
YAXÄÄXPNCYYYVIYYA As 
YPWWSFIJO XII Danmark 
Ke( —- —-— »·’- "« 

BZLUVI JIZEZWHHQOIOL .X-).- 

To ftore politifke Medu- 
poldtes ti. »V. L. i Ud1.« d.30. f. M. 

i ,,Ccrsino" i Slagelie Det førfte 
Msde holdtes her midt paa Dagen 
If Benstrereforcnforenin- 
gerne. og Hovedtalerne var J. 
c. Christener og N. Neergaard 

J. C. Christener sagde bl. a.: 

Betinaelien for et godt Fremtidss 
og Fremfkridtsarbejde i vort Land 
afhaenger af et samlet Vesnscre Den- 
ue Samling er nu stet, og Beviiet 
er. at ·??eergaard og jeg mødes her 
i Tag Tom Talere. N. og jeg har 
qldrig været uenige i Vunden (!). 
men kun i Grunden(!) litormende 
Lattersn Ja, De ler: rnen det 

faktiin er dog, at i det almene 

Frern kridtsarbejde oar vi enige, kun 
en ezrkelt Sag, Forivarsianem ikilte 
ps. 

rllkiniiteriet er et Mindretalsmi· 
nistet-inm. Vi kender jo her i Lan- 
det godt Mindretalsministerier; men 

der er dog kun i Folketinget, de hat 
haft MindretaL medens de har kun- 
net palrberaabe fig Flertal i Land-ki- 
tinge:. Der har imidlertid det nu- 

vasreixde Ministerium knn 1 Mond 

(E. Brandes), og han iidder end- 
da i Regeringen Det er altsaa et 

udvrrenet Mindretalsminifterium 
Te: Var umuliat at finde nogei 

Grnmlag, bvorom de: nnværende 
Ministerium kunde samles. Der fore- 
laa intet Grundlag, da det danne- 
des paa dette rent negative at man 

samledes orn en Dagsorden, der 
var kerniik fri forsaglighed quolitik, 
idetDsagsordenen kun udtmkte Mistib 
lisd til det siddendeMinifterinn1. Mini 
steriet er da dannet pasa en Mis- 
tillid:—erklæring, udtalt af forskellige 
Panier, fotn er indbyrdes uenigeJ 
Jntet positin fprbanidt dem. Mini-l 
steriet arbejdede for at bringe os 

m bar Bund, og det er nsdt til atl 
nditre alle sine Geminger paa Kom- 
mando af et andet Parti (Social- 
demokraterneL der er uden Ansvar 
soc sine Handlinger (Hør!). 

Om Samlingen i Venstre ndtalte 
J. E.: Et gammelt Ord siger: Bon- 
den er Boets Værge Boet er hele 
vort Fell Dei danske Falk· er et 
Bondefolt Men det fkal hu-skes, at 
used Adgangen til at sinke, fslger et 
start Anfvan Der fkal fes paa det 
hkxe Bd og ifke drives Klassepolii 
Ak, bverken opad eller nedad. Jkke 
alense ian Benderne frem; men de 

sialyogiaa række Haanden nd til de 
andre Ztænder, del er det fælles 
Bel, det melden og her ligger endnu 
et Port Arbejsde for Venitrr. Hvad 
der hat skilt Venftre, er da heller 
ise dets Snn paa den almindelige 
W, men kun en enskelt Sag- 
Iimge ai de Saat, denne Sag 
flog-, er allerede legte-, og derfor 
TM Nekrgaard og jeg msdes her. 

s- Uan dar bebrejsdet os, at vi Me- 
Mmpartiet fom her ganfke huiker 
de Madame- — Red.) har ftillet en 

Mond pp .i Zank-um« Men Fan- 
Ists er en gmntnel Venftrekoeds- 

; II den Bebrejdelie er ikke paa sin 
Zisds (!). 

"s »Hm Iorfvarsiagen fagde J. C.: 

Da Minister-ist traadte til, hed det: 
P a M og Lov ikal holdes. Og 

·Wrsmiuifteren iagde: Hirten 
et Gede, der Wl plejes og uds 

M Oknntechey Dei var io me- 

TIG W Ren det passede ikke rig- 
di Waf- nde i Landet De 

raditaie zkemflød med Beslmninsl 
gen onk i Slagelsekredsen at opstille 
en Venstrekandidat, der vil sikre 
Valget af en Socialdemokrat. Og 
N. blev Svar fkyldig. 

De Rad ikale holdt Mode om 

Aftenen Ogsaa dette Mode over- 

vceredes af godt 2.000 Mennesker. 
Jndenrigsminister Manch talte førft 
og sagde bl. a.: 

Neersgaard er en uendelia soag 
og ufelvstændig Kamme Han bøjer 
sig blind: ji« J. Es Wink-. J. C.,l 
der i 1901 stod med 78 Medlems 
mer baa sig i Folketinget, hat nu 

kun ZU tilbage. Jnaen anden 

Fsrer Var vist saa start Talent tilI 
at Idelcegge et Flertal Jeg trat 
ikke, nuaen bar Luft til at lade 
Landen-— Fremtid Time af hans 
Hænder. 

Folfetingsmand Slenaerik var-; 
tnodt i Et. i. Koniejlpmssidenten« 
og udtalte: 

Statskasfen er tømt, oa l)vad har- 
:s-i sinmaetP Jntei. der blot nagen- 
lnnde kan betrygae vor nationale- 

Zikkerhed Vi kan ikke ncrrae Tan- 
Imarks Neutralitet. Vi kan ikke en- 

jaanq zum- et alvorliat Forføa der-I 
ipaa Tet siges aansfe Dist, at paal 
LSjælland er vi godt forberedte. Det( 
kan Dekre. Men anariber sksiendenl 

pos i Jylland, kan det saa biælpe, vi 

Higen Unwile vi or bedre for-be- 
iredte ovre paa Ejæll.1nd. Etat-! 
»mende Jubell I 

Man bar fknldt Ministeriet iar atl 
ner af »iransk Aand«. Jndenrjasz j 
ministeren hedder jo ganske vsst no- 

aet, Mochegune til Fornavn efter 
en franfk General i Revolutions- 
tiden. —- Red.) Tom Folketingets 
Formansd ikke kan udtale,- men lian 
hedder tillige Peter, og det er jo 
et liae saa godt daan Navn, som 
ban felv er en god daan Juden- 
rigsminifter (H-r). Jeg haaber 
paa Valasejr for det villende De- 
mokrati. 

Derpaa talte Ove Rade am. 
lworledes Valgdagen vilde falde 
nd: 

Jst-gen Pedersen lLandstinask 
mand og Udgiver af »Fyns Tid.«) 
figer. at de Radikale oa Socialdes 
mokraterne vil faa Flertal i Falke- 
t«inget. Saa vil der folge et Nag- 
naroL bar man sbaaet Men derei- 
ter vil der fslge et Gimle, i hvilket 
han selv sidder fotn Alfader og uds 
sendet ,,Fyns Tidende« og de andre 
MIan fStor Munterhed). 

Men De fkal ille tro paa Rag- 
narok. Vi skal wcertimod komme til 
en Ordning, der ftret os ud af det 
ftore Kaosxvi nu befindet os i. Par- 
tierne er i Oplssnina og Afblegs 
ning, fordi Venftkes Jnteresfer er 
blevne daarligt rigtede Det radikale 
Partis Opgasve er at faknle Folkej 
om alle gode, kene, gamle Venstrei 
kran. J. C. C. gaar tilfyneladende 
nd paa at fortrcenge Neergaards 
Kandisdater. De to Herrer bsd hin- 
anden til Gæstebud i Aakhus. Dei 
var som i Fablen om Reven, der 
btd Starken til Gæstebud. 

Nu hat vi ganske vist i Dag bitt- 
It de altid hat været enige i Bund 
Ig Grund. Var det da Enighed, da 
J. T. efter det ftore Zorlig haanede 
Neetgaard og Bojsen med at sitze, 
at Hunden maatte vende sig mod sit 
eget Sw? De Radikale famles om 

Junigrnndlovens Sonnemfsrelfe og 
am Ækllghed i Politik. Dei er der 
Trana til i en Tit-, da J. c. T. 
og Rengaatd maa fette dere- Lid 
tll Landstinget imod Falk-Einsi- 
flertallets Ønsier. Da san et der 
Trank til hist og fund Luft ind i 
det Sau-fund, der laa lange hat 
M ander den Wiens-use Sys- 

Id eftei Alegramwrnm blandt dein 
onlgte Kandidats Stillere vor sau- 
sedes fix-re ivrige Tilbængere n7 
Idblwnis Styx-sinnige- 

sLIeklagelsigviLs hat imidlertid det 
nationale Fremskridtsparti altfor 
faa Tilhængere uden for den ideals- 
stifk sindede Høiskoleungdom tii 
fnarlig, eller mulig overhovedet, at 

tun-ne komme til at spille nogen 
virkelig Rolle. 

Dei radikale Pstti og Tyeudet. 
De Radikole er misfornsjede med, 
at Socialdemokratiset med Held is- 
ger at inddrage Tyendebevægelfen 
under sig og hcevder, at —- skal Ty- 
endei og Landarbejderbevægelfen naa 

frem og udrette noget -— maa den 
staa sum en selvstændig Bevægelfe, 
der søger Ststte hos alle dem, der 
vil arbejde for Tyendets Bel. 

Jmisdlertid hak baade Lyngsie og 
Sabroe agiteret paa Tyendekongress 
set sor, at Bevægelfen ffnlde være 

en socialdemokratifk og Red. Sundi 
bo i Esbjerg, farer nu voldsomt ud 
mod hele Venftre, ikke mindst de 
Radkkale sont han koIder »Rege- 
ringsketere«, idet han bl. a. stri- 
vek: ,,Benstke hat alle Tage værei 
et udpræget arbejderfjendsk Parti. 
De »radikale« Arbejdsgivere er ikke 
anderledes mod deres Falk end de 
modemte. og det radikale Parti 
goar med Kniven i Ærmet over for 
Arbejderbwasgelsen ved enbver pas- 
sende Lejlighed· Om focial For- 
staaelie bar der ikke vasret og blioer 
der nldriq Tale om nuqu Venstre 
parti ......... Landarbejderne bebs- 
ver blot at give Reaeringskøteme 
det Spark, de fxthjener«. 

Tyendeforbnndet on der-J Medic-nis- 
blnd bar jøuriat en Gasld paa ca. 

5,600 Kr. 
«. 

Menge Legatcn Ilid illnnd Wink 
::l-.m:: i Tiilstcd lim lisnm .ll-1l 
Cfasplct JU« Ill· :j. Trin: ZU 
Lanfle- «L«’ksp·:":uniln:, Inn-i mi. til 
Thjited dløbmcvnds Hjælpekasie Zu 
»Hu Ufer til For-giesse of Konfirmm 
tionz legato fl,5«l) Kr. til en ung 
Handelsmodbjælpers llddmmcslle paa 
Handelsbøjlkole. 2.500 Kr. til tmsni 

gende Haandvasrkeki eile-r Arbejders 
eitler og 2,50« Kr. til Tekuiik 
Stole. 

Ei uhyggeligt Dtamm — Eli tret- 
tenaaria Drean l Rade-»dann Jo- 
han Edvard Hausen, Søn af Ur- 
mager Haufen, Nsrreløgade 15, 
hat Ratten til 5. April ikudt en 

tolvaarig Pisa Jngeborg Colds 
strap, Tom-r ni en Petroleumsav 
beider, der bot i samme Eiendom, 
on bereite-r glort Forng paa at 
drwbe jla felu 

Te lxavde bellnttet at dø i For- 
euing, og i den Anlcsdning vor de 
gnaet ned j Kældereu til Efeudoms 
tnen Nr. 131 paa Volke-r Voldgade 
Her fandtes de nasfte Tags Morgen 
ved Sekstiden liaaende Last samtnen- 
bundne. Drengen bar-de med en Re· 
vølver af ganfke ny Konstruktion 
lkudt Pigen i venftre Tindinq, og 
derefter havde lmn fkudt sig selv i 
bsjre Tinding. 

De levede begge; men dsde saa 
Minuter efter at væke kommen paa 
Hospltalet Drenqens Tilstcmd vor 

meget betænkelig. 

Ei gebt Kup. Ktbeuhavasie Jud- 
brudsiyve i Aus-ca Aakhus Po- 
liti blw Lsrdag den 2. April as det 
Føbenbavnfte Politi under-reitet sm- 
It tte af Hovedltadens mere farlige 
Jndbrudstyve havde taget Billet til 
Aarhus, og det loa jo nært at Hutte- 
ba Ksbenhcwnerne fom i Flck og 
Fslgc al der var planlagt et stsri 
re Kup i Nat-has 

Des narhufianfce Opdageke tog 
strakd Affe-re, og længe varede det 
iste, ftk de var pag Spur-i og hav- 
de faaet optle at de tre Jst-brichs- 
iyve havde slaaet fig ach ude i 
Mdrizgadr. Sqa inart Mittel 
faldt paa, blev famtlige Udgcmge 
fra Tyvenes Kvarter befot af en 

ftsrke Politistykke under Ledelse af 
Politiassifient Dankt-bad- og man 

fertigte at ttænge ind i Lei- 
lightden. Dir-on var imidletkid Ink· 
set, og indes-a Wied- mau.at lut- 
ke ap, hvotlot sollst-i maatte ad 
Askkenvejem der vi- lettere frem- 
komm-ils 

kaftefig atmet like-tre, men 

str- smsd i Mich-dem og de var 

Wiss-kl- weils-tast- Tisle 
til M Tit et Mnde med 
MMRUeMttmatMvar 
politisch der hat suec dem-IV M 

«ng de Udtryk for dekes Forbavselfe 
Iover. at man saa hurtigt hat-de faaet 
fat i der-es Adresse: maaske var ogss 
km Ommskecseki Skyld i, at de irre? 
gjorde Modimnd. Eftcr at have kon- 

.ftateret Overmaaten fulgte Tyvene 
«godvitlig: mcd paa Stationem og 

med første Tog gik Reisen tilbage 
til Kobenhamt Banden-I- fjerde Med- 
lem var efterlyft of Frederiksbekg 

tPoliti for et fwrre Tyveki af Gnld 
og Solvsager. 

J Aarhus fik Tyoene altsaa ikke 
TTid til at operere, becnærkek »Jyll. 
Pft.«, men ellers hat sikkert Menins 
gen været god not; da de vilde goa 
til Ro allerede ved Syvtiden om 

Aftenen, er der næppe Tviol am, at 
Nattens Arbejdsplads hat været 

udset, og at der skulde geres et stsrs 
re Kup. 

Hochmut-h To 8—10 Aars 
Menge Immer af Zadelmager 
Christeuien i Tohuse, satte fsrfte 
Paaskedag, da de var alene hjemme, 
Jld paa Hedelyngen, og inden man 

fik den stukket, var der brændt 30 
—40 Tdr. Land. De skadelidte har 
frckfaldet Sirav om Eritotning, men 

Faden-n maa ifl.»Vib·-Stifts·« of med 
en Vom-, fordi han ikke hör fort til- 

ftrwkteliat Tilsyn mcd Bernencs. 
—— Sondag den 3. ds. opkom der, 

uoift lworlcdes Jld i Guardejer N. 
Medic-u Vondes Hode iyd for Fiel- 
ftervang: der brcendte iiølge »Heru. 
FAUle ca. 30 Tdr. Land, og tun 
med ftorfte Møje locke-des det at red- 
de ou Pianmge, der ligger i Nekr- 
deden. Stadt-n er ret betydelig, da 
en stor Tel as den brændte Lyng var 
J stimmt lang. 

—«- Ta en Karl has Gaardcjer J. 
P. Dahl i Munklindc iorleden var 

ude at heute me i en -L1ede, der 
tilhsrer Anton Pisdrrien i Ruskætd 
ffk Ihm ifølges »Heru. Folked·« 
Lust ti: at its Lyctgen brænde og 
twndtc Jerfor Jld i en lille Top. 
Meu da Wagen var tak, bkedte Jl- 
den iia med kivende Hast, saa der 
brcrndte mellem 100 og 200 Tdr. 
Land Heda tillwrende forfkellige 
Rustæriolt 

Aalborg Skalen Author-L 4. 
April Unser Debatten i Voraadet 
i Eitermjddog om »Klassefordelini 
gen i Awmnmiieskoleriie« opfordrede 
Kief- Andersen til en zieniieingtibens 
de Ændring as Elevisrnes Forde- 
liiiq i sllasscrne Nu gaar Dkenge 
ou Piger lwer for liq, det losrei- 
Wmtnunen adftilliqe Tusinder om 

Zlaret Verrat-. iom vilde lutme spa- 
res, naar Trenge og Piger paa 
iamme Alderstrin blev lot i sam- 
me Klassevasrelie iom i andre Sko- 
lei«, lwor ved Klasse-me i Alminde- 
lizibed i Modickming til mi vilde 
kunne faa ou imod det lovbefalede 
Maximumstol ai Elever· J Tilfluts 
nina bei-til oplyfte Laster Flyaeiz at 
Einer Klasse kostet Deoimnunen ca. 

2000 Fit. om Anker 

Dis-fett En as Randers Bys 
irldfte Bot-gere. Guldfmed R. H. 
Tvenstkup, er foeleden afgaaet ved 
Dtdem 82 Aar grimme-L Den af- 
dske der kam til Randers fra Aar- 
lne—:-, grundlaade ifslge »Na-id. Av·« 
jelv den bekeiidte Guldfmedeforteti 
ning, hakt med wegen Dygtigbed 
drev i mange Aar. indtil haci over- 

dwg den til fin Zon. Han var en 

stille og tilbagekioldende Mand, der 
ier deltog i det ossentlige Liv. 

—- Gaardefer Jbsen Bach i Rod- 
ikov, en as Hornsletegnens mest 
lendte Mænd, er efter etl længere 
liaablsss Sygdom foeleden afgaaet 
vesd Dsdetr Den old-de nsd i en 

cidstrakt Grad sine Standsfællerg 
Tillid. «Rand. Venftrebl.« nævner 

lautet-es at han i tre Aar var Ses- 
kretæk og derefter i fyv Aar For- 
nmnd for den lokale Landboforening. 

—- Tn af Hiereingegnens kendte 
Lamm-nd Propwietær Hanfzcekch 
til Overklit, er fotleden afgaaet ved 
Dtden of en Blindtarmslidelse, godt 
60 Aar gnmmel Den afdsde var 

—- strivee »Vendl. Tit-K —- en af 
Egnend mest tiltalende Skikkelsen 
der efterladet sig et sinnst Minde 

lom en Iivsglad vix-klom, hiælplom 
og befiel-en Mand. Stint han 
egentlig ikke satte Per paa offenk- 
lige Tillithverv, undgik han dog 
ikke at komme baade i Sognemad 
llsm Ferment-) og Skalteeaad os 

iaa everdeaget en Ræite andre He- 

herze-ster- 

Bekendtgsrelser. f- 
W 

Missiousmsdr. 
J Bethania» Menighed, Webfter 

JGroves, Mo. vil der blive afholdt 
»Missionsmsde i Dagene fra den 

19. til 22. Maj. Præsterne G. 
Grill, Des Maine-T Ja. og A. Hof- 
gaard, Westhnch, Ja» bar lovetat 
være tilstede Om nogen fkulde 

Ihaoe Lyft lll at bei-ge os i nævnle 

Dage fkal de vcere bjerteligt veli 
com-um 

M. Th. Je n sen, Mgh. Papst 
· 

Flirkeraadsmtde 
vil blivc afnoldt, okn Gnd vil, den 
10-—--1l Mai paa Skalen i Blain 
Nebr. 

Kirkeransdsmedlemmerne indvarss 
les derived til dette Mode 

Menigljeder. Præster og Candis 
dater. sann andre, fotn bar noget 
vedrørende siirlemadeh dem-is ind- 

sende det til miq Jenest 5· Maj. 
J Ærbedialied. 

« 

N. V. Christi-Insekt 

Ungdomss og Missionsmsdc 
afholdes i Pelln dankte lntbersle 
Kitke 2217 N. Listh Strec: im den 
26. April til l. Maj· Der bliver 

Mode lwor Aften Kl. 8, og om Son- 

dagcn den 1. Mai bliver der oxxsaal 
Mode Kl. 8 Form. og Kl. 4 Efternl.’ 

Alle indbydes til diiisfe Medet 
H. M. Haufen. 

Z 2219 North thz Zt»O1naba,Ne-b. 

Missiousmsdr. 
Om Herren vil, bliver der Mis-l 

sionsmsde i Gethiemane d. ev.-luth. 
Kitte, Ebicago, Jll. fra 21. til 24. 
April 1910. 

Alle er hjertelig indbndne og vels 
komm 

Pan Menigbedens Vegne, 
Christian E. Mengers. 

Prwst. 
l 
c« Missiousmsdck. 

i Vil Gud, blioer der Missionss 
Hunde i Sioux City Ja» i Dagene 
,-2 .April: —1. Mai og i Goyville, 
«I .Dal, i Dogene 21——22 Mai 

F- Alle er hiertelig velkomne til 

This vie Msdetl 

I J. A. Larsetr 
l 
i 
i 
) 

ngdomsmjde i Atlautik Kredi. 

llngbomsforbimdet for A. K. af 
Den for d. ev -.luth Kirke indbydet 

herved paa det bjekteligfte til fil- 
gende Ali-den icm afholdes ved Pa- 
thok L H cher i —- 

IWeftbtook oa Falmouth, Me. lä- 
19. April. 

Plainfield, N J 20. April 
jPliil delpbia Pa» 21. April. 

lBtooclym N Y. 22.—25 April. ; 
hWarken Pa. 26 April. i Penn Yan, N. Y» 28. April. 

Bed Herren om at velfigne disle 
Moder bans Navn til Ære og til 

iSjcelcs Ftellel 
, Pan Forbundets Vegwe 

Theo —P Beet Form. 

Richtscqu 
Menigheden i Ablon Bis-, ind- ibydek til Missionsmsds im den 21. 

i—24.21pkll 
) Sindag Eftekmiddag vii der htive 
Ungdomsmsde. 

) Benner of vort kirkelige Arbejde 
insbde hicrtcligt og tilrejiende be- 
des ilrive til 

N. P. J. Nielf en, 
anh’s Priest- 

Mission-in 
Om Gud vil, bliver der Missionci 

mtde i den daan eo.-luth. Wenig- 
hed i Damlim Ja. 22.—24. April. 
Nidet begvnder Judas Formids 
dag Kl. los-z 

Alle er kærligt indbudne. 
Pan Menighedens Beque. 

J. P. Chsriltianlem 
Irr-it 

Teil-zis- cis-neu 

afholdes ved Trinitatis Semina- 
rium, Bleir, Nebe» ika 17.—-26. 
Maj, legge Dage ihm-zart Den 
mundligs Riemen 25.——26. Maj. 
Stube-net ira andre Stoler, sum 
øniler Ordinatton i den fortnedeskirs 
le til Aaksmøde«, bedes indllille lig 
til Eis-einen i nævnte Dage og meld- 
dette i qod Til- til Ptof. P. S- 
Big, stolz-Nebr- 

Paa Stoledlreltipnens Weg-sie 
E. El Kloth. 

M 

Judkydelsr. 
Torsdag d. ö. Maj, Kristihimmels 

fartsdag. holdes, vil Gud, Mode i 
vor Frelsers Kirke i Staplehurst. 
Nebr. —- Formiddag Kl. 10 Alter- 
gang og Gndstjeneste ved Paftor 
H. J. Dahlftrsm Racine. Om Mid- 
dagen Fællesmaaltid i Kirkens Ne- 
derbygning. KLZZ Mode i Kirken 
ved Paftor Jl. M. Anderer, Vlair. 

Sondag d. 8. Mai holder Past. 
H J. Dablsirom Højmesfegudsi 
tjenefte iamme Sted. 

Herved indbydes venligft til disie 
Moder. 

Jvar Marias Haufen- 
Staplehurst. Nebr. 

Ostaehfemsbestyter lage-. 
Til l. Oktober dette Aar Inikes 

en troende Familie til ot ovektage 
Bestyketgerningen af Bethania Bir- 
nehjem i Wanpocm Wis. Anlsgere 
liebes «e:ioende fis til undetteqnede. 

Pan Vorkirhfemsbeftyrelfens Beg- 
ms Th.N.Jeriild, 

Ell Horn, JaJ 

— Ray lkmil now for a imme- 
ur Spekulation in the only ex- 

clusiw Imnish settlement in 
Wesstcsrn Xehmsksk XVI-in- us 

fut« pries- and infornmtii)n. 
ctstnsspodesmsc in English pre- 
furi«:-(l. XVestcm chlty cu» 
KimlmlL Nein-. 

Etat-ice og brdftc Udvalg 
ai 

BilledsVreolort for 
enboer Anledning. 

Gratulations Brevkokt 
mgd danik Telit. Mange for- 
ikellich SUCH iorteket per Duf. 
25 Teiles. 

Brevlort mcd Bibeltekh 
Danih fleke Flags med foticellige 
Telit. Eorteret, per Duj. 2dc· 

Prospektlort fra Blaie 
o g O m e g n. Jndbefatter Sam- 
fundets" Stole og Form-Phas- 
iamt den danile Kiefe. Sorteret 
per Duf. 25c. 

Projpektkort fra Dan- 
mark. Ca. 50 forskellige forde- 

·-les imutke farvetrykte Kett fta 
skonneste Egne i Landen Jndbei 
fatter mange betendte M. 
Sattel-et ver Dus. 25c. 

PaaskesBrevkott med haust 
Bibelwka Trykt i 6 Kulttek 
paa fint Karton, stemstiller et 
Kors omvundet med Blomstet. s 
forfkellige. Telsterne oalgte af os 
men Arbejdet udfsrt i Tyfklauh 
Disse er ubetinget de small-ist 
Kort ai sit Stags og sælges dos 
i Sæt ai 12 Swttet med tust 
Omflag for Löc. 
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Sorteret Proveoalg of alle 
ovenstaaende per Dul· ssc 

Dat. Luth. stil. hist-. 
« stil- sei. 

Visiten-teile Nr. s, 
over Religion og tei- 
logi iamt almindelig kri- 
stelig belærende os op- 
byggelige Skkifter et nn 

færdig og tilieudes enhver frit pas 
Forlangende. 

Daaifh Luth. Publ. We, 
Bis-inse« 

snaqdjnwmn — Amsnonn uqu 
hu rtiggaacnde dobbelr— 

sluucsDampcr 
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Stokartetle Bekvemmellkhocler. 
Altlak ayt. Moder-It Inst-stut- 

Ingen Ombytnlnk.s1uktlk Les-. 
Pius-m ils-» In chch 2 din nötigt-v 
Io- aus«-n- » 091)Inlmk tsenvemset tust-s 

Its M Scss-(1tmsvisn- Ame riet-n Unten- 
utetmostboemle Asem ellek til 

A. E. JOHNSON sc c0.s 
Get« III-It Fuss-. Akt-tits· 

lk«k-W.lsclxle 812 —- —— cuchco 
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