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Ststsstattetnes Stigaing, fkriverl 
»B. L. i Udl.«, sfkyldes — i Mod- 

fætning til, hvad de radikale og so- 
eialistiske Blade præker —- mere de 
civile end militære Budgetter her- 
hjemme. Tet ser man bl. a. ganske 
tydeligt, .hvis man sammenligner 
Statsregnskabet 1909 — 10 med det 

fka 1901—05. Fra 1904——05 

steg Udgifterne paa de civile Buds 
getter nemlig fra 77,2 Mill. Kr. til 
107, paa de militære kun fra 22 til 
26. Mod de civile BudgettersStigs 
ning med ca. 30 Mill. Fir» staat de 
militæres med kun 4, hvoraf endda 
de 15 skyldes Lønningsfortjøjelfer, 
der afløste ikandaløst laveLønninger, 
yvoraf da ogsaa de Radikale ftemte 
for dem. 

--· » « « « « h 

Esel er lllc sull UlluccUHL ul Ue 

civile Budgetter figurerer med nu 

belydeligt over 100 Mill· str· aars 

ligt, naar man fer, hvilte Sammet 
ed forskellige Ministerier kræver ind. 
Jndenrigsministeriet sauledes U, 
600,000 Kr» Kultusminifteriet 13, 
og de andre Ministerier tiljoarende 
En meget betydelig Tel af diese llds 

gifter er Almisse, direkte, men nann- 

lig indirekte, Understøttelfer til alt 

muligt mellem Himmel og Jord, 
hvoraf mange højst wivlsomme Sa- 
gek og Personen 

Den cneste cerlig radikaL1 Red. i 

saa Henieende er Red. Zimm-, naar 

han i ,,Øft5jcell. Zolfelsl.« Tiger: 
»Forfvarslovene er ikke Zkyid i vor 

Misere. Det er ganste uriqtmt at 

paastaa det. Te hat jo ovekhoucdet 
ikke begyndt at Virke helt endnu, cq 

lldgifterne (til den nye For-inwend- 
uingj falder hovedsagelig paa dem, 
der hat større Jndtcegter end de al- 

lerfleste Borgere i Byerne og de al- 

mindelige Jordbrugere paa Landet.« 
Dr. So. peger derefter paaNedgangs 
en i Toldindtcegterne, Lønningslos 
vene, Bank- og Sparekassefkandas 
lerne, der iFællesskab hat fremtaldt 
Miseren, og slutter saaledes: »Den 
hele ekonotnifke Stilling er for saa 
vidt naturlig nok. Der er ingen 
Gander i den. Vi ha» økonomisk 
everanftrængt os, levet »der Evne, 
unend under særlige Former. Og 
nu melde: Smertetne fig. Te vil 
bleve stsrre paa et senete Tidspunkt, 
demm er ingen Tvivl.« 

Xej derom er ingen TvivL de vil 

blive umaadelig meget starre, og in- 
gen as vore Lcesere fkal tro det Pjat, 
der undertiden difkes op med her- 
hjemmefra om begyndende bedre Ti- 
der herhjemnte 
« Beuguaveti. 

Rigsdagsmasndenes Neisediæter 
drsftes livligt i forfkellige Blade 

Socialisternes mislykkede Angreb 
paa Landstingsmd SørensensSaras 
get gav«K-benhavn«Anledning til at 

oplyfe, hnad de socialiftiske Falke- 
tingsmænd beregner fig for Reffer 
mellem Kobenhavn og deres Hiern- 
sted Og as denne Fortegnelie fes 
det, at d’Hrr. just ikke reifer billigt. 
H. Rasmussen, der var saa dydigt 
sprarget overSørenseniSaxager, kan 

f. Els. ikke rejse fra Ksbenhavn til4 

sgaqsljnwmq Amesjoaq Uns-Ins 
set hunlggssense, Io,ooo Tons cod- 

boltsslckue Dsmpslclh 

Als-» følgende Dage til og ira 

skandinavan 
sk- New York- Fm skmnlimwiens 

Matt-I 23 (1. F. TlETGEN Martsst 

Mist-so HELLIG ULAV Mart- Il 

April ls UN1"I’SD sTATEH Mart-s 26 

»Hm »so-m 11 Apkn 8 

Mi. 4 C. I·’. TIETGBN April ls 

W 11 HELLlG OLAV April 22 

Uaj 25 UNlTED RTATEH Mai 6 

Wkor skgask tm Ohlcago 2 Dass 
wills-m 
las-II Ost-Wink finan Kelte. 
Mut-se sekvemmellxhecker. ! Amt-s syst. Moses-ne inclketteh 

lau Makel-et ps- tkulie Klam- ; 

tot vskmeke Nov-zoolo- hsnvendet msu 
It tust-s n Americas-s Male-is 
Ist-seit boomie Ase-It ellck M 

Ä« S. JOHNSON se co. 
Sei-U IM. Psa. dient-. 

I Hätt-Its IT. —- cllth.lt·t·s 
sitt Ists-« An. so» Ulnmpouh blin- 

Skanderborg under 32 Kr. N· C. 
Christenfen bruger 30 Kr. til Aal- 
borgsRejsen, medenss ZørensenSaxai 
ger, der dog fful et Stykke tængere 
nordpaa, klarer sig med 12 Kr. Ma- 

rott bruger 30 Kr. til Odenserejsen 
o. f. fr. Socialisterne blev rasende 
over disje Oplysninger og fik den 
skiklelige Folkctingsformund Thom- 
sen til at udftede en offentlig Er- 
klæring om, at de aldeles ikke er 

vcerre end deres Kollegek af andre 
Partien Og de Tal, Socialistblade 
fremdraget, tyder paa, at i bvekt 
Fald en del Tel Nigsdagsmænd af 
alle Partier er qodt enige om at 

plukke Statskasfen. 
J »zynis Tid.« gør Land-sprichs- 

rnand Ism- Petersen opmcerkfom 
paa, at ifølne Valgloven ti!kon1mer 
der Rigsdagsmcendene sonan deres 

dnnljne Godtgørelskx for hznsr 

Tag Nigsdagen ertsnmletC at jun 
deres Reifeomkoftninger erstattede ef- 
ter Regning. Men daRiqsdaqsmæni 
dene hor Frikort pcm Jernbanem 
kan de fo- ikfe baue andre ekstra 
Neifeudgifter end Troste on Befor 
drinq of Neifegods samt Form-sing 
under Beis. Men at det kan lobe 
up til ZU Kr. for en Reife f. Ets, 

fta Kbh. til Odense, synes noget 
mærkeligt. Rigsdagsmasndene hat 
ikke Ret til at beregne fig Diceter Erst 
deres Neffedage Jmidlertid er det 
nok i Ismene-Z Lob blevet ret nlmins 
deligt, at de for Nemheds Sknld bar 
berennet fizq en Tags Tiæter i Ste- 
det for fpecificerede Reffeomkosmins 
ger, og det kan der ikke ver-re meget 
at fiqe til. Men naor de foruden 
Tinsterne tilline beregner Tig fast- 
lige Reffeudgifter, faa synes de at 
net-re ndenfor Volglovens For-Trif- 
ten Det time-r fig ikke godt med den 
wegen Tale om Sparfommelighed. 
Og det er en tarvelig Trsft at de 
forsalistifke Rigsdagsmænd i det Ka- 
pitel Me et vætre end andre. 

Erstatuiug for Garuispusforfcyts 
felfetne vil blive givet erdericia 
der faar en Del af Togversonnletjils 
flyttet ftd Ast-bus- 

Paft Benedikt Nordens-Ist hoidt 
okn Aftenen den »Z. Febr. ifl »Jnll. 
Pft « i Aarbns Gartnerforening et 
udmrerket Foredrag otn de Dunste 
i Amerika: han fortalte ocn Udvnni 
drernes Liv i det fremmede baade 
før oq nu on pegede baade paa, 
hvad der stiller dem, og hvad der 
famler dem, oq flutteliq betont-de 
han, hvor ftor Betydning det bar, 
at Baandet mellem Dunst-Amerika- 
nerne og Hjemlandet aldrig brifter. 

Forsamlinqen kvitterede for det 
interessante og velholdte Fokedkag 
med vaktnt Bifald. 
—- 

Solgt vacdgantd. Solliæt Ni. 
Febr. Sorspdgaarden »Aagnarh« Veh 
««-s»rløv mcsd tilbørvndc Qirke oa Ti- 
csnder samt Fasstw oq Lejeqods er of 
Eferindetm Ente-äu Elifobeth Ol- 
fen folgt til Guardens ForvaqterJ 
»Gr. J. Sollt-wann Olfen for HIR- 
900 Kr. Hovedgaardens Tklliqatns 
di- er 733 Tdr.Land, og den er Wid- 
sat for et Hat-Horn af ca. RUA Thr. 
Vefætminqen Da Jnventaret tilbørte 
sør Salqet Fort-agieren 

Kobesummen fordeler sig faule- 
des: Hovedaaarden 400,000 Kr» Ti- 
enden 80,000 Kr» og Faste- og 
Lejegodfet 33,900 Kr. Overtagelfen 
bar fundet Steh. 

E- Spkæugsiss. Dei Virwn som 
man paa Forhaqnd muckte vente, at 
det nystiftede Dagblad »Riget«sFors 
hold anrt vilde ende i, hat allere- 
de for nagen Tid siden givet sig hsist 
humöriftiske 711dflag, ikke mindst da 
et Var Dqge i Træk den ene Redaksk 
tsr paa Bladets fsrste Side for-F 
svarede Teaietfkatten lige saa varmt 
som den enden Redaktsr angkeb den 
M M Me. 

Det ftrste Resultat af denne For- 
virring er nu notetet den-ed at 
Redakttr L. T. Meler den 16. Feb, 
gennem Ritz. But. bekendtgsy at 

han er fratrnadi skn Sttllins sont 
Mehr-OW. Motiv-ringen et »Ri- 

get«s ,,fortsatte Svingning til Højsl 
re,» og den lyder mxget kinding 
mener «Jyll. Pst.«, naar man erin- 
drer, at det var L. C. Nielsen, des 

angreb Negeringens Teaterfkat, me- 

dens Hin Franz v. Jeösen lovpriste 
den i varme Toner. 

Men i »Man-Nis- Pofe er der uden 
Tvivl endnn nennt mange »Fokly- 
ftelser«. 

Ekspcdition til Petficn. Jfølgc 
..Kbhvn.« snnes dct nn at skulle 

Iblfve til Aer med den danske Ekss 
pcdition til Garn-ne ved den persiske 
Havbngt til Undckføgelfe af ikke blut 

de gcogrofifke For-hold, men ogsaa 
den økonnmifkc Situation med Hen- 
blik paa Betingelferne for dansk Fo- 
retagsoxnhed i diHse EgncX De nødi 

vendigc Penqsnnidlcr er fikrede, og 
Ekspcditionensts Medlemmer er nd- 

pegede on rede til Langfarten Man 
nmngchr blot den mentlige Leder. 

Noskildc Elektricitctsvmst Roskili 

de Vnnmd lmr msdtaqet at anvende 
15LHW Kr. til Udvidelse a: Kom- 
muneus Elektricitistsvccrk Af Bela- 
bet tagt-S »Hu-» Sir. of et eksisterens 
de Forstasrtnikmsfond mens- Reste-: 
skal laanes. 

Pan frrfk Gckniug. Da,3tations· 
mefter LIkarx i Tokierup forledcn 
Nat ved Ettidcn sont hjem fra Sel- 
skab, soa ban en Mund kravle nd 

nennt-m ct Vinduc med en Kasse un- 

der Armen. Tot lykkedes ham ifølgo 
,,«Iiinz1ft. Folketidrnde« at Paaqribe 
Fyrem som viste sig at vwre enKarL 
der bar tjpnt vaa Alstevgaardcit 
san havdv vcsd at slaa en Rade im 
skaffet sig Abgang til Kontoret, oq 

den Kasse, han var i Fckrd med at 

for-Winde med, havde han maet i 
et Jernpenqeskah Tom han havde 
lsrudt op. Den indcsholdt m. 150 Kr. J 

Ei net blomplot Brandftiftctc og 
Heftekvæletr. J Fjor visd des-me Tid 
nedbrwndte Sohne Molch Ved Isari- 
bns, og Melker L Peter-TM og don- 
ncss Karl Theodor Larer forklaredc 

j«Fk1rbøx«pt, at andrn formentlfq 
var somarfaacst vpd, at Akkslen hat« 
lsbet vorm. I 

Herredsfoged Grundtoig band( 
imidlektid de to Personer mistcrnkt 
for feln at have brændt Mollen as- 
og ved en Undekfsgelfe fik ban fin 
Mistanke befunko det blev nemliq 
konstateret, at de bavde beqaaet an- 

dre lllovligbeder fom Udstedelfe of 

falste Attester, oa de blev dcrfor 

tforleden anholdte. Kost efter oflaqde 
de begge Tilstaaelfo, og samtidig 
lettede de Samvittigheden for an- 

dre Forbrydelfet Saaledes for-klarer 
Petersen, at han for et Par Aar fi- 
den brftyrede en Gaard pas Halfte- 

,broegnen, og da aftalte bar-. med 

jEjerem en Person ved Navn Thom-; 
sen, at han fkulde brænde Garn-den 
of og hctfok have udbetalt 1000 Kr. 
af Fokfikringsfummm Arbejdet 
besørgede ban ogfam men Penge 

Ffik han inqen af. J Siedet hjalv 
Thomsen ham med at ftrangulers 
en Del Beste og Kaki-, kwowed han 
fik ndbetalt ret betudelige SammetE 

»i Forfikting. 
« ! 

Den famnke Thomsen hat gaben-? 
hart adikilligt paa Samvittigheden. 
Saaledes er det brændt for ham 
flere Gange, oq af hans »He-sie va- 
Kreaturer er der eftrrbaanden dads 
et ftørre Antal.,Han sidder for Ti-? 
den i Tugthufet, dsmt for Bebt-as- 
geri, og nu vil han komme til at- 
gsre Negnskab for Brandt-ne 

Fkkekt Postbedrageri. Postbudet 
aqbnede Brei-est Efter «at der i Es-« 
teroaret var forsvundet et Wonne-; 
brev fra Vesierbros Postkonfor Abh» ! 

blev der indledet Undersøgolfe besan- 
qoacsnde af Frederikgbcsm Politi. 

Mistankensblev til fidft kostet mod 
et nnliq anfat Poftbnd, oa ved at 

qaa videre Wunders-gessen udfandt 
Politiet, at samme Postbud, som 
det Mes, rent fyftematisk havde un- 

derspqt de ikke værdibetegnede Bre- 

ve, fom han sik mellem sine Hænden 
for at se, om de ikke indeholdt Checks 
eller lignende, og hvor dette var 

Tilfældet, hat han udtaqet disfe og 
bitteret med et falfk Navn oq herbei 
Pengene 

l Sjællands Stiftamt hat nu be- 

jvrdret Aktion mod ham for Tyverf 
og Falfk og beskikket Sagftrerne 
Ørn og P. F. Chr. Larer til heu- 
holdsvis that og Defenforj 

Den uye Bei frem. 

Paftor ArboeiRasmussen hat 
gjort et Forssg paa at vife »Vejen 
frem«: bort med »Dogmerne«, det 
er Vejen. ! 

J »Riget« giver Hin V. Schemslernl 
den III. Febr. nævnte Pkæst det 
Skuddmaah at »Nun er et Heftehos 
ved for-an den kirkeligc lldviklinq« 
og udtaler Lasset onl, at den lldviks 
ling, der betegness af »den moderne 
Teologi«, man faa Lov til at fors- 
gaa faa roligt Tom muligt at Kir- 
ken vil lade den i Fred og selv »ar- 

bcjdc Iig bort fra fin numrcndc 
skarpc dogmatiike Holdning.« 

»Kr. ngU vil jkke forholdcs 
fine Lcesere den geniale Plan, Or- 
Echevlern udkaster for dette skirkens 
Arbede 

Nnnr seit-ten blot vil Tasttc al 
Kraft ind vaa Hedningemissionen oa 
»Københanos Erobking«, Tkal den 
nok more osg mer-e komme »chen 
frem«: dort sra det. sum han kal- 
der »Togmerne« det, som de 

Kristne im Glaan Tid hat kaldet 
Kriftendommens Grundsandbeder. 

Tot man dog vistnok kacdes cn 

genial Jdch menek ncPVnte Mad. 
Mm vi unser det indtil videro 

for meget tvivlfom om dct er Mænd 
of den Akboeslkasmusfenske Stab- 
nin-,1, der vil tunue erobrc Ver-den 
for xlrifncs ude pna Missionsmarken 
Ja l!erbjc-1nme. 

Tor er vift flere end os, der førft 
Vi! Te det, før vi tror det. 

Det gamle Evangelium har nu 

qcsnncnk de mange Hundreder as 
Flor pasrct den Seit-, der bar over- 

vundet Ver-den 
Om det moderne ,.Evangelium« 

oil komme til at fremvife liqnende 
Seite nde og hjemme i at føre 
illkenncsskcr til Kristus, er det forde-» 
Dir-Dr Rmntiden at aabenbake. » 

Jndtfl da vil vi trøftig holde os 
til cht nanclcc 

Tot Evangelium er »dyre nun-l 
RGO der er merks- csnd nmn kan sigql 
om det Uns i 

l 

Almiudeligt daan Pkæstekonvknt( 
pat- Fau-. As ct udscndt Program· 
7renmaar dist, at der vil blivo holdt 
Foredmg af Præftcstne Gott: »Maa- 
lestokten for vor Gernings VasrdiH 
J. Laut-sen: »Es-erstens Lan oa LevesI 
maade«, E. Geismarr ,,Muliaheden? 
af en Toamatik i Nutidan«, oa E» 
Koch: »F Enrum oq for Folkets. 
:)lasyn«. 

Der vil blive indledet For-band- 
linqer af Stiftsprovft Hoffmeyer om 

den folkekirkelige Situation og det 
srivilliae Arbede og as Pkæfterne 
Frimodt Moller oq Ludwiqs om den 
israttiste Præsteuddannelfe· 

Its-finden vil der blive baldt Bibel- 
timer as Vifkop Koch, Paftok Ricard, 
Valqmenigbedspræft Motten Larfen 
og Etriftetale af Pastor Nordentoft 
zsed Alternang i Norbn Kirkz 

Macht afboldes paa Fan- M. 

Essai-»- t. Juni. 
Jndmeldelse sker til Pastot Lom- 

bolt Thomvsem Smallegade MA- 
Qøbcsnbavn F, indesn t. Maj. 

Mødist er tun aabent for Nonnen-» 
tcts Medlemmer. 

» 

Statt Jadbkudstyvcri. Freve- 
rikshavth »I. Febr. Pan Ets- 
portslaateriet her blev der i forriqe 

Uge begaaet et mindre Jndbcudstnw 
pri, og i Nat er der atter begaaet 
Jndbrud paa Slagteriet Tom-ne er 

trwngt ind i Kontoret, hvor Verme- 
fkabet stod, og hat derfra ftjaalet 
850 Kr. J Titektsrens private 
Kontok var nogle Værdipapirer Ide- 
lcmte, og der var foraarsaget Ødes 
læggelfe overalt paa Inventar-et 
Dei er sandsynligvis de fammeTyve, 
Tom hat begaaet Jndbtudet 1 forriåe 
Uge. Politiet hat intet Spot- af 
Gerningsmændene. j 

En uug Stettin-. J Aarhus er 

der i den fidfte Ttd begaaet et ftsrre 
Antal Loftskammertyverier og Poli- 
tiet hat nu gkebet Tyven paa ferfk 
Gerning: det er en Maakig Meng- 
der ved Anholdelsen var i Vesiddelfe 
af ca. 30 falfke ngleh som han be- 
nyttede til at lukke fis ind paa Loftsi 
kamtene. Foruden Tyverierne hat 
han tilftaaet fig skyldig i Falst, idet 
ban prwienterede Pantalaanerne et 

felvlavet Dokument med fingeret 
Navn, hvoreftcr han havde Lov til 
at pantfætte et Uhr. 

J. C. Christeufeu. Aalborg, Is. 

Februar-. Foltettngsmand, J. C. 

Christenfens Helbtedelfe fkrider i 
Fslge ,,Aalb. Amtf « langfomt frem- 
ad. Han kan nu være oppe et Par 
Timer daglig. Under zukudfæti 
Hing af, at Helbredelscn stang ffride 
fretnad, er det J. C. Christensens 
Aqt at tildkage Paasken i Hee og 
dorcfter reife til Karlsbad i -1-5 

Uger. Han agter at holde Grund- 

lovsfeft med sine legere den ö. Ju- 
ni ou vasre med til Affløringcsn af 
Vim Lassens Mindesmærke den 11. 

Juni. Der bliver ikke nogen Tale 
um Toltnqelfe i Rigsdagens Birk- 
somhed i denne Somlinkx 

Vtrkkcllesmsdeu J Karlslunde 
stimllom Taastrup og Kege) bar dek, 
fkkives der den 20 Feb» vasret af- 
lwldt enRække Vaskkelfeszmøch hvor 
-31«asstisr fra Omegnen m frn Reben- 

baon Aar takt. 
tirtksn hat hoc-r Akten must fyldt 

til TrasnMcL endog holt ud i Baa- 
bcsnkmfot: den sidfte Aftcn umatte 
en Tol qaa udm at kanni- komme 
ind. CI lokalt sm- lmr fungct en- 

oa firftpmmigc Samt-. 

I Nyc Bogen 
Olfert Ricard: Aaudeu i Apo- 

stelkikkeu. chledning til Selvstus 
dium H. 81.40. 

z. B. M eyer: Judad — Opad —- 

erqu. Taler holdt Verden over. 

JndlL ssjsx 
F. Betten Tvivi. Autotiferet 

Overfcvttelse ved M· Wolfs. 40c. 
C. J. Halt: Luthcrfk sltiftendvnh 

En kirkeliq Lejlighedsbetragtninq· 
20 Cents. 

Naak Hyrden leder. Bornefortæb 
litm af M. —- lldgivet af Past. 
Asscktssfmusm 15 Gent-J. 

Danifh Luthetnu Publ. Haufe. 

It Lin-meidet 
Det hauste Bibelselskabs Udgavc 

paa «-’(ndiapapir med ny Don-IMME- 
ak det nye DER-meinte indtskmden i 
Tystand specielt for os i meqei 
bljdt Overfaldsbind· En fett-Mel 
elegaku Jg holt-bar Bog. « 

P r i S 83.00 
Daussb Luth. Publ. Haufe- 

quir. Nein-. 
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Billigt men goclt. 
chsspnstaasnde Besser er Dassentligst Reime-law ovksbt tslmeqet 

lcwe Ptifer. bookfot oi set os i Stand til at bvde voke Kunder denn-e 

VIII-»ti- A«!e?«.nit:g. Nssxrrnp er alle i Lnxflag. men i ten og sod 
Stand. 

Dr. D. Watte-few ,,Ptædikener«. 1., Z. og 4. Samling. hmsoldk 
Vis- 263. 322 og 322 Siderz i Omslag, hvet 26 Ets. 

Psstrt Dass Kopfe-: »Jer Lignelier. udlagt og fortlatet i Bibel- 
læsninger«. 926 Biber-; i Omflag 50 Ets. 

« »Ja-in tre Veføg i Vethania«,Bibellæsninge1-. 428 Ssdekz E 
Omslaq 40 Ets. 

»Jer Kristi Person og Liv«. En Række Studiek 1. oI I· Del, 
i alt 1060 Sitzen i Omflag 81.00. « 

Lutheti Reformen-risse Striftet i Udvals ved J. Kopet do Dr. Ir. 
Nielsett 828 Sidek, 85 Ets. 

Etw. Blut-willen Helliq Jord. Reffebilledekfra Pola-stim. 
345 Stute Sider med manqe udmcetkede Billet-et List-. 

Fr. dummer-ich: Den triftnetkirkes histokie sticht-h 
Mdskitkem 721 Sider. 81.00. 

Den qltsindelige Boghdepris pas alle disk Bsget M flm 
Gange fu« stot. Benyt Intedningen nu. 

Da. Luth. stil. disse. 
Blair. Nest-. 
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Ftlgeude iudbntdse Vtger 
af det ved Branden beskadigede Lager can endnu faas i fokholdsvis 
god Stand til ncdecifor ans-ne meget ’-ve Priscr. 
Anker-, sit-: Sæd og Hast ................ fsk 81 nu 25 Ets, 
Anker, Sigm-d- Modersmaalet .............. fsk Mk km 15 Ets« 
Beck, Vilh.: Erindringck fka mit Lin .......... fsk St km 50 Ets» 
Blei-eh Slrsbelig, dog stærk .............. fsk 25c km 15 Ets. 

Evald, H. F.: Den scotfke Kvinde .......... fsk 81.60 nu 50 Ets. 
Evald, H. F.: Zoeniiernc paa itronbotg. .jsr sHO nu 50 Ets. 
Evald, H. F.: Johannes- Falt .............. fsk III-M nu 50 Ets. 
Gram Alike: rietties LIUSsiOU ............ for 25c nu 10 Ets. 

Grati, Mike-: Lille Margrethe ................ for 25c nu l« Cic- 

Hanscn, J· M.: Vciblomitrk -------------- spk 75c nu 25 Cts. 

Hausen, J. M.: En Guds Mand ...... ....fsr 35c nu 15 Ets. 
Haufe-, J. M.: Ny Udftillingsfkugter ........ fsk 35c km 15 Eig. 
Hauer J. M.: Splintek as et Visrdenöspex7. .fsr 25c nu I» Ctg. 
Hauch, C.: Cii polsk Familie .............. fsk sUO im 50 Eis 
Heuch, J. C.: Mod Etrønmien og Saat .ka ZUSO nu 50 Ets. 
Heuch, I. C.: Saat-« .................... fst 50c nu 20 Ets. 
Hotatim Gennem Skæreiie. .. ............ ist 81.5() nu 50 Ets, 
Jngcmaum Prins Otto .................. ist 8120 nu 50 Ets. 

Man-, C. B.: Til Konfirmanden ............ fsr 30c nu 10 Cis 
Luthers Kkiftelige Betragtninget .............. ftr sl nu 25 Ets. 
Lys paa Vejen ...................... fjk 8120 nu 50 Ets. 
Mathieseu: 100 Fortælxinget .......... ....fsr 7(Jc im 25 Ets. 

Mathiefem Teddys Knap -------------------- fsr 40c nu 20 Ets. 
Mk Lake-» Jau: Undek vilde Roier ........ j« Mk nu 40 Ets« 
Mittellin- Danik Spkoglære ................ fsr 25c nu 10 Its. 
Ny Fortællinger for Sandaacfkolen ...... fsk 8120 nu 50 Ets. 
Riehstdh chtz Solfange ................ spk soc km 25 Egg· 
Schacht, Hautb- Jgennem Jldprtven ........ fsr 50c nu 25 Ets. 
Schrilc, Etsstz Jadwiga .................... fsk 80c km 20 Ets. 
Steffeuiou os Mäus- Fike Fortællinqek.. »f-: 40c km 20 Ets. 
Streits-h Heils-: Adlede Sie-le .............. ist 40c m- 20 Ets. 
Wallacy Leu-: Ben Hur ------------------- ist 8125 nu 60 Ets. 
Mau, Leu-: Den lyie Gud .............. ist soc m W Ets- 

Mange as disie Bsger er kim sanfte let eller flet ikke besta- 
diget, og ielv de daarligste er i fuldstændiq bruaeciq Stand- 

Til Biblioteksbkug famti Partier til Iorhanblins qives vders 
ligere Rat-at , 

Das. Luth. stil- Dotie. 


