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Anna Streufens Jordesækd. T 
Under nsædvaulig stor Deliagelse 

iegravedes Kommunelærerinde Fri. 
Inna Sørcnsen i Gaar fra Brot- 
konskikkem der var smykket med 
Olomster og Grøni. 

Kisten var dceklet af en Mængde 
spukte Kranic, hvoriblandt flere med 

Jlgnerede Buond. 
J det state-Folge saas mange tend- 

te Ansigter, foruden Marthahjen1-. 
stets Bestyrelfe, bl. a. Biskop P.’ 
Madfem Professor Torm og mange 
itbenhavnske Præfter 

Pastor Kold gik i sin Tale ud fra 
Ordet c Gal 6,14 

Dan vilde ikke tale om Anna SI- 
teniem men om Anna Sarenfens 
stellen det var hom, der ikulde have 
Æren for hendes Merk. Det var 

under hanc-Kors, hun havdc sit Bitte-! 
lige Stude, og det var detfro, hun fik 
Masten til sit Arbejde, og derfm hun; 
heutedc Triften under sit Livs Sok- 
set og til sidst i Dødens Stund ! 

Bande i Liv og Dsd havde hun sit 
Tilflugtsfted ved Kurier Hun var 

korsfcestet med Ktiftus, ikke sanledes, 
at hun ikke havde noget gammelt 
Nenneske, men det var korsfæstet ogx 
hdsdsmt, og det pinte hende, naar 

det tog Magten. Korfet prægede henD 
des Liv og Verdensbetmgtning, deti 
var derfor, hun elskede de singe oal 
dybt faldne; thi bnn inn vna dem 
sont Mennesker, for bvem Jesus vacj 
d-d. 

Dei var ogsna derfor, at Month-· ; 
hjeminet med alle dets forgrcsnedes 
Virkfainbcder blev til Tct vnr Ciri 

sti siasilinl)cd, der dien bcndc og lieu- 
dcs Ueedakvcidekc tic at hjikipc diE 
fattiacs oq fnldne. 

Derefter talte Paitor Zweit pcm 
Vennernes Beque. Han fremdroa en» 
Raslkc Minder fra afdødes Li v, ncwns H 
lig fm Ungdonistidcm ug frenilzas 
vech hench Aabenhed og Ægthed. 

stiften blev bamset ud af Kirko af· 
Pia-steck 

mevelfcn fandt Sted paa Vesire 
Kirkegaard 

Mission-hu--Jndvielfe. Torsdai 
gen den 30· Okt. insdviedes det nye 
Missionshus ,,Tabor« ved Glamss 
bjerg, der begyndte med en Gudstjei 
nefte i Sognetö Kirke, hvor Stedets 
Præft, Paftor Colding, indledede 
med en kort Fortlaring over Bierget 
,,Tabor«, hvor Jesus blev forklaret 
for fine Disciple, og hvor disfe saa 
hans Herlighed 

Derefter prædikede Sogneprceft 
Peterer, Tom-merup, over samme 
Teka. 

Kl. 4 samledes en saa ftor Skare 
Mcend og Kvinder, som kunde tum- 

mes i det hyggelige Missionshus, 
hvor Paftor Petersen indviede Hufet 
i den treenige Guds Navn. Derefs 
ter talte Kammerherre Bart-er og 
Missionær Jepsen. 

Busch der ligger paa Glamsbierg 
Bakke med en vid Udsigt til all-. Si- 
der, er opfsrt af rede Sten, er 24 
Alen langt, 15 Alen dybt, er iuddelt 
i en ftsrre og en mindre Sas. der 
kan fættes i Forbindelie, og hnz ess. 

smuk Beboelseslejlighed for en ecer 
to ugifte Kvindexn 

Ny Brandstistelfe paa stcapotssket 
i Komm-. ,,Kolding Av.« medds ·e:, 
at der Onsdag Wit (3· Nov.) hat« 
fundet et Forspg paa Brandftistelse 
Zted paa Løveapoiefet der i VII-w 
Branden bar været7 Nærhedes of W 

Sted, hvor Branden forleden opftiv 
Politiet inuttager streng Tavshed 

ont det passe-rede Der nfholdcs nu 

nye Forbøri Stmkuinn on Brand- 
ftiftelsesnffwren. 

Onc anden oplyfer »Kolding 
Folkeblad«, at Jlden opstod Kl. ll i 
et Vasrelse ved Ziden af Difciplenes 
Vasrelse i Stuetagekn Jlden hande- 
nudt fat i Gardinerne, men den op- 

dngedes of en DiscipeL der vækkede 

Anoteterem oa det lykkedes at fan Jl- 
den ilukket ved Hjcelp af en Hamm- 
sprøjte Politiet alarmeredes Muts-, 
og der afholdtci 3"..:l)ør med det sam- 
me. Forbach der varede til Kl. 5 

om Morgenen, skaffede ingen Klar- 

bed. 

,,Flyvninger« ved Odenir. 

Odenfe, 4. November. J denne 
tid gasftes Odenie af en Flyvemas 
Eine, der prælentereö af den ved tidi 
ligere Lejlighedek iaa omtatte Direk- 
tjr ClaulonsKaas, Kibenhavn 

Maikinem der ftyres as en dansk 
Iviatiker. Hin Thomlem er et Dab- 
beltplan af VoisinsTypen og skal 
have kostet 30,000 Kr. Den hat alt- 
ha været dyr nok,«men desværke sy- 
nes dens Egenskaber itke at ivare til 
Prism J Mandags naaedc den at 

ivævc lidt et Par Gange, men den 
var, kun 5—-—(3 Alen til Mer J 
Fomanrs blov der ikke nogct of For- 
lønonr. ou dist sannne uar Tilfældet i; 
Grund ; 

Jnkidlcsrtid blimsr Maflinen her« 
Sendna over, o adct l)a"Vchs, at dei: 

hoer Estcrmiddng Fil. L 5 vil nn-, 
stille Juki-Ug, nnur Fcrholdckxe euer-J- 
iilladcr dist. ,,"Fli)nnitxx3crne« forctasi 
ais-Z cht for Byon pan den store- Els- 
ercermnrk, hvor Heftevæddoløbcnc 
findet Sied. Plndscn er ndmærlct, 
nten Mastincn nur sont sagt ikic on-« 
fyldt de Forvcsntninacr dcns Ciere 
hat næret. Dct hcddek fig, at Mo- 
toren itkc er kraftig not. 

Heri then hemmte-'T- den mcd tem- 
nnslig afgjort Slcpfis, og hour gerne 
man end vilde sc- lignende Flnvninz 
gek, fom Delagmnge foretoa veds 
Aarhus, hat- Bespget ude ved Blatt-, 
len tun vasret iparlomt Jndc paa. 
den afspærrede Plads for betalendel 
Tilikueke hat der navnlig været 
stumme Fau. 

Odenle, 6. November. Direktor 
claulonquas er stadigt ikke heldigi 
med fln Flyvemalkine her. Siden i 

Mandags har den lkke væcet over 

Jordetr. Eiter at der i Tirsdagö og 
Onsdagt ikke kunde gjres Forlsg 
pas Grund of Regnvejr og andet 
Uheld, hat der atteri Forgaarg og l 

sam- met anltillet Forba- men de 
er nun-ded- ud l, ai Mastinen hat 
W sinkt-ins m Mahlen uden at 

jun-ils M 

Legemsstraffeiu Justitsmiuifteriet 
hat tilstillet Politidirektsren i Kisbens 
havn og samtlige Amtmænd etsCirs 
Pulver-Z hvori disfe anmodes om, førs 
end der inden for deres Embedgoms 
made beordres Fukdbyrdelse af no- 

gen i Medfør af Prygleloven ved 
Dom paolagt Straf af legemlig Rev- 
selse, at indsende Sagens Akter.til 
Justitöminifteriet med del-es — uden 
for Købcnhavn tillige med vedkoms 
monde Underrctsdommers —- Ytrins 
get um, hvorvidt der maatte værc 

Føje til ad Beimadninasvcjen at søge 
udvirkot, at legemlia Nebst-Ue i dct 

pimaasldcsndr Tilfælde bot·tfnlder. 

Nektar Zllgaakds Jordcfirrd furc- 
gik ifølac »t)iibe Ziiftsstidxsnde« wr- 
dao den is. Rou. im Nil-e Lunis-irre- 
uiidcr uswdvmxliq Drltngetse. 

Hund«-der of pnmtfnlde Wunsc- 
og figmsredr Blomstcrdckomtioncr 
sit-am M sm siiftt;i: over Nulvct Hex-—- 
nem Mitteln Jordefærden out-nur 

»des- nf ist nieset stort Folgt-. Vifknp 
Koch ou Stiftcspruvst Pcsderfcn tnlte. 
Med Katedmlskolens Elcvckr i Epid- 
sen blev Kisten bcmrct fm Domkirkm 
forbi Katcsdralsfolcn til siirfrgaardom 
bzmr Stiftizpwuft Pisdvrfen fotrcttedis 
Jordpaakastolsen. 

En Missdeluud. For frivillige Vi- 
drag er der i Sommer i St. Knuds 
Ksildeanlasg iHjørring reist en Raska 
Mindestene over historiike chivenJ 
hedek iVendiysset dg keudte Massde 
der ek fsdt i VendiysieL Dei ek· 
ifslge »Vends. Tib.« ifær Konful 
Jst-gen H. Melken og Justitskaad 
LInborgsFriis, der hat sat Kræfteri 
ne ind paa Udfsrelsen af denne Jdr. 
Foreljbig er der reift 22 mægtige 
Sten, der alle er forsynede med Jud- 
Ikrifter. 

Ei Mission-hist im Etwa Kap- 
tajn Thyge Enevoldsäm der er ftdt i 
Ssnber Lyngby og nu bor i Gall-- 
hat itslqe »M. Ic. Dasle under 

»s« 

AI 

et Bei-g iHjemmet til Minde om fine 
gamle Forceldre tilbudt for sin Neg- 
ning at lade opfsre et Missionshus i 
sin Fadeby i 

En human Reform. Tidligere har; 
de alderdomsunderstøttedei Grenaa 
i Sygdomstilfælde voeret henvist til, 
hvis de ikte ielv vilde betale, at benyts 
te Distriktslaegem felv om de før har 
haft en anden Lcegez men i Grenaa 
Byraads sidste Mode vedtog man 

ifølge »Grenaa Av.« fra Nytaar Ut 
ordne Forl)oldet saaledes, at de alders 
dotnsunderftøttede inden hvert Aars 
1. December kan opgive, hvilken Lcege 
de ønsker at benytte i det kommende 
Kalenderaar. 

En Kskkemnsdding paa Havets 
Bund Under Opmndring ved Thur- 
skete forleden et interessant Fund 
20-—30 Favne fra Land ved Gam- 

borgbroen. Muddermaskinens Span- 
de medførte nemlig fra Bunden en 

Del Aike og andet Affald. Ved 
nærmere Efterinn iandtes ifølge »Is. 
See-Dem« derimellem en Mxengde 
fmaa og 2 meget ftore Hjortetakker 
sanh ilere Pandefkallek af Hjorte. 
Ensdvidere en Del Kiler, Økser og 
Bot of Flint, nogle store flade Sten 
med Helleristnina, Tegninger af Kvins 
der og Stil-e 

Desværre gik Ineget af det opfiskes 
de over bord iaen, men det er dog en 

overordentlig stor Mængde, der er 

reddet. Jgennem dette Fund er det 

godtgjort, at der her hat vceket en 
Boplads i den yngre Stenalder. 

Ei haardhændet Opgsts To Arbei- 
dere, der er ansnt i en større Gart- 

nekforretninq i Aalborg, blev en Dag 
i September Manned nenige. De af- 
gjorde ifl. »Aall1. Amtst.« Mellems 

lJasrendet i Havehuiet med det Resul- 
Itnt, at den ene fik brcekket 4 Ribs 
lben oq maatte liaae til Zeugs en 

ZMaaned Hans Modpart skal nn 

»die-I med Vnnd on Ber i 3 Gange 
5 Time og betnle i nlt 75 Kr. for 

«La-aet)ja-lp, Ec- Einer-te on i 

Zcmsksonikostninner. i 

i 
. Jndvict Hsjikoltn Fredag den 5, 
FNov. indeietrc Pnftor Bnndemmrd i 
lenkde -.-:- us n Aktien-man af 
iMaOnd nna Gauen opreitet Søfskole 
Eder i Vyenx desnden talte ifølge »Ho- 
-bro Av.« Provst Søffler i Als og 
Skolens Forstander, He. Høyer. Der 
begyndtes med 17 Elever. 

Skolkindvielsr. Odder, 6. Novem- 
ber. Onfted nye Skole blev i Eiter- 
middag indviet. Trafiktninister Jen- 
seit-Oufted ovekværede Hsjtidelighes 
den i sin Egenfkab af Sogneraadsfors 
mand. Provst Mogenien fra Astrup 
holdt Jndvieliestalew 

I Solgt Sprichwqu Odense, 6.’ 

lNovember. Ulkik Scheel har folgt! 
’Hovedgaardei1 »Nuggard« iVellingei 
ISogn med tilhsrende Skov og Gods 

» 

lVeswtning og Inventar til Forpagter 
;L. T. Andersen af Ørbækslunda 
T,»Nuaqnard« er til Eiendomsskyld 
lvnkderet til 350000 Kr. Hartkors 
snet udgsk 42 Tdk. 

» 
Dømt Dyrplagcr. En Das fut- 

lnagen Tjd sian sparfcoe en Roder- 
nteflcsr pan en Gnnrd i Sud-J Herred- 
en Mo san hnardt up i Underliuct, at 
den fort cftcr dabe. Monden ltlscn 

ntcldt til Politik-L og lme er nu isølgu 
»Hm-s. An« ikcndt on Straf nf ll 

Dinges Fcknafel og dømt til at udredc 

Saul-III Onikoftninger. Huld lmn 
stiller sig godt i 5 Aar og ndredscr 

Ersmtningcm bortsnlder bog zerna- 
selsstxnffcn 

Eu windclia ,,Statshsmuand«. 
Ftk. Dagnmr Christan i Balle nur 

as sin Faden Namer Ehr. Chri- 

stencen af L. Balleqnard i Brcdftcn 
Zog-L lnlvt on Parchl ncd Sødovrrs 
vcjen pan ca. lll Tdr. Land. Ist-L 
Chriftcnsen bar ifølge »Beste A. 
Av.« faaet bevilget Statslaan til 
Ejendommen oq aqter til Fomarcst at 

opføre Bygninaer paa Pakcellen for 
derefter at drive den som Statshuss 
mandsbrug. 

Gravplyydrinseu i Roskildr. Fra 
Hamburg meddeles, at den tidligere 
Reffende Willen der fornylig i Ber- 
lin Usij 8 Aars Tugthug, for- 
leden af Landrctten i Hamburg er 

idtmt 8 Aar-O Tugthus for Meddels 
agttghed lTyverlet af Guld- og Silv. 
kraus-ne fra Kongegravene i Roskili 
de Domklrkr. 

1 

En ubehagelig Nat. Da den 76- 

aarige Stiedker Hausen forleden Aften 
fra Gjelsied Station vilde begive sia 
til sit Hjem i Faverfkov, skød han 
Genvej gennem en Mose; her tog han 
ifølge »Fyens Stifst.« i Mørket fejl 
of Besen, gik vild, faldt i et Mosehul 
og brækkede den ene Arm. Da han 
var ude af Stand til at røre fig- 
maotte han bliv fiddende hele Ratten- 
indtil han nieste Dag blev funden og 
i meget forkommen Tilstand bragt til 
sit Hjem 

i 90 Ack. Danmarks ældste Orga- 
nist, Professor de Meza i Aalborg, 
fyldte den 4. Nov. 90 Aar. Den gam- 
le Professor føler sig endnu fuldstæns 
dig rast baade legemligt og aandeligt 
og passer isplge »Nordjyll.« sin Ger- 
ninq med famme Pligttrofkob som al- 
tid. Aalborg Sangforening havde i 
Dagens Anledning indbudt Profes- 
sor de Meza til et Feftmaaltid 

· 

Djmt Tyvebande. Kontorist Ja- 
mes Cohn, der i sin Tid beftjal Gros- 
serer Jwan Olsen for en halv Snes 
Tnsinde Kroner chedesvarer, er as 

Kriminalretten idømt 18 Maanoders 
Forbedringshits. Moderen, der havde 
været ham behjælpelig som Hex-lerka 

Iidømtes 1 Aars Forbedringsbus, me- 

idens hans tre Søstre fik henholdsvis 
.40, 20 og 60 Dageö Fængfel paa Iæds 
Ivonlig Fangekost 

Futtiggaardsthand. Onsdag Mid- 
dag den 3. ds. meldtes der Brand fro 
Vibæk Fattiggaard Jlden var ifølge 
«Vib. St. FolkebL opftaaeti to sam- 

smenbyggede Længer, der rummede 

sLade og Hefteftnld Begge Længer 
nedbrcendte, og kun Kampestensmures 

tue staat tilbage Besoetningen redde- 
des undtagen en Ko oq to Knien der 

indebrwndte Ejendommen var for- 
»»fikret i Landbyqninaernes altn Brand- 
forsikring, oq Brandiknden andrager 
ca. 7000 Kr. 

: 
Jlden opftod i Hosteftalden, hvor 

zbvur Bestyrerens firecmrige Søn not 

lim« leaet Ined Tcrndstifler. 

) 

! 

I Stort Jndbrudsmvcki. Hos Par- 
-tiknlier S. P. Trne er der i Nat sfet 
Jndbrnd og ftjnalet et Vænskab. inde- 

holdeitde lKreditforeninnsobliqationer 
»for ca. 2(),(1()() Fir» Sparetasiebøner 
"for 3000 Kr» et Aktiebrev paa 1000 
Kr. og 7——800 Kr. iliontanteic Ska- 
bet er i Morges fundet mellem Ebels 

toft oJ Voeslunk Papirerne laa fpredt 
omkking paa Matten, og kim de kon- 
tante Penge er vork. 

Drnknet. Direktor Prior, Kabels 
fabrikken i Middelfört, er den 7. ds. 
funden som Lig i Harmen. Han gik 
Fredag Aften ned til Havnen for at se 
efter en Damper, der ventedes til Fa- 
brikkem og er formentlig i Msrket 
snublet over en Troöse og ftyrtet i 
Banden 

Ulykkeötilfældr. Lordag den 6. 
Nov. fik en Tjenestekarl Lange det ene 

Ben revet af i en Tærskemafkine paa 
Herregaarden ,,Will)elmsborg«. Han 
brantes hurtigst mnligt til Odder 
Zygehns, lwor Benet blev ampnteret 

Ulykkestilfældr. Dr. Gulstad, Hol- 
basi, niodtog den 7. ds. fm Berlin 
Teleamm ons, at lmnss Zim, Elektro- 

inaeniør Encil Gnlsmd, er bleven 
drwbt ned et lilnlioistilfælde der i 

Bock-, Den nimmt-, der lmvde op- 
holdt sia i Tysklmid i en Dei Aar, var 

ra. 30 Aar al. Gan blcv ifolne N. 
B. gift for noqle Maaneder siden. 

Guchgc 
Inmm ritter. 

Uduivet qf kitkeliq Fort-sing for II 
du« Mission i Daamuklk 

NO Forfyniug. 
Nr. Brig 
6——-Monika, Den kristelige Oustru .0:- 
7——Mouika, « « Moder .07 
82-—De to Timestepiget .03 
92-—-De to Ojem .06 
171-—Er du lykkelig. .()7 
206——Mikael den miqude .15 
213—Julen i Welt-illa .05 
257—Relly8 mtrte Dage. .10 
LM gudfrygtig lille Pia-. .0f, 
268——De to Bktdrr. .08 
272—Aneitjum. .10 
356——.To Ststrr. .0:i 
MHtrn iom vandre iSandhed .0:i 
402—-—Smaa Stimme-nd .05 
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»Billig og stot- 

FKANDE stags 
Yl den-te Kaum- 
"kuk De met-e 
til kylcle. met- 
ilike meke Zuse- 
pulver. Den et 

lata stok Umsa— 
tust-ihre DU- 
ltoaotai—ikke i 
«11Umässtillelse. 

Use lmn ginspeltltcn ikkek upda- 
et gudt kesullst Its tjcn billige 
»z; ists-re bund-: sings— Essai-I- 
geft lein Ikkes Mive Jst-vol Mitct 
— Us« kun ikkks I«ive velstsmgeti« 
Je den tm- ikke Isltve ten o- 
Huml tmds Kvultteteu Ikke et 
cis-r. Us; den kam iklke were mer« 
økucmmssk cis-muri -«r middels 
i Piss edit-Nunman list-ide. et 
l’nn(j. Immer Zä) cetjtu. Ue- he- 
tmvrks mindre-Tit (lcn. og Hug« 
niuxzksn hlsvtsr Hikhcrt ballt-. 
Prof en Hund«- um den ikke 
tillc·(l.—kst1l1·.ss, x il keck-Duc- lslnse 
trink-Itsan 

can-user tax Ist-te Pisa-je sss Wut-IT- 
PM kocd Expositloa. 

Fhl l— u« kroc. kunnt- t mahnt-. 
«· L- d· Int so kenn-s rsg tappt-m 
»in ist-um« en Puticlsksndm 

»Ist-r 
Kinnla- 
Lille- 
Uns-! 

stor- 
Bis-C 

i stotM for san billig-. sinke limi- ,iju«l its-( « 
« 
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Is i The «Emmanuel" sales-. 

Nu. 1871 —- The Bkead of Lise. 12 embossed 

cards 51,-i1 x 4 jin-lies. Four fine designs illa-stra- 

ting scripture Hut)jects. with selected texts. 

Price 20 rts· 

NO. 1657 ——- His Precious Love. 12 cakcts 4x5z4. 
Finu flnml tlcssigns with tinted background. 
Seltsctetl texts. Pricp 20 cts. 

N().1874 — He satisfieth. 12 embossed cards 

514 xslk Punr effektive flurnl designs with well 

chnscn texts-U Price ZU MS. 

N«.16.s«)2—From strength to Strength. 12 cards 

4ix514. Vitrjul All-im- soc-must nnd selected texts- 

I'1«i(,"t» 20 t’ts. 

X--.1HTt’-- Your Inhekltallce. 12 ismhussml Usan 

kll zx NO l«««111« list-this clesigns uf Vitses iiud 

Unwier with Sprizsk uns tspxtks Price 15 («t9. 

N-. ltstzct Heas-«es.ily Joys. 12 tsurils 41,s"2 x III-g. 
anisstt slcsigisp ut lmiilscnpiss untl tlowers with 

seh-Heil ttsxts. l«t«ltst- l.", Us- 

N». »Du-— Our Redeemer and Friend. 12 conte- 

412 x leiz with tim- Ihm-l ih sigs H xnnl si-lecte(l 

Hur-USE REWARD cAtws 

. 
texts-. Verm-s sin r(-n-1"s(« Hide. Price 15Cts. 

N(1.1879-- Abiding in Him. 12 emhnssed card-S 

31-«Z3)c silstz with (-liiltli·(«n’.—· (l(-si;zns. selected 

Scriptun-t(-)ct:-i;1n(l v(-rstss. Pkice lö cts. 

No. l885 Be Ye Saved. 12 emlmssetl floral 

designs with selected texts. size 4 x s. 

with fnur pretty tlesigns of f()rget-me-nuts and 

scripture texts. Prim« 10 cts. 

N().1886— Thy SalvatiotL 12 tloral cards 

with tinted l)ackgr0un(l, guld bot-den and texts, 

Frist- 10 etc-U 

N».1d«8:3 — christ out- Mastetc 12 cards 3 x 4 

S 
e. 

5 

three culors mul gold. Price 10 cts. 

Bible Picture sekies No. l. l-)ackc·-t «f 60 Old 

anil New Testament Pictures Z x 2 inches with 

scripture Nurmtivu un hin-k. Price 20 Cts. 

Bible Picture Series No.2. 60 fsivurite pie- 
turtss from ()l(l nnd Nisw TO stmnent with cui-res- 

pmnling text nn huck. Sizts us csrtl -lI,-z x Z 

ihchesx Prin- t«0(-ts. 

Reward Tickets No. 12. Rmpk us M land- 

sthpss unkl— l X Hi in(-he-s, (-«(«h with different 

S("I«iI)tttt·(- t«-d.t. l'ri·s.- I) US. 

Rewarct Ticliets No. R. Biwk sit 24 mnls 

l:n«;:t-r thun Dis-« l;?. II H- s- Hh 

size cl· x Z inches. Price 10 cts. 

No. 1887 —- come unto Me. 12 pretty iloral 
v 

card-« (V2 x 21X2 inches with Scripture texts in 
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silvek Blocked Reward cards. 

NO, VII «--— 231 ("ht·-m(- lnsisx Eins mi csnnnnshscl 
.- hnnnk H Hi (-iu.Z. »i-« 

sml in this —lt;11)(-«l« zsn ijv li-:1lsz Ytsry tssf·(-(«tivc. 
HiZTz in(«h(-.- Ithnhusii 

l«rj(««- III Pis. 

X« 1·1(-—--s’.!-1(s.«n-ikd ;s— silsuxr with hinf ils-— 

signs und HAVer th -·—.«-·-(l texts. sizts 114 x III-. 
Euch (-:n·(l (-«r(1s-(l. l'- ins 25 PH. 

Nu. 2d5 24 ein-des in link-. New S«—rics t(·xt 

Usnls in Mucka sjlnsr leihst-s Dainty flural 

Jud-us lltsurt RIUIPHL sith 2 x 2x4 inches, 
cui-doch Psice per hux 35 cis. 

Nu. 312 — 24 Hilft-r cmhussckcl nnd curdetl lu- 

mglin ckmls iu attructivc dcsjgnkk Price per 
hox 25 cis-. 

This entires links is new and exceedingly at- 

tmclive. It will be found an excellent help in 

English sunday schont work. All number-s 
here listed »re- crirried in stock and ordero can 

be Hlled without (Ielay. 

DAlett I·UTH. PUBL. HOUSE, 
til-Am NFBR. 
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