaget sin, til han —nceste 
Das ved Aftentid fandt siq selv nøs 
gen og sulten i Skovem det vidfte 
lmn ilke Han havde ledt i Skoven 
efter sit Tei, nien ikke knnnet finde 
det. 

Jmidlertid havde Beboerne pna 
Welsle taget Gceften inøfere Ef- 
tersym men kunde ikke afaøre om 

han var sindssyg eller lidende af 
Efterveerne af en Rus. Man ønskes 
de dog ikke at beliolde ham Ratten 
over paa Garn-den on telefonerede 
der-for til Birkekontoret, der imids 
lertid henviste til den lokale Sonne- 
fnaed Ost han besteinte, at Monden 
iknlde føges anbragt paa Gelsted 
Gassmivergaakd eller i Gribsvndsim 

Forstnasvnte Sted vnr nlt optimet 
for Ratten: inen i Grilwnnd Kro var 

der Platz »Skovnmnden« blev san 
fort der-til, tnen da nun san, lnmd 
Hei-been man bød l)mn, nirgtede lmn 
nt benytte det, on før cnnn vel fi«e set 
sia om, løb Monden nd og for- 
lonndt i Ratten med det hmn over- 

ladte Tøj. 
— Noget senere fandt ifølge 

»Fyns Tid." en Politimand hanh 
stnaende ved en KorsveL ivrigt besl 
fkwftiqet med at polere Vejviferens 
med sEn kake l 

Han blev derefter kørt til Sygebus 
set i Bogense, hvorfra han, mnr Hel- 
bredet l"llader det, bliver sendt leeml 
til siøbenlmvn 

»Vogense Auss« slriver senkre: 
Den omflalkende Mand, FyrbøderI 

Aer Hausen, der benligger paa Vo- 

gensk Syqehns, nasrmest for at kam-· 
nie fia af den medtagne Tilfland, lmn1 
befandt sig i eftek sin Oinflakken i; 
nøgen Tilflnnd i Stoyene ved Muth 
hat allerede fra Barnsben vasret pla-; 
get af epileptiske Anfald og hat vie-F 
ret indlagt paa ntgnge af vore A « 

notmatxftalten f. Ess. paa Vidstran 
Oringe og Epileptikerhiemmet: for» 
nogle Aar fiden harte disse Anfald 
op, men lStedet for indtmadte perio- 
dille Anfald af Svakkelle af Hu- 
kommelfen Sau fnart han kommer 
slg tilftrcellelig, vll han blive Iendt 
til Asdenhavm 

i 

,,l)anslceken« og ,,Nor(1en« 

lfølkxe fornyet Overenslmmst med 

»Norden« Publishing Co» Racine, 
Wis»Ser vi 08 i stand til atter at til- 

lsyde et Aar-s Abmmement pas 
»l)kmskeren« og »Norden«« Als-Im- 
men for 82.()0. 

DAN. LUTH. PUBL. HOUSE 
til-Aue NEBR. 

1’( ) 1)(-)I«LARS 
III-III- 

v v 

MONTRNR 

lRRlcE.-(ET LÄND 
j det hemmte Sweet Grass Distrikti 

YleJl-()Ws’l’()sl«1 VALLEY 
28.00() Ach-s udsogt Parm— og Fragt-Land. 

paid Amerikns Fastlkmd u« clet irrigercdc VestekL skriv etter 
nasrmcsrcs Uplysmngux For Snlg vcd 

uuss sum-kuglig Mxn m, Depr. N, 
lältt 1 lMlZER MUNTANA 

.i-..I.50 s 

Det bedste 

Tuscmn tus- («ll«·("·-X(S·) lslchVlREl P 
MHOR :’7·-0 Tut-im Nein- ElINN Al)()i«l-——lle Tl 

su-.«--»«--. »·-..-s.-1· 

BTOTSOM IHI Epjskwjle 
MICHAEL Wtktl colltlty. N. DÄKOTÄ 

bcgyndcr sit skoleaak Mandag den 29. November- 

Iniiyirslrlcklskzr send-es r« »g- Forespøkgsler lic-sc--»·cs af 

J· J. KILDSIQ 

Neste nyc 

iumaslmde gratulalionskiori. 
Nr. 1()l.—Et fnmkt hobbclt Korb Størkclfe THE-X 

XIV-» mcd oplmjtsde Nojer oq Eløjfe samt Ordene ,Til 
Mike-« vcm Forsiden. Pan Jndsidcn et Vers og Linier 
til Jnskription. Mc Sti. sum Tus. 

Nr. l()2. --— siort med indlaate Mode-, 41,-—«»-X31X«s, 
»F prvdet mcd Landsfnbsbilledcs oq nnd-jede Blomftrr paa 

? Jorsidrm Vers indem. Mc Erk. sum Duf. X 
Nr.1«:«-. Et sinnst udfkaarct Korb JIAXSVY prydct : 

med Rosen Pan de indlame Mode Ordcnc: ,,Hjertelig Z L1)kønshiinq« oq et Vers-. 10c. Sti. PLOU Duf. 
Nr. 1()1. —— Et meact smcmfuldt Kort 253x4x5 med 

ovhøjcdc fgrnetrykte Linie-r ou Forglmnmigejek, indlngte 
Mode med Ordenc ,,Til Lytte« og Vers paatrykt. 
10c Stk. sl.00 Duf. 

Nr. 1()5. —- Ildskaaret dobbcslt Kort 43XHX3V4, 
prndet med Fomjenunincior ou Buond. Jndlagte Blade F 
mcd pnmmft Vers. 10c Stk. 3100 Tus. J- 

Nr. 1ld6. —- Fint Udjknurne Hort 4V2X3 med N 

Vlomfwr i Sitte. Ordenc »Hast-Ha Hilfst-h »Hei-ten vels 

sinnc dia« eller »Hier-trüg Lytønjtnnm« i Guld. öc Sck. 
50c Duf. 

Nr. 107. —- Særdelcs smaafuldt enkelt Kort itle 
s 314 mod Guid oq opbøjcde Forqlcmmigejer og paattth 

»Ti! Lnkke'·. öc Stk. 50k Duf. 
Nr. 108. —- Smukt udskoarct enkelt Kokt 41X2X 

874 mcd Guldrcnd og ophøirde Rosen Ordene »Ti! Lyk- 
ke«, samme mcd Malen 5e Stt 50c Duf. 

J 
Stort Udvalg af nye Julekort vil foreligge i qod 

Tib. Fuldftcrndig Fortegnelfe udkommer senerr. 
Smnft Udvalg as Provekokt tilsendec frit for 10 

Gent-T starke Udvalg for 25 Nutz 

Danish Luth. Publ. Dorfe, 
Plain Nebr. 
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