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Afholdssslongres. 

Danfke Afholdsfelskabers Lands- 
sorbnndci Unnatee aabnedes paa 
Jnduftrimlwet i Ldense den 5. ds. 

Der var medt ka. 150 Delegerede, 
reprwienterende 120,0(,IU Medlems 
mer. 

Af Beketningen sont Form-Indem 
Gaardejer Clang Johanniem Vaarst, 
aflagde, freingik, at Kongressen onl- 

fatter 1:; i de« danste Afholdsielskas 
bers Fort-und ftaaende Zelskaber 
med ialt 12l,()():2 Medlemmen der 

reprceienteres af 124 Telegerede 
Bereining og Negnslad der balans 
cerede med 2,502 Kr» godkendtes. 

Angaaende Afholdsfolkenes Tak- 
tik med sasrligt Henblik paa For- 
budsspøtgsniaalet, lwilket Spottw- 
maal indlededes af Folketingsmand 
Ferd Nielfen, vedtoges folgende Re- 
solution: »Danlke Afholdsfelskasbers 
Landsforbund lamlet til den 6. dan- 
ske Afholdskongres i Odense d. S. 

September 1910 udtaler, at Maa- 
let for Afholdsbeoægelien er Lands- 
forbud lom lldtkyk for Folkets Vil- 
lie. Men da Betingellekne der- 
for fkabes igennem lokale Forbud, 
maa Afholdsfolkene samle Krcefters 
ne om at gennemspre de foreliggeni 
de Ædruelighedslove, og iortfætte 
med Kommuneasstemninqer i den 
ftørft mulige Udltreekning Konnt-es- 
sen billiger den at Landsforbundets 
Beitnrelfe valåte Taktik, og fraraas 
der ved nve Organisationer —- For- 
kmdsunioner el. limi. — at splitte 
og lvcekke Afboldsbæren og derved 
for-linke dens taktfafte og maalsikre 
March fremad mod Zeiten« : 

Efter en Frokoftvavle indlededessT 
Svsrgsmaalet om en Spiritusfkat 
af Redaktsr Holner Kristinnsen, 
Rudkøbing Dette Spergsmaal af- 
fsdte en Diskussion der optog hele 
Eftermiddagsmedeh og lom først 
lluttedes i Aftenmsdet med Vedtasj 
gelle af folgende Resolution: »Kon« 
greslen ndtaler, at enhver Fokhsjels 
se as Spiritusikattem der giver 
Stat og Kommune for-get Jndtcegt 
as Alkoboltraiikken, vil vanskeliggekel Arbejdet for at naa Afholdsbevæ- 
gelsens endeliae Maul: Lands-for- 
bud.« 

Konnt-essen fortsaktes ncefte Dag. 
Af Sagen der oar til Behand- 

ling, kan frrmhæves, at der efter en 

Diskussion vedtoges folgende Refo- 
lutiam «J Erkendelie af de lam- 
fundsnedbkydende Virkninger, lom 
de betuiende Drikke ever i vort 
For-, og i Ticstutning tit, hvad dekl 
er udtalt i den Adresse med 450,··l 
000 Und-erstritten lotn forrige Vin- 
tee blev tilltillet Regering og Rigss 
dag, opsordrer Kongreslen paa det 
melt tndttængende Lovgivningsmags 
ten til i fekfte Rigsdagslamling at 

gennetnfske de afRegeringen i Oper- 

enöstemmelle med Ædkueltghedskoms 
missionen «fkemlatte Forslag i den 
Sttkkelie, hvori Folketinget vedtog 
den i sidlte Samling.« 

Dereftee ndlpandt der sig en me- 

get indgaaendeDiskussion am, hvorsl 
ledes man over-holder de nugceldenq 
deLove vedrsrende Beværtning vgl 
Hand-r med berufende Drin-, .ogf 
ved hvilke Midlee Odertkædelser kan; 
iorhindres. Man vedtog at nedicettej 
et Udvalg, til lwilket saadanneOversT 
txt-heller kan anmeldes, og som san! 
stal lsrge iok Klagetnes videte Beil 
handltng og Jndbeingelle til Mon-I 
dighederne Til dette Udvalg valgs 
tes Redaktsr NielleniSvinning, 
Folkethingsmand Las-Mist og Stu- 
dent Heflelen Til nieste deelted 
valgtes Kolding 

Beeetning ira »Da-ist Afholdsbis 
dliotek·'« der hat meet i god Frem- 
IMI. oplaftes og gewende In- 
gaaende Opeettellen at et Zentral- 
dumu for den imlede Afhpldsbes 
est-gelte vedtog man efter en tm- 

geke Diskussion en laalodende sele- 
luttom ..Jdet Kot-greifen ndtalet 
itu Ttlflutning til W om et 
W ice den innelede 
W fide-Mite- Morden 
M Wlles til l) at Uaew 
et W M OW M M 
est et W et M me 

- 

szk 

de med Opretholdelfen forbundne 
Udgifter og en Jordeling af disse 
efter Medlemssantal for famtlige 
Selscaber under Landsforbundet, 2) 
at andrage Regering og Rigsdag om 

et Tilskud til Sagens Fremme, Z) 
at drage Omsorg for, at Sagen med 
de ovenncrvnte OplyMnger forelcegs 
ges Selskaberne.« 

To Forslag fra den internationa- 
le Forbundsorganisation henvistes 
til Bestyrclfen. Formandem Gaagds 
ejer Claus Johannsen, sluttede der- 
paa Mal-et 

Konsejlepræfidcnten taler. 

Horfens, 6. Septbr. Konsejlsprwi 
sident Klaus Verntsen hat Sendag 
on Mondag været Hovedtaler ded- 
».Gorfens Fremskridtsforening«s 25 
Aars Jubilæumsfest og en politisk 
Hsstfest i Juelsminde (Bjekrekred- 
sen-. 

Medens Festen i Horsens gene- 
redes af et vedblivende Regnvjer 
og derved kun var beføgt af knap 
lMMMennesker, var Festen i Juelss 
minde beseat af over 1000. 

Konsejlsprwsidenten gav i Hor- 
sens en historisk Stildring af Ven- 
stres Udvikling, medens han ifølae 
»Gott Folkebl.« i Juelsminde talte 
ndferliqt om Ministeriets Arbejdss 
plan. Der maatte førft og fremmeft 
spares, hvor det var muligt at spa- 
re, og Reformen fom kostede større 
Sammet-, Inaatte udfkydes til bedre 
Tider. Forfvarslovene vilde Mini- 
fteriet føre nd i Livet i nøjefteOvers 
enftennnelse med Lovenes Ordlyd. 
Minister-set vilde ved en Grundlcwgs 
Endring fsge at gennemføre en ret- 
fansdig Valgkredsordning med en- 

lille Forsgelfe as Valgkredfenes An- 
tal, on fauledes, at baade Mcend og 
Kvinder sam- pocitisk Valgret fra 
25 Mars Alderen 

J den nye Mellemskole saa Kon- 
fejlspræsidenten en Fare for den 
egentlige Folkeskole og for Frem- 
komsten af et lærd Prpletariat i 

Lætredsbluser og Trcesko. 
En Kirkeforfatningstamp vilde 

Ministeriet ikke reife, men derimod 
sage at gennive Menighederne no- 

gen Jndflndelse paa Præstevalget. 
Det skal være Ministeriets For- 

maal at fkabe gode Kaar for den 
perfonlige Ftihed og for de mange 
personlige Hieni, saa Lystrn til at 
»komme paa Statskasfen« niaa af- 
tage i Siedet for at tiltage 

Konsejlsprkesidenten hilstes haa- 
de i Horiens ogJuelsminde med stor 
Begejstring, og Folketingömcendene 
P. Th. Nielfen og Jsrg. Jenfens 
Kleis, der ogsaa talte begge Siedet-, 
manede til trofast Sammenflutning 
om det nuværende Ministerium 

Jmod Assttousdtikketiet Lemvig, 
4. September-. Ved et her i Byen 
afholdt Mode, hvortil var mødt Re- 
prcvsentanter for Byens og Egnens 
Afholdskreds, for Landboi og Has- 
mandsforenkngerne samt for nogle 
Somit-read enedes man om at rette 
en Henvendelfe til Politimefteren 
om, at der fremtidig nægtedes An- 
draqender omTilladelfe til lldfkænk- 
nian af Spiritus ved Attktioner paa 
Landet. 

» 

Stor Gove. Paftor H. Buddei 
Land, der nylig har taget sin Af- 
sked fra Everdrup Menighed, hat 
fkænket denne hele sin Bogsamling, 
lieftaaendc af op imod 1300 Bsger. 

Japan-te i Damian-L Ten japan- 
fke Stot hac- Cendt en as sit Lands 
Ssnner til Datimark for at fætte 
W ind i danfk Fisketivirkfomhed 

» 
Den unge, intelligente Mund op- 

holder fig for Tiden (8. Sept) i 

Ikederikihavm hvok M i nagen 

Htid hat veret paa Skibsvækftet for 
It sum sig ind i Bygniugen af Fi- 
skefaktffn oq Matt-Wem In as de 
ist-sie Dag- tager hau med Kutte- 
em »s. Schon-· m Füsse-L for tin-« 
biet Ich-e findt med den M. 
hauste Hist-u Mut stinkt-modi- 
sisieri paa. - 

Oe km en ist-me Des reif-r htm- 
fktbet »Aus-L til-Z fis-I M Js- 

pan og meddeler lsine Landsmænd 
de indvundne Erfaringer, og snart 
vil Japanerne, laernemme som de 
er, være lige saa dygtige og prakti- 
ske Fiskere, som Danfkerne, hvis de 
da ikke er det i Forvejen. 

En gammcl Biolin. Niels Jensen 
i Darup ejer en gammel Violin, et 
Stykte Arvegods, der igennem flere 
Slægtled er gaaet i Arv fra Fader 
til Son. For nylig har Jener 
sendt Violineu tic Kahenhavu til 
Undekfjgelse, oa det hat da ifølge 
»Gebt-o Av.« vist fig, at det er en 

ægte Amulin Violin fra 1516; den 
ck saaledeks mange Penge vcerd. 

Et Skældsokd til 50 Kr. En 
Smed i Vejle var bosz utilsreds 
med et Arbejde som en Mucor-ne- 
ster havde udført for ham, og da 
han derfor ertlætede, at Mammo- 
steren havde ,,fnydt« yam, onlinzde 
Mutermefteren Sag imod ham. Po- 
litiretten har nu ifølge »Vejle A. 
Av.« idømt Smeden en Bade paa 
40 Kr» fom i Mangel af fuld Be- 

taling stal affones med simpelt 
Fængfel i 5 Dage. Desuden blev 
han dømt til at betale 10 Kr. i 
Sagsomkostninger. 

Hist-n paa Lemvigegncn er nu 

(7. Sept) væfentlig endt, om der 
end dog paa lavere Jokder staat en 
Tel Korn nde endnu. Høsten er 

usædoanlia lidt fyldende, men af 
Kerne er der megen og god, saa 
Hasten tan i Værdi regnes som et 
godt Middelaatn —— Af Hensyn til 
dct knapve Foder er en Tel Land- 
masnd betcenkt paa at indskrænke 
Kvasgbeholdninqen noget 

Rot-haften tegner ti.l at blive end- 
og ualmindelig rig hele Egnen over. 

Et Bat-n forbrændt. Stenhugger 
R. lHansens 14saarige Dotter i On- 
strnp, ved Eskildftrnp blev forledcn 
Akten saa stcerkt forbrændt, at hun 
senere er afgaaet ved Døden 

Hun vilde løfte en Gryde af Jl- 
den, men tom for nær til Luerne, 
faa at der gik Jld i hendes Tøj. 
Hun løb nd af Hufet og raabte otn 
Hielt-. Hendes Moder og nogle Na- 
bofolk kom ftraks til oq kaltede Sack-» 
ke og Vand over hende og sit Jlden 
flukket, men hun var da allerede faal 
stærlt forbrkendt, at hnn senere af- 
gik ved Døden i sit Hiern· 

Dsdsfald. Ihn Sognepræsi til 
Allefø og Næsbyhoved J. P. J.1 
Engholm er afgaaet ved Dsden il 
Heller-up i en Alder of 75 Aar. Han-l 
var i sin Tib, 187-1——83, Sowie-« 
præst i Tor-Ecken oa derefter i næ- 

ften 24 Aar i Alles-J og NOT-by- 
l)oved. 

—- Fisbmand Hans Munch i Vi-: 
borg er forleden Nat afgaaet vedi 
Døden efter nogen Tids Sygdom, 
67 Aar gammel. Den afdøde, der 
var barnefødt i Viborg, etablerede 
ifslge »Vib. StiftsU sin store Ma- 
nufakturforretning der i Byen i 
1872 Gan var bl, a. Medlem af 
Handelsforeningens Bestyrelfe. 

—- En af Vatdeegnens kendte 
Landmænd, Guardejer Kr. Thomfen 
Ktiftenlen i Sænding ded· Narrel 
Nebel, er forleden afgaaet ved Dis-! 
den af en Galdeftenslidelle paa VIII 
Rovsings Klinik i KIbenhavn Den; 
afdøde, der under Kongebespget fok-’ 
rige Sommerklev udncwnt til Don-l 
nebrogömand hax lfslge »Von-de 
Folcebl.« beklædt en Række Tillidss 
hverv paa fin Egn: han hat faule- 
des været Sognekaadsformand og 
Formand for den lokale LandbofotH 
kling. ! 

—- Snedker Terkel Knudsen iVilssl 
lev er forleden afgaaet ved Dødemi 
ca. 58 Aar gamtneL Den säh-de- 
der var en overordentlig velbegavet 
Mand, begyndte fom ung Mund at 
uddanne sig til Laster, men da hans 
Forældke file havde Rand til atl 
lade ham fortsætte Studium floqj 
hak- kesplut om og gis i Juki-ker-l 
lære. J Bilslev Kommt-ne var hani 
lftlge »Esbj. Av.« en betroetManH hqn var inaledes Sognefoged og ladl i ls Aar i Sognetaadet, den niestei Tid fom Fauna-tin og her qjokde 
han sig nqvnlig bewertet ved sin 
strenge RetfætdiqhedslauQ 

— mission-w n Musiker-i 
Jnfantekiet O. c. stellen er ifthe 
«M.« afqaaet ved W i en Il- 
det of 72 Ink. Den awde fein 
med Met- deltoq l Krisen IM, 
ver bete-net nnd stlvknfet 

« 

—- Usedbunn sit-m Linsen 
et W »Al« Auch den s. U. 

efter fort Tids Sygdom afgaaei ved 
Døden paa Kommunehospitalet i 
Købenbavm 59 Agr gl. 

Fundne Oldsager. Paa Gaardcjer 
Jens Steffensens Mark ved Bagn- 
tofthede mellem Hurnp dg Vestervig 
er der ved lldgravning af en Jord- 
høj fundet et ftort Vroncesværd og 
en Vøjlenaal. Tet historisfe Sam- 

fund paa an bar erhvewet de 
fundne Genitande 

Hpblomstcm Til Provinsen er 

der nu sendt op imod en hal Mil-« 
lion Hisstblomftev Præftø Amt hat 
rekvireret det største Antal, nemlig 
50,(W) Høstblomsten Aalborg Amt 
hat faaet 25,000, StanderborgAmt 
35,W« og Vibora Amt 15,000Høft- 
blomster. 

Hostblomstcns For-maul. Paa gi- 
ven Anledning meddeler National- 
foreningen til Tuberkulosens Be- 
keempelie, at fnn de Penge, som 
indkommer i København oa paa 
Fredvriksberg, vil blive anvendt til 
købenbavnske og frederiksbergskeFor- 
maal, medens de Penge, Høstblomsts 
salget i den øvrige Del af Landet 
indbringer, vil blive anvendt til 
Oprettelsen af mindre Kystsanatorier 
rundt om i Landet for svagelige 
Born Ined lettere Former af Kittel- 
syae og 1ign., og ikke til kehenhavns 
ske Foranftaltninger as nogen Art. 

Band over Engcue. Vandet er 

i den sidftc Tid gaaet op i Helstrup 
Enge, iaa Ejerne maa taae deres 
Kreaturer derfra; vcerre er det dog 
ifølge ,,Nand. Dagbl.«, at flere har 
Korn staaende i Engene, baade he- 
stet og uhøstet, og da det nu bliver 
helt ødelagt, idet det staat under 
Band, bliver det ikke saa lille et 
Tab, baade med Hensyn til Kornet 
oq Eftergrcesninqen 

Odelagte Gras-steckt Paa Seest 
Kirkmaard har nogle ubekendtePers 
soner i de sidste Nætter (7. ds.) ede- 
lagt forikellige Gravstene, idet de 
hat brækket Kot-s af og ilaaet Hjsrs 
net i Stykker. Nogle sundne Klæds 
ningsstykker knnde tyde paa, txt-Ban- 
dalerne har fast Natteophold paa 
Kirkegaarden Maaske er det de 
samme Personen der har forHVet 
en Rcrkke Frugttyverier i Hanerne i 
Sognet. ( 

Tyske Krigsstibes Odelæggclfen 
Kjerteminde, 5. September. Ratten 
til i Gaar passekede en tny EskadreT 
paa ca. 30 ftorc Skibe genueth 
Jtore Welt, oq Skibone scjlede lige 
genuem Kjertemindefifkernes Silbe-! 
ankn. Der var ca. 60 Sildebaadel 
pna Søem og de miftede gennemsl 
gnaende hver 3—4 Garn. 

Som rimnligt er, agter stkerne 
nu at rette en Henvendelfe til de ty- 
ske Myndigheder om Erstatntng for 
det betydelige Tab, de bar lidt. 

Ultstkc ved Skydejvelfet paa! 
,,Hejmdal«. Under Efkadkens Øvelsl 
ler i Hurtiglkydning ved Thur- skete 
der Un 7. ds. paa Krndseren »Nim- 
da« en Ulykke, ved at Ladningen gik 
bag ud af en Kanon, Kadetaspirant 
Oempeb Søn af Distriktslæge Hem- 
pel i Kplding, blev haardt faaretsi 
sovedet »Seit-adel« sejlede ftraks 
til Aar-bus, hvor den tilfkadekomne 
blev indlagt paa · Gornilonsfyge- 
Entset. 

Fistemstkkdet. Fra Frederikshvan 
skrives, at i de faa Dage, Kutteme 
bar været paa Ham, er der ble- 
ven fisket ket godt. 

Fm Vestkysten «indbmgte m-— 
12 Auttere fra 50 til 300 Snefe 
Rødlpætter. der vejede fra 9 indtil 
20 Bd. Stufe-m og betaltes men 2 
Kr. til 8 Kr. 50 Øre Snelm 

Fra Østfiden af Læss og Kob- 
borgkunden indkom 9 Kuttere med» 
fm 20——80 Stiele thspætten 10 

oa 22 Ph. Snesen, betalt med 52—-; 
55 Øre Pundet. ( 

Fka Nordeftsiden af Læst vgl 
Les-stunden indkom 15 Kutten 
med 40—100 Stiele cum-, 10—16 
Pd. Stufen, belalt med Rotz-S Kr. 
pr. Suec 

M c kirrisltnq oa Sletlwar er der 
i alt kun silket ka. 600 Id» Wt 
medic-So In Juni-et 

c- OI VII-I fandtes forleden 
at Beet-was Paul Indes-sen m 
Ulletup satt i Give Sm. Hallo- 
nen var omtteut m stskttcft used 

en Dar, og i Gondolen laa ifølge 
,,Vejle A· Folkebl.« 6 Breve, som 
Affenderen paa et Vrevkott badFins 
deren affende til vedkommende A- 

»dressatcr i forskellige nordtyske Bner. 
YVallonen er affendt fra Badeanstal- 
«ten paa Sylt den 1· September Kl. 
G, og den fandtes ved Give den s- 
September Kl. 9 Morgen. 

l 

De billige Ssudqgstejfw Paa! 
VembsLemvigsThyborøn Jernbanerl 
hat man i Sommer indspkt billige 
Sendaqsreifer, Tut og Retur for. 
Enkeltbilliets Pris. Refultatet er 

faldet faa godt ud, at man, efter 
.hvad der meddeles, indtil videre 
agter at lade Befiemmelsen gcelde 
alle Aaretg Sen og Helligdage 

O 

Inst Stiele. J Utdum oq Oes- 
felbqlle Kæk hat man ifslqe »Beste 
c. FMU i den feinere Bd fet five-e 
Menscher af Starke. Det er Me Is- 
nens Stocke, der stelle-, men dek- 
imod Flotte, der kommt Nord fra. 
oq iom pas des-es smdeinq Ist-et 
kortcpscldisceetfuatdelltk 
im Ia met des mse set-r sc 
W. 

»Holmcgaqrd«i Brand. Aalbors, 
»5. September-. Forhørene i Anleds 
Ining af Branden paa Holmegaard 
ved Ellidshøj har givet til Resultat, 
at Branden er paafat of en elleves 
anria Dreng paa Guarden. Gan 
havde paakat Branden, fordi han 
var ked af Tjenesten. 

thttcstuen i Astrmt Aalborg, s. 
September Nationalmuseet hat ktbi 
en Hof paa Astkup Mark ved Giver. 
i lwilken der for nylig fandtes en 

velbeoaret Jættestue. antagelig ea. 
5,()()« Aar sammel. J Stuen lau 
et Strich et Stenspyd og nogle 
Hjorteknogler. 

Eis klein-ist Stute-tut m Lil- 
lqud. Beftyrelfen for bei W 
Udoalg qnqaaende en W stot- 
central pqa Lolland afholdt W 
»Nam. Tid." Msde i North-L III 
drttc meddeltes, at der tm et II- 
net LUSS Tdk. M m M- es 
Midtlollond oq SI.000 Ut. M 
paq Demutan 

Da man must-, at ANO Ut. 
Land Ist me ask M IM II 

THE WBSTERN LAND ROLLER c0., 
(.JIs-"lIiIIg-. NXEIUH 

Hnlspfnlms sjgs til l«’in«n«-)r(- »von-alt i l". s. thl slisnno minan 
kksdci «l’t«s)n)l(s. sum gin· Atslipjdss for 3 Muskinmz idsst den 

nmnligx1)111v91«jHet«H«. pnkkets og oft-erleidet- isn lös »Mul(·h« 
»von paa Jus-don. Hmn beskyftiqs donn« imml in tin-HI- u(l. 

Dei-ne Trinan vil fortricsnge alle anser Mitskinpn D( XI« skyldes ikke alt-ne 
(lp glnnremle lässsnltausr, vj lxar km vor egen Faunan mcn den nat tuldtud til- 
krwlsstjllet alle llrnge1·ne, som hat« Erbe-just med den. llmr djhse Tmtnlensr 
brugt Er Aas-den komme-n langt bedke op end andre Siedet-. og Mr givet smnw 

l"(ll)ytte. 
Um nærtneke l·n(lt-rretning ug Uplysnjng.8an1t Katxkliig ug l'1·j«·H-. tilskrjv 

WESTERN LAND ROLLER C0., CUSHINC. NEBR. 
NS.—Ticsligst Sestilllnx silussss deckst Levis-sing- 
W 

Billigt men goal. 
Nedenstaaende Bager er nuientligst Restoplag, optij til weget 

lave Prisey hvorfnr vi set os i Stand til at byde vore Kunder denne 
sjckldne Anledning. Bagekne er alle i Omslag, wen i ten og god 
Stand. 

Dr. H. Mariens-m »Prwdikener«. 1., 3. og 4. Satnling, henholdtp 
vis 263, 322 og 322 Siderz i Omslag, hvet 25 Ets. 

qutor Hans Knudieuz ,,Jesu Lignelser, udlagt og forklaret i Bibel- 
læsninger«, 926 Sider; i Omslag 50 Ets. 

» ,,Jesu tre Beng i Bethania«,Bibellæsninget. 428 Sider; i 
Omslag 40 Ets. 

» «Jesu Kristi Person og Liv«. En Række Studier I. og 2. Del, 
i alt 1060 Sider; i Omflag 31.00. 

Luther-O Reformator-Mc Sktiftet i Ubvulg ved J. Kopet og Dr. Fr. 
Nielsm 828 Sider, 85 Ets. 

Ehr-. Blaumsllen Hellig Jor d. Rejiebilledet fra Pola-stim. 
345 Stoke Sider med mange udmætkede Billedet 81.25. 

Fr. Hemmt-rich: Den lriftne Kirkes Historie ZdieBind, 
Nytidökikkem 721 Sidet, 81.00. 

Den almindelige Bogladepris haa alle disse Btger var flete 
Gan-O lau stor. Benyt Anledningen nu. 

Dau. Luth. Publ. Donir. 
Bleir, Nebr. 

En Athudliug 
Om den lnthetsie Kirkes 

Konsirmqtion 
Er Titelen til en net lille Bog 

paa 78 Sider af Past· H. C. Nir- 
næs, Everest, Kansas, netop udkionv 
men paa Forfatterens Forlag hos 
Danish Luth. Publ. Hause, Blatt, 
Nebr. 

Bogen, som et optrykt efter en 

fortfat Artikel i »Lutheraneren« for 
1904, indeholder en interessant og 
dygtig Skildking af Kirkens Syn 

paa og Brug af Konsirmationen net 
gennem Tiber-ne samt en klar Frem- 
ftilling af de Jpcvanskninger beruf, 
fom har fundet Sted baade i ældte 
og nyere Tider. 

Dei er en Bog, fom enhver lu- 
therkaristen kan have godt af at lese 
og være glad ved at eje. Den er ind- 
bunden i pænt og solidt Shirtingss 
bind· Prier er kun 30 EentQ Den 
faas hos Forfatteren eller hoc 

Danish Luth. Publ. Haufe, 
Blaih Nebr. 


