
MCZ Yanmarlm »so-— 

Scdelishedsfageu. 

stosferer Johannes Sehr-der 
M i »Dansk Folkestyke«: 

Naak en fmitsom Zygdom, som! 
sinds og Klovsyge eller Strich 
wimm- i en Besætning, saa ttver 
Misheden ikke med at folge Lo- 
Iens Bud, og alle findet det i sin 
Orden, at hele Befætningen bliver 

sit-net ned. — Hvorfor2 Fokdi Sys- 
dommen truede hele Landets steno- 
Iiifke Belfærd 

Raar en saa afskyelig oa smitte- 
fatlig Last fom Homofeksualissmen 
Um fig, faa bliver den behandletT 
med den stirste Skaansomhed, vg. 
man findet fig i, at Lovens klare; 
Qud siddes overhsrig eller omfors 
Mes. Dog var Futen for Sam- 

fundet af en meget alvorligere Att« 
Vil man vedblsive at vcere det be-s 
kendt2 —- Nej, forbaabentlig vil» 
man denne Gang ikke lade sig nøjes 
med Protester i Blade og med Mit-J 
der. men fremtvinge Handling: Los 
vens Haandhccvelse og om fornødentI 
Omdannelfe Selvfølgelig uil jegi 
Kke ktceve de fmittebefængte Men-l 
ueskedyr flaaet ned, men for Fal-; 

s sundheds Skyld maa de, fomj 
Dr. Harsløf skriver, gotes ufkadeA 
Eige. ! 

Enan eett Saa nidt jeg Ebar tun-l 
set spore, here-r letfærdig cten 
tut ikke blot til almen LæstIing i 

Dagblade og Bogen men til den 

Inntre Kost, hvokmed dressne Op- 
lefere refser Landet rundt —-- man 

M endog paa Højfkolet 
Vil man oedblivende taale det cg 

iive sit Bifald dertil? Betænker man 

its-, at med den letfærdige Ekæmt 
beredet man Sindets Jordbund bl. 
s. has den værnepligtige Ungdom 
til at blive et Bytte for sknittelsce 
Lende Vellyftninge 

Hsmofrksualismen. 

Niverc Provinsen· 

Esbjerg, lö. April. Lordag Affen 
Isholdtes i Esbjerg efter Jndbyde1- 
je af ca. 20 anfete Mænd et prisrsat 
the mod Homofeksualismen, hour- 
A der var indbudt ca. 1000 ce- 

Itæsentative Mænd sra Esbjerg, 
Verde, Ribe, Vramminge og LU- 

IO Sogne i Omegnen. Ter var 

.stdt ca. 700. 
Taler holdtes af Staatens-sagst- 

cer E. ZtaaL Professor C. V- 

Prytz, Pastor Bierring og Pastor 
Hammer, der alle krævede ubetin— 

It Strafbarhed for alle Former af 
den unaturlige Last. Resolutionen 

km Moder i Koncertpalceet i KI- 
Ienhuvn vedtoqes enstemmigt, liges 
fsm alle Talerne fandt udelt Til- 

flutning. Past. Hammer i Jerne var 

Isdets Dirigent. 

— l 
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Udfkndeliesmtde. 

Udsendelsesmøde for Missioncer. 
cand. teol Johannes Rasmussen 
holdtes iflg. »Kr. ngl.« fokleden 
i St. Jakobs Kirke i Ksbenhavn 

Eiter at Provft Reis-nassen havde 
indledet, talte cand. tcol. JohsNass 
mussen i Tilknytning til l. Pet. 5, 
10. 

Den unge Missionær pegede paa 
den Herlighed, som var at finde i 
K. F. U. M., og iorn han ogsaa 
havde fundet der: ikke en Jesus, 
der var død jok mange Aar sidem 
men en lev"«e«nde Jesus —- samt 
paa den Jndsats, den ftivillige Stu- 
denterbevcegelse havde give-t. Vi unge 
hat faaet store Privilegier i dette 
Slægtled, vi, iom hat fuaet det 
Wald at give vort Liv til det not- 
tigite og bedin- 

Jesus hak Retten til os, og hans 
Gerning ital vi fremme. Men kan 
hakt bruge os? Naak di ser daa vor 

egen Taarlighed, da kan dette 

Spørgsmaal nok bringe es suære 
Time-k; men saa skal vi huka at 

han selv vil fuldelig berede os. Gan 
hat vist os- det himmelite Son, og 
vi tsr ilte være ulydige dekimod 

Til iidst holdt D· M· Es For- 
mand, Past. Busch, Udiendelsestalen 
i Tilknytning til Joh. 12, 24—32. 
Tet er ikke de itoke Begaveiier. der 
udretter de ftore Ting, men den 

stoke L.:dighed mod Jesus. Vean 
til den Herlighed det er at drage 
Sjæle til hom, vil aldtig væte an- 

den Vej end den, hvor Hvedekornet 
faldek tii Jocden og dir. Men bvor 
Faden scettes fast paa den Vei, der 
skal Tjenetens dybeste Lcengiel sp- 
fyldes: at drage Sjæle til hom. 

Natlig Ballosfott Bollonemzanss 
mark« gik Skærtorsdag Esset-mid- 
dag lidt for 7 op fka Klampenborg 
under Ledelse af Grev Moltte vg- 
med siaptajn Zadolin og Jngenisr 
Westenholz sum Passagerer. 

Zta Kobenhcwn of drev dsn langs 
Sundet i Retning mod Tqikland, 
over Falsterbro observeredes den Kl. 
8,15 og londede derefter Kl. 8,05 
næste Morgen oed Nonne pue Born- 
hohn. 

Land-butng Binden « 

Herom strioer »Aalb. Ettftgt.« i 
en Epidsqktikkn 

« 

Folkelonneue ftiger, Sturm-ne sti- 
ger, og det offentliqe ptialasggcsr 
stadig ni) Foroljgtesier. Der or Unio- 
tid en Bykde, Tom er vasrre end ollej 
do andre-( Og dot er Priorätetsgælsi 
den, der fom en Lavine voch Aar- 
for Aar. H 

Vi har stiaende Jordmstser og 
egentlig gode Tider for Lausbrugeh 
men Jordspekulanteme og Priori- 
tetsejerne tager Zordelen deraf.Hxn-r« 
Gang en Gast-d sælges til de san-! 
kaldte »Gaardslogtere«, og disjs 
igen affastter den i ImaaparcellerY 
til Husmandsbrug med god For-« 
tjenefm oil det fige, at de lægger 
en ny Byrde paa det arbejdende 
Landbrug. Snart horer man, at en 

Herregaakd er udftykiet, inart, at 
det samme er sket med et Gods ekle-r 
en Bondegaard, og altid er det ffet 
med Fortjenefte. For en Maonedsi 
tid fiden var der et Var Kommis-1 
sion-tret der Thavde udstykket endet- 
regaard med en Mmding pao 
ca. 100,000 Kr. J disse Tage bat 
en Proprietæt folgt sin Gaotd til 
est Udftykningsfonning for 20,000 
Kr. mete, end han gav for den for 
5 Aar Tiber-. 

Og saaledes kan der ncevncs Ets- 
empler i sSnesevis. Men alle disse 
Bei-b, fom Jordhandleren puttek i 

jin egen Lamme fom Nettogevinst, 
de gaar over paa de ny Tiere som 

HIgede Prioritetsbyrdet Samtidig 
ssger enhver, enten det et nsdvens 
digt eller ej, at faa faa ftore Priori- 
teter i fin Ejendom, som det er mu- 

lisqt Man faar derved didponibel 
Kapital, og Ejendommen blfver let- 
tere at handle med. Og da der tjes 
nes mere ved at væke Jordhandler 
end ved at væte Jordbruger, for-e- 
tmkker mange det førstr. Vi kom- 
met den-ed nd i en vild Jordspekus 
lation, som driver Jorden op i alt- 
for hsje Prifer, indtil det ensder med 
Fallit, Knald og Feld over hele 
Linien 
Prioritetsgælden ttvkker Lander- 

i Kne, og det ulykkelige er, at de 
færresie scr det, ellek de betragter det 
sum nogct uundgaaeligt og tetter de. 
res Bestræbelser for Forbedkingek 
paa helt andre Punkten Vi faar 
Skattelove, der fltytter Skattebykden 
hen pha andre Skuldre, og vi fqar 
Underststtelse til Ophjælpning af. 
Landbkugets forskellige Erhvervss 
grene, til vor Eksport oft-. Men i 
Hælene paa disje Forbedkinger fal- 
ger Jordværdiernes Stigning med 
Jordspekulation og stotte Print-stets- 
gæ1d. Og saa er vi after inde i 
Sktuen uden Ende. 

Lgfaa Prioritetsrcutcn fügen thi 
der blinkt et starr-.- Makked for den 
fast anbragte Kapital, og dersor bli— 
ver den naturligvis dykere. Al den 
Hjaslp, som ydcs Landbruget, er 

Tom en daarlig Medicin, der i Ofe- 
blikket stiller Smerternex men den 
helbkeder ikke Sygdommen, svækker 
wertimod hele Konstitutionen og let- 
ter Eygdommens Fremgang. 

Den nieste rigtige Vei, at tage 
Grunden bort under den ftigende 
Prioritexsbykde ved at leg-Je Skat 
vaa en samfundsskabt Jordvcerdi, 
den kan de sie-sie ikke faa Øjnene 
op for. Og saa længe dette er Til- 
fældet, ril vi fortfastte med vor mi- 

værende Hokuspokus og Skatteiovi 
givning, indtil vi faak beskattet en- 

hvek Bid Mad, vi putter i Wunden- 
ethvekt Stykke Taf, vi tager paa. 
enhver Fortetning, Vi gar, og en- 

hver Zorn-Wie vi deltager i. Mcn 
Sukkene og Klageraabene vil blive 
ved at lyde fra det beirængtc Land- 
brug, det vdelagte Fortetningsliv 
og de daarligtstillede Entbeds- og 
Bestillingsmænd, for hoc-m det sta- 
dig blivck dytcsre at leve. Dei er- 

som hele Samfundet svinebinder Eig 
felv, saa vi midt i en Overflod as 
alt, hvad vi trrknaer til, maa lide 
Nod. 

Zpititusbtnget i 1910.» 

J 1910 producekedes der i Ton- 
matk iilg. »V. L. i Ud.« 15.01 Mil- 
lion Litet Spirituis a 100 fix Al- 
koholstyrke. Ai denne Mængdc beug- 
tes l,58 Mill. Liter til industriell, 
tekniik og kemiit Forbmg m. v« 

wean 2,13 Mill. Liter bkugtes til 
sForskæting ai Bin eller iom Til- 
iætning til eller Fabrikation af spi« 
rituøse Tritte, jaasom Rom, Tug- 
nak, Whifky oft-. Tilbage blioek alt- 
iaa 11,»() Mill. Lin-r a 100'Ts«c 
Alcoholstykke, der direkte brugtes 
iom Brwndevin og Akvaoit hvortil 
komme-r de 0927 Mill. Liter, book-· 
med Jndspcfelen oversteg Ildisrselen.· 
Tiiiammcn hat det itsesteinijke For- 
brug af Spiritus i 1910 iaaledes 
udgjort 13,70 Mill. Liter a 100 
PCt· 

Forbruget af itattepligtigt Øl var 
190H9 MZZZ Liter pr. Jndb., 
i 1909 3-1,34 Log i 1910 Köpf-Z 
l. Fokbruget steg i Zjor warm 
Inn-mer« men er ellers som Hel- 
hed aftagende. Afskatteirit Ll er 

Fotbtuget stadigt ivagt tilbagegaqs 
ende, arf Bin tiliyneladende Iiaeiaa. 

Ved Buregningtsn of, hour nieset 
rcnt Akkole der iaemtism de unen- 

for nasonte forikelliqe Trillo-stam- er 

fokbrugt i 1910 i Tonniark, hat 
man Lag-et Hör-usw til det furikrllige 
Illinholindhold i Pilsncrøl Lager- 
øl oq Partei samt regnet med et 
Alt«ol)01indhold i Bin paa 1« «T;. 
og i almindekige ifattciri Lisette-r 
paa 1,W a IXLZ '-·«i. Man »nur her- 
cftcr til det Resultat, at bist samlede 
perfonliae Fokbrug af mit Jllkohol 
i Zaum i 1910 udgjorde UT l. 
pr. Zwist-, mod 7,08 l. i must Tisc- 
hor fault-des i det iidste Aar p. Gr. 
af Ølforbrugets Stigning merkt en 

mindre Opgang i det famlede Al- 
koholforlsrug i Sammenligning med 
det foreaaaende Aar. Men Form-u- 
get er doq nu meget lavere end for 
nogle Aar siden; i 1901—()5 var 

Forbkuget 8,23 l., i 1906-—10 7,.37 
l. pr. Jndb» Der bar altiaa fta 
1901—-—05 til 1906——10 gewein- 
initlig sundet en Nedqang Sted isaa 
næsten en Liter kwi Alkohol pr. 
Mager- 

Medens sqalgdossdet autlige For- 
bkug af rent Illle pr. Jndbyqs 
get udgjotde 7,4 Liter i Annae 

»1906—09 i Mark, var det til- 
fvarende Tal for Norge 2,2 og for 

«-Sverrig 4,4 l. Den Rolle, de for- 
fkellige Drikkevarer spillek i Alkhpls 
tot-bruqu er nogenltmbe ens i he 
s Lande« Uf den shele Mengde kent 
Mich-l fahrqu i Spott-ice lädt 
over site Fenstdelh i Danmakk heu- 

imod firc Femtedele og i Norge mel- 
lem V- pg to Trediedel i Form af 
Braendevnn medens Reiten faldt paa 
Øllet, idet den gennem Vinisn for- 
bkugte Alloholmoengde var temmelig 
umlentlig, nemlig omkring een TI- 
endedel Liter pr. Jndbygger i alle 
tre Lande« j 

Zorn del vil fes, er Alcoholfurss 
bruget dobbelt saa start i Sverrigej 
sont i Morge, medens Danmarts 
Forbrug er 3—4 Gange saa stokt 
som Norges og nceften dobbelt laa 
start som Sverriges. 

Danifh BaronCompsny. Lenden, 
hat i Anledning as fokfkellige Med- 
delelier i dankte Mode, hvokeftek 
der ved Slagteriecncs Generalpr- 
samlinger er faldet Udtalelyer am, 
at Risikoen ved at jlntte sig til Sel- 

«flabet var meget stor, anmodet Rit- 
Ezaus Vukeau om at ndfende folgende 
.Oplnsninger: 

»Es-quäl) Baron Contpany« er et« 
Andelsforetagende, oprcttet l. No-« 
vembek mos, og vi hak i de 4 for- 

Ilebne Aar ndbetalt i Ooerjtud; 
FZITLSUS Zik» desuden er der henlagt 

sont dlapitalfond en Eum af 252,000 
Im» der ejes af Zlagterierne, og 
Flnwkaf NUM) Ur. er indsat i Bon- 

Edestandcns Sparekasse til l PCt.J 
sRente 

! 
« J diese l Aar har vi endvideke 
"ndvetalt ZUUJUU str. til Lenninger« 
Zog 24,UW str. i Slat til den engels 
Eile Stat. s 
I Ved en af Generalforfamlinerne 
Pfaldt der en Udtalelse om, at det- 
khedste Vevis for, at vi nah stok Risi- 
’lo, var den store Reservefond, vi hav. 
Ide, »denn flulde den ellers Auges-« 
’ti1«, hed del iig. ! 

Tet er en stor Fejl ved danske 
Andclsforetagcnder, at de alle er« 
dkevne paa Laun, og vi gsr nu en 

zlljmgelse ved selv at opspake vor 

nødocndige Triftslapitah faa at vi 
lan nasre fnldstændig uafhcengig. ; 

; Tienestepigeu, der fandtki djd,· 
esiingsted its April. Den unge Pi- 
Jge im Elennninge, Christian Han, 
ssem der fokrige Smtdag sandte-s« 
idrutnet i en Mekgelgrav, (om hvent 
vi meddelte sidste TorsdagJ jordedes 

)i Eftermiddag fra Gskslev Kitte.I« 
sTen lille Landsdytikte var fnldt til, 
Isidste Pladsx og stiften var daskket of 

,c·t Bckld of dir-anse, deridlandt en! 
; figneret fra de unge Piger i Sogneti 
Eiter en Zalnus talte Sogneprasft 
Dankan Han betone-de, at dcst stete. 
nmatte mane til alvorlig Eftertanke,j 
og iluttede sann-des-: »Juki sfger vi 
Furvel til hende. Hvokledes det er 

gaaet til, sendet vi Me, on det er, 

jo heller ikte os, der fkal dumm« 
Sau maget tror jeg dag, jeg M 
5ige, at hun ikte frivillig gif ind i 
Forførcrens Arme, on Jngen vedL 
nonet om den Kamp, hun hin Rats 
Inaatte fcempe for at bexsnre ims 
Ære«. 

« 

Eiter at Kisten var banret til» 
Gram-n, fortcttede Paswr Danknuz 

; Jordpaakastelsen . 

I 
i 
I 

E ·Antomobil-Plsjuinq· Pan Furt-: 
Tstrup Marter hat man ifølgej 
J,,L«oll.-Fclst.« fornylig set et fremde-J 
Jmasssigt Automobil Pan 50 H. Ups 
Ipile osp og ned ad Agrene med en( 
stor GrubdesHawe bag estek fig.1 
Helen Apparatet betjenes of een 

Mand, der sidder ved Rattet for atY 
jhotdeden rigtige Kuts. Det he1e" 
’fer simpelt og ikke meget indviklet' 
ad, og Jokden blivcr udmærket te-! 
handw- hedke end det ickdvannget 
Fokfpand for en Hat-Ue vilde kunnek 
gire det. Dei set virkelig ud Uh- 
ai den mekaniice Krqu ogfaa ved al- 

7mindeligt Landbrugsarbejde i Mak- 

»ken vil tunne blöde »Besten en haardl 
Nonhment l 

! 

angrebeu Tyvebaude. bog ean 
Familie i Smallegade i stenhavnl 
blev fokleden en Gasautonmt zuka 
dret for adftillige Tjocsen huilsetl 

o omfalt i en nærliggende Pages-I 
Entst. Jnd i denn-: Vatif tout few-- 
re en yngcc minde, Her havde im 
Pung fvldt med Tisrer. Pages-l 
jomfruer fattede del-for Mist-Feste4 
og sulgte effcr bende og Ian, hvil 
sen Eies-vom hun gis ind i Den-f 
tek alxamtede hun Politiet der i 
Fsiqe »B. T.« i den paagældendes 
Eiendom fandt t: af Ksbenhavns; 
Politi cfterlyste Tyoe med deress 
tKerkefter De tilftod straks eni 
Mængde gmdbrud og Tyverier im 

Muts-mater 

J Dust Rilitxt Ihren-nich 
Fabrikant H. Ehristiansen hat paa- 

begyndt Fabrikationcn as et ftort 
Viplan efter Fmrncmi-31)stctnct. 
Nenn-lauen der forfnneö med en 

Hicylindnst Motor paa UI Ade-stei- 
xeraft, Skal kunne medtagcs :3--i1 

Pasfagercr, og det er .er. Christian- 
icns Meniug at stille Ackovlanet til 
Tispositwn sur Hirn-n 

Autombil Bis-org —- Rande-ten 
J IMM, Worning og Hammers 

—I 

zhisj er dck Planet- oppe om at star- 
ste en fast Automobilrute fra Viborg 
til Wandrer Man bar i Folge 
»Vib. Ztifft.« indlcdet For-hand- 
linger med Vognmand A. Jensen i 

Viborg, men denne for-langer ske- 

nomisk Garanti, førend han indlas 
der fig pan Forctagendet Man 
tasnker W, at Rutm skulde befarcs 
to Gange om Tagen, tun med Pas- 
sagen-L 

Skovgaatd-Petkrseus Smausttistrt. 
Fslgende Ekrifter af Past. StovgoardsPetersen, der fandtes i 

let brfkadiget Tilftond blandt Dort bmndskadte Lager-, er nu istands 
Tat og indbnndist tilfammcn i not Shirtingsbind: 

I. Las-rings Betyduiug i et kristrst Ussdomilitu 
Z« Vcnfkabets Stilliag i et ktifteut linksher-stillst 
Z. Omveudkr eben thi Himmel-ing Rige et kommt ter. 

t. Hvorlcdes findt-s Gut-s VillieP 
k. Krisis-s og de studetkndr. 
Tilfammcn 236 Eidec. Zælqes saa langt Oplaget rækker for 

den ooekordcntlig billige- Pris of 5 0 C e It i. 

Dan. Luth.Publ.Ooufe, 
Blair,Nebr. 

Nyt paa Lager. 
A. P. ANDBRZBN: 

Vejlcdning til samt-let- over Luther-s Istokismur. T1l 
Dein ordnet oft-w Balslpvs 1«askel)og. 156 sider. ladlx .6(I 

ZEIT-MAX LUNDB: 
Martin Luther-Haus Utvücliug og dirs-vork- Med 510 
Punmsttskr og lllustrationer. suskdeles Smakt iudb. 1.15 

KR. PMNZ: 
Humor og Tankor—llaam1tmg til Pnkedrag, samt-Clet- og 
Diskusgiuner j Furenjuger ak Ungdom l, 2, 3 os 4 sam- 

ljng--—Pris per Samling«. kartonneret 
P. KZÄM 

Dssllg Änant-——Zlind(,sr fni M()rgentim»ne i st. Jakobs 
Ich-tax Ordcn·«t csfter Kirkeaaket. 1ns1b. i Vælskbiack 2.20 

Danjsh Luther-m Publishing Konse, 
Bleir, Naht-. 

kristelig Folkebibliotek. 
Udkommen er: 

1.Santling. 
A u g u s ti n: Vetendelser. 
V u n y a n: Pilgrimsvandking. 
A n nie L u cas: Los i Marter 

2. Z a m l in g: 
N ic. M c- i c r: Pan Torvet og i Vingaarden. 
G o d e t: Bibelske« Studier. 
T h o m o s a K e m p i s: Kkifti EfterfslgelsL 

3. S o m l i n g: 
E g alefto n: J Komm-us Bulker 
Rimvert: Ilnsgars Levned. 
M a r i es J u l e g a n e (Bsrnefokta-lljnge» 

Bisse Bauer et allt- fmult indbundne i Helfhirtingsbind med 
Guldttyt og sælges for den ualmindelig billige Pris af 65 Ets. pr. 
Bind frit tilfendt ellek SUJU pr. Samling plus Porto 20 Ets. 

Dan. Luth· Publ. Haus«-, 
Vlair. Nebr. 
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Fslgende iudbutdse Vsset 

as det ved Brandt-n bestadigede Lager Lan eudnu foas i forholdsojö 
god Stand til nedenfor ans-m- megef »Im Pkifer. 
Ankn, An: Sæd og Hsst .................. fsc sl nu 25 Ets. 
Anku, Sigukku Modeksmaalet .............. for Mc nu 15 Ctg. 
Beck, Bill-J Erindkinger fra mit Liv .......... spk 81 km 50 Ete. 
Blædel: Skksbelig, dog staer .............. for 25c nu 15 Ets. 
quld, H. F.: Den stotike Kvinde .......... fjk QUZO km 50 Cis 
Evald, H. F.: Zoenfkeme pag Fkkcnborg. .ka BLM nu 50 CH. 
quld, H. F.: Johannes Falt. -.--..---fst BUO nu 50 st 
Grad-, Alste: Netties Mission ............ fsk 25k km 10 Ets, 
Hausen, J. M.: Vejblomfter ................ spk 75k nu 25 ists-« 
Hausen, J. M.: En Gut-s Mund ...... ....fsr 35c nu 15 Erd. 
Ost-sieh J. M.: Ny Udstillingsfkugtet ...... .fsr 35c nu 15 Erg. 
Haner J. M.: Splinter af et Verdensspejl..f-k 25c nu 10 bit-T 
Hauch, E: En polst Familie .............. spx ZMU km 50 Ets· 
Heuch, J. E: Mod Stummen og Spur. -ftr 81.50 nu 50 Ets. 
Heuch, J. C: Spar» .................... ist 50c nu 20 Ets. 
Dotatio: Gennem Skækene ................ fsk s1.50 nu 50 Ets. 
Fugen-nun Print Ottb .................. ist 81.20 nu 50 Ets- 
skicy C. Q: Tit Konfirmanden ............ ist 30c nu 10 Ets. 
Luthers Kristelige Betragtningek .............. stk sl nu 25 cis. 
Lys pqq Beim ........ — 

.............. fjk f1.20 nu 50 Ets. 
Mattiesem 100 Foktællingek .......... ....f-k 70c un 25 Ets. 
Matt-Men- Teddys Knap .................... fsk 40c nu 20 Ets. 
Mc Lake-, Jn: Undct vilde Roset ........ f-: soc nu 40 Ets. 

klfesz Dmist Spkoglwke ................ fsc 25c km 10 TU. 
« Fortckllinger for Studaggfkolen ------ ftr 8120 nu 50 Ets. 
Nicht-by Ihm Soliange ......... ...... ist 80c nu 25 Ets. 
Schim, Ins: sphwigq .................... fsk soc im 20 Ets« 
Steiß-in II Ums-: Fire Zwinger-— »f-: 40e nu 20 cis- 
SMU pessi- Idlede Sie-le .............. fjr 40c nu 20 cis- 
Wslltm Les-: Ben Hur ................... ist flLs un 60 TU. 
Ball-ce, Leu-: Den lyfe Gud ........... spk soc » 25 cu, 
schnitt, psnldengennun Illustva ........ ist soc km 25 cu. 

Menge of diiie Bsqek er Inn sauste let eler slet ikke besta- 
diget, og selv de daarliqste et i fuldstændiq bmgelis Staud. 

Til Biblioteksbruq samt i Pariser til Iorbaudlinq sit-es yders 
liqete Rat-at 

Du. Lsii. Nil Qui-. 


