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August Manned er til Ende, vg· 
endnu staat taugt den overvejendes 
Oel af Sæden paa Matten, thi hel- 
ler ikke den nu forløbne Uge hat 
Beim været saaledes, at det har; 
tilladt Jndkørsel i nævneværdig 
Grad. Ligeiom i forrige Beremingssi 
uge klakede det op om Lsrdagen ag. 
var derefter i de fleite Egne af Lan-· 
det ndmætket tørrende Vejr om San- 
dagen og til Dels Markt-ag, saa det 
i disfe Dage er lykkedes at bringt-! 
uogsen Sced i Hus i ret god Tilstand,» 
men Iaa var Herligheden ogfaa forL 
bi; Mandag Eftermiddag den 2. ds.l 
og Paaftlgende Nat var Bygevejret 
det mest fremderfkende J skovrige 
Egge, fhvor Blcgften ikke hat or- 

dentlig Abgang til Mitkn, er Ferr- 
lig Havren spiret i ftor Udstkcetnjng,i 
men ellers hat Sarden hidtjl klaret 

sig mærkvækdig godt. UgejkriftetT 
hidsættcr en Rcekke Udtalelser fra 
forkkellige Korrespondenter, alle 
sirevne den 2. September-: J 

Fra Roskildeegnem Her et alle-J 
rede trods Vejret fort megen »Zde samtnen paa Bsndetgaatdene og ned 
eftetx Folk hat kørt samtnen efter 
Nattegm hvot Sæden maa havel 
vceret tet vaad. Ubegtibelith Det1 
kan kun for-klares derben, at Falk 
blivet Offet for en Zlags Panik· 
Her paa Gaatden hat vi endnu intet 
faaet hjem· Vinterfasden bleo sat i· 
Ciak eftet Mastinerne; Bygget hatl 
me i Hohe, da det nieste nevs 
mejet mellem Bogen men de sidstej U Dage er benyttet til at stakkc altl 
Bygget. Kun Havren et nu i Hohe« 
og Gelder Vejtet sig ftadigt, taget viF 
Havten Eta disse, i nnd-Tat Fald bli- 
ver der vel Taa meget Sobald-Zwit» 
at dennc ogiia kan swttes r Stuf» 
og saa et »Es-isten bjætget. Hveden 
hat nu staaet i Z Uger, og yverken 
Farbe ellet Sttaa hat lidt det 
mindste: der Tamme er Tilfældet 
med Nagen, det hat ftaaet over en 

Mauned Min Erfating vedtstende 
den botnholmfke Etat et da den al- 
lerbedste; Andre maa have daarlig 
Erfaring, siden dens Anvendelse it- 
ke er mete udbtedt. Udtalelser her-« 
am vil uden Tvivl blive lcest med 
Interesse 

Fra det vestlige Sjælland: Mei- 
ning og til Dels Opbinding er nu 

endi, Iaa det knibet at bedare Taals 
modiqheden oq nndlade at tote ind, 
om ogsaa Sei-den kun er halt-ist- 
hu f. Ets, Lttdag og SIndag. 
Man staat med heke Mandjkabet og 
ved iste, hvad man fkal gøte. Tiden 
ttækket nd og man soøtget sig Zelt-: 
Vtiver disk bedre·.- og saa uget man 

det halvgodt. Paa de mndte Gaats 
de fodtes Tom Regel al Sæden ap, 
faa der spørgeei blut: Lan Zæden 

Jude sig male? Men de starre 
Gaatdeh fom Tini-get Same-in hat 
sanfte andre Hen«yn at tage. Te 
maa spsrge: Kan Zceden blive fri 
for Lugt. og kan den faa en passende 
hollandske Vægt? Soeben et imaa i 
Sternen og givet ingen th Vægt 
— 128 VI. holl. bhner nok det al- 
mindelcgsce, Lmor Den er i Ema Hyg- 
get er mørkt uq groft og vil ikke 
give nogpn Ein xfoaljtod man den 
Lan jo gerne blive lgcfku gud «om 

andre Lande-ji« Jota-Do xiæmer uil 
Helden findrs endnu Daa deunks Egid 
do chnmasngden ikkc bar nasm 

sag stor som mang andre Ztedcsr 
og Temperatur-en som Regel hat 
met lan. 

Fra der sydlige SiællandI Situa- 
tionen er i Jjeblikket denno, at vi 
trænqer til Blceft og Sol, men at 
der endnu itce er stet twgen vassents 
lisg Skade pag Schen, naar und- 
tages den Sei-, der staat tæt under 
Skor- for her er mange fpirede 
Kærnet Det gcelder om at vcere 

tiMrækcelig tmlmodig og vente, til 
Scheu bliver tsr. 

Fta Midtfym Heldigvis er der 
kms faa spirede Aks o« kunde v- 
Uot faa Tsrvejn var der ingen Ska- 
It sstt M Greisen- kun Kulsren og 
den hollcmdste Vægt hat tobt en 
Del, og Mein er bleven dyrete end 
Wigt Oveden er aMillige 
W kommen ind og ligeledes er 

UOMMmedMMudlagte 
WEIBE- fokbi M et M 
M EIN-. schen fylder W- 

« 

Why Twm es; ged. 

Zra VendsysselJ Lidt er der kam-; 
merk ind; jasriig "1 Eøndags ftci 
mange udmæktet tsr Sæd hie-n- 
men Udfigterne er fremdeles niste- 
nu da der eftek TIrvejket og Mas- 

sten i Lsrdags og Søndsags tgen 
regnet-. 

Fra Randersegnem Saa godt stun 
ovekalt mader Øjet Marter med Tra- 
vehobe i en Mængde, fom nceften 
aldrig far. Ziere Ehar i Aar naaet 
at faa fuldftændig opmejet, forinden 
de hat faaet et enefte Nyg hjem. 
Hvok man ikke hat Sing, staat endnu 
has manqe hele Wien ude, EnkelteI 
hat endog Rugen ude. Scadem der 
til Date er stet, er dog næppe saa 
stor, som man hat Grund til at tko 

efter det vedholdende ustadige Weit-. 
Spiting i Hobene et der ikke megetl 
af, men selvfslgelig er Kerne og, 
Halm blevet mark og forringet is 
.i;vatitek. Ripetseu sdecckggcs meins 
især paa Kløvermarkerne der er ins-« 
get frodige og nassten stadig vaadel 

Fra Aarhusegnem Te coindeligc 
Emaalsyger blødck ikke Egenncm die-« 
gene, men umuligkwr Høftningen oa· 
oobløder Jordoverfladen. Der et- 

foreløbig kun 5ket Stode paa Zur-s 
ven, lidet ellrr intct er imm- · 

Fra del Tydøftljge Jylland: Stil-T 
lingen kan omtrent angives saaledch 
al Zæden er afmejet, Rug og Srds 
Byg samt en Tel Hvede er bringt« 
i this- aät der ovrige staat paa 
Marken end-iu. 

Fra Ribeegncnt Med fiJr Pan-« 
pasenhed kan der en entelt Lag 
kores nosze Las-: b; em, Hin-sechs Lsrss 
dag Estekmiddag og Sendag For- 
inidda,f: men det, der komm-er hiern, 
er : Reglcn ifke rigcig tørt on 
Etwa-et niere eller mindre sdelagt.«« 

Og endelig fra Midtjylland: Ru-; 
gen og den :angi oneroejende Tel af; 
Von-get er dragk i Huxz en Dei as 
det dog i mindre god Time-nd Harz-· 
ren hat tfidtil klarer sig godt i Ho-· 
bene, men den ist-it heitede begon-( 
der nn fna imaat at spire ! 

Jndenfor B97winingeriie er Zor- 
holde-ne vcksentlig uforandrcde sotn 
i forrige Uge: der er rigel g Circes-· ! 
ning, men kun, book man er i( 
Stand til at Lage Atome ind omj 
Ratten og give dein et Tilfkud aff« 
FI- og Krajtfoder, lykces det nogensi 
lunde at holde Mælkemængden oppe·1 
Ugeikriftets Vendiysselkorrefpondent« 
strinkt-, at Jorden er saa vandfyldt,«- 
at man ofte kan ie Kreaturekne starr 
i Band til over Klovene paa Mar- 
ter-ne 

« 

Et stets reist-list Fallen-un 
Nyborg, 5« September. Allerede 

inden det fwre k.kkelige Mode her i 
Bot-n i Sommer, strich der til 
»Jyll. Pft.« har der fra den danike 
Menigsheds Side været fort Foc- 
handlinger med Kreditfoteningen 
om Kjb of det ftore nye Badehotel, 
dser ligget i henrivende Omgivelfer 
bagved Chrsstionslundskoven umibs 
delbart ved den prægtige Strand- 
bred rast notdfor Nnborg. 

Handelen er nu gnaet i Orden, 
ibet Hotellei i Aftes er folgt for co. 

50,000 Kr til ben danke Menighed 
—·- ikke Jndre Mission alene, men 

be forstelliqe kikkelige Retninger un- 

ber Set. 
»Don dformaai et med Hotellets Its-b 

Ler at erhverve et smukt og kentralt 

beligqende Eted i Landet, hvor 
Estote og flere Dages krkftelige M- 
sder san afholdes 
" Man mener her at have fundet 

Let passende Sted og ved Kobet 

las den ca·11-2 Th. Land store til- 
ftsdende Grund mellem Badehoteli 
let og ,,-Stjerneskan'fen« kan der bli- 
ve Pladi til Opfsrelje af en Milde- 
sal, der kan rumme ca 1200 Per- 
Dom-r og afgive Sovepladg for ca 
300 Mennesker. Endvidere maa na- 

turligvis Forholdene i Hotellet og 
dettes Kskken udvides i Focheld 
hertiL 

Der er dannet et Actiefelskab med 
en Aktiekapital paa ca. 70,000 Kr» 
og det er dette Aktie7elfcasb, der — 

repræsenteret af Fabrikant; Laut 
Knaber og Direktsr Wald eJens 
sen, begge af Ktbenhavn — hat 
kcht Hotellet Meningen et imidlers 
fid, at Midkerne til den paatænkte 
Udvidelse for de state Msder stal 
indkomme ved ftivillige Gavet. As 
bade-me Daher bar 2 Venner as 

Sagen alle-rede fkænket 25,000 Kr. 
Enentuoit Lust-Tab af Lwtellet skai 

gaa tii ki«.ste1ige ZormaaL 
Hotellet skal drivess i Mission-S- 

hotel-Ztil, men det er tillige Tausen· 
nied Tiden at drive dct om Winter-eh 
som sinkst-ed med varme Saltvandss 
bade oq medicinfke Bade. Overtageli 
5en findet Ztcd 5traks. 

St. Thomas-Projektet. 
Havnen geniicmfsres for 

danste Benge. 
Den ondsindede Enak, fom Or. 

Niels Grsn fka Tid til anden hat« 
faaet optaget : udenlandfke Blade 
mod det planlagte dankte Fotetai 
gende paa de vestindie Øek, har. 
iflg. »Kr. ng1.« i en meget and-! 
artet Foan begyndt at finde Bei 
til visie danste Blade. 

; 
Man faa fauledes fotleden i »So-- 

cialsTemokraten« gengivet et Tele-! 
graut til »Hamburger Fremden-E 
blatt«, hvorefter det danike Konser- 
tium nu fkulde have opgivet at skaffe 
tilftrwkkeäig danit Kapital til St. 
Thomas-Hamen og km vxlde ssge 
at reife Kapital i Tyfkland. I 

Bette angives at have vakt uveiz 
hagelig Opsigt i Amerika, hvor derj 
endogiaa i den Anledning stal werel 
Tale om at iastte fig imod HavnensI 
Fuldsprelse. 

Der er imidlertid tun det sande i’ 
Meddclvlsm at Aktietegningen end-I 
nu hin bar givct -Lmlvdelen af det 
Betst-, man Ner, nemlig kun 10 
Mill. Kr. ; 

Men der Oliv-er selvfisigelig ikke· 
disrsor Tale ont m gaa til lldlan-. 
dct eftcr Kapital, nam- man fis-T 
hat proklamcrot Hunnen Tom dansd 
Foretagende. 

J Koncessionen er dct imidlettid 
beste-im at Anker-get kan fuldsprscsrs 
i sorstcslljae Teuwi, fektiottsvis, Da 
de 10 Mill. Kr» man m: hat-, er« 
tilstrækkelrge til, at man kan fuldss 
fsre forer AfInit 

Muligvis Lan der da Tonm- »Z- 
fcsks ndcrligeris Kapitle til at gen-l 
«ncsmsørc Projektht i dets fnlde Stor-« 
relse. : 

Alle qutcr om Vanfkeligbcsdcr« 
fm Udlandets Zäde er selvfølaeljg 
grebms ud as Lasten. ( 

Q. F. U. M. Aste-ten den s. ds. 
holdtes i K. Z. U. M.s Festsal 
Fondng om St. Thomasprojektet 
og de kikkelige Forhold paa Sen-: 
af Jngenisr Den og Pastor Hel- 
wezqiLorscsn fta St. Trost. 

anen sren acnnemgif 1 Horte 
Trckk Lens Historie til nu, da den 
utvivlfomt staat fomn en ny Op- 
gangstid, og fkitferede demoa Pro- 
jeflkd U udtalte iom sin Opsati 
lese 01 noar Havncsn anlcrgges fuldt 
tidssvatende, kan den tagt Konkur- 
renten op med alle, til Herde-r for 
dort Fædreland 

Pastor HelmgsLarfen kalte det- 
efter om de aandelige Fokhold Den 
fawede Besolkning er i hsi Grad 
fotssmt og hat tobt Agtelfen for 
stg selv, og naar St. Thomas Elev 
Verdensftabelplads, vil den Tynke 
endnu dtfbere Taleren appellekede 
derfor til den kristne Menigbed: der 
var en Gerning derude, Tom var 
en Mund vætdig. 

Hsstblamftem 
For var der fo.a!cde-:s, at Born med- 

letteke Former as ujrtelTkNe nan- 

fselig kundo blive mtbragt noqetsteds 
i Kur oc( Weis-, Tkønt de ostk meng- 

’te haardt dxsrtih «.I-’u staat »Bist- 
blomsten«-Z Oyfsianatoriek rede til 
at modtage dem. For en Betalina 
af 30 Øre om Tagen tun ethvert 
Born med letter-e Former af Mk- 
Mftmcy naar Fomsldrone » ubemids 
lede, finde OptageFe og hat For- 

;ældrene ikke Evne til at udrede de 

»so Dre, og er de ikke i Sygekasse. 
Tau træder Kommt-neu til, og dette 

set ikke Fattighfælp og hat ikke i no- 

gen Henseende Faitighiælps Katas- 
ter eller Virkninget. 

« 

Der er fiktert rundt om i Landes 
manqe kiktelsyge Bsrn, der runde 
trænge til nogle Maoneders ftyrs 
kende Ophold paa et as Hätt-com- 
sten«s Kristfanatorier, og nu Lan de 
komme der, for nu er der Blut-· 
Det er diöfe kirtelfvage Birn, In- 
berkulofen i flrste Nackte luter paa, 
og dem er det verset, det gælder om 
i Tide at værne mod Syst-stumm 
Forebyqqelse er tifold merk værd 
end Hebtchelk 

Der er fundt og godt at me 
paa disse Wssanqtmäed —- blei- 

Z 

nasbdede og slæppse i Lemmerne 
kommer Borstene dekth men rtds 
musssedc on kraftiqe vender de hjem 
derfra. 

Lg dct er bl. a. til en Fortsæts 
tclse as denne Kuftsanatotievirksoms 
bed. at vi yder vor Eiern-, naar vi 
nn am nogle Tage med Glæde be- 
taler vor Tiøke for den nydelige 
lille Høstblontst, der bcskcdent vil 
Nika Ealbndt paa vor Vej. Vi vil 
allesanuncn Lohe den, allehmmen 
wka den. alleiammen vil vi pynte 
os mcd den« Akbejderen vil fæfte 
den paa sin Blase, Arbefdshekken 
vtl baske den som den nydeligste 
Waphulsprydelse Hufets Frue vil 
uræfidekc ved Middagsbordet med 
den paa sit Bry·st, og Pigen vfl 
vcd sit Ist-beide i Kskkenet bæke 
qonch den femme Vlomft som 
Feuern 

Bette er netop det Iwane og For- 
nsjelige ved Hostblomstdagem at i 
dct Velgsrettbedsværk, der den Dag 
ones, er vi alle faa velssignct lige. 

»Jyll. Pft.« 
. 

l 

En Island-er om Fokholdet til« 
Teman J sidste Nunnner of Ugeii 
bladct »Ti- Tnsind Dienst sit-wes 
den ungis islandjke Zorfatter og’ 
Politier Jana-I- Nudlaugson en« 
oberst interessant og optyfende Ar-! 
tiM om Forbaldet molk-m Don-« 
mark on Island. For-sanften giver 
en Hat Oxmriint over de islandske 
Rot-kamingsforhandlinnerss Histo- 

« 

rje og hævden at de: jævnc Falk 
Uaa lmnss Fade- i Virtelighedcn hol-« 
der fast ma Forbindelsen med Don-· 
mark. an at en roiin Forhandling 
nn kan Her-: zrk et Ocidigt Nefnltat. 

En Gewe. Estatstsorn hat i Fl. 
,,Skandb. A. An« stcrnket Efanders 
Horn en man tut-rdelb DOMAIN-« 
!i:u. lusnnaksnde as ca. 300 Ban 
Landbrugszs og SkovbrugssLitteras 
tnr sann woioajske og fnsiske Bast- 
kor on en Lovfamling « 

Sirt-habe i Band-. skaa det lave 
Terrwn vod ZvinninaesEnae kan 
man ifla. ,.(jold. Folkebl.« i disse 
Tag-« R. d-« se Hund«-Der af Vers 
Eæd ftaa mellian fmaa blinkende 
Jndsoer. s 

Manns Zasdbobe staat link-freut i 
Band. on Kornet er natnrligvis belt 
fort i Tonnen Jorden er san mind- 

mættet, at det vkl vare længe, for 
man kan foa bin-got Sei-den · 

Hlften psq de state Gast-de Bresj 
gentved bar iflg. »Hale Avis«' ca. 

600 Læs Sæd ode, men de bot-n- 
holmkke Stoffe, som benvttes, gsr, 
at Rennen til del-Z holdes udr. s 

Ei glimteuhe ijwefr hat man i 
Aar haft poa Bornholm Mellem 
enkelte Maul-Wer bar der vckref 
tørt oq luftigt Brit-, saa man flere 
Steht-r oaa Sen bar fuldstasndäg 
indbesstet F 

Tubertnlose og Skala-. Fra Mis; 
nistet-M for Kiste-· og lindern-BE 
ningsvnsknet er der udgaaet et Cir-I 
kulæte, bvotefter enbver Lærer el-! 
let Lærekknde ved en offentlig eller« 
privat Skale, Tom kommt-r tils 
Kundskab om, at et stolespqendel 
Bat-n lider of Tuba-knüpfe uforJ 
tøvet nenne-n Skolens Leder stolz 
gire Anmeldelsp derotn til SundsF 
bedskommissionen s 

Enhver Legt-, sokn konstatierer. at- 
en Laster ellek Læterinde ved en of-« 
fentlia eller privat Stole lidek afT 
snrittefarlin Tuberknloh skaT non- 

boldelig anmelde bette. I 
Meinst-ed -Hjskring, 5. Sen-. 

make-. E» 28qakig nontkolassiJ 
stent fra Stollenw, Jenfeniud Latr-. 
sen er i Nat dsd paa Hisrrkng Soga- 
hus af Bitnelatnhed Den afdsde 
var ifla »Dein-L Als-« tun sog en 

Uaesttd. 
Brsnderslev, 6. September-. Ens 

etaaria Ssn as Peter Christiansen i 
Brøndvrslev er i Don indlagt paa 
Bauderle Sygeh119, lidende of 
Birnelamhed 

—- Jedes-en af Statens Sei-um- 
Jnstitut Dr. Madfem bar iflq. »B. 
T.« ovafort, at der i den foklsbne 
Del of tndevætende Aar er fokefals 
det 116 Tilfcklde at Birnelamhed 
her i Landet, deraf 40 i August. 
J help Ast-et 1911 indtraf der 307 
Tilfælde. 

Moafstemuiuz Nanders, 5. Sep- 
tember Ved Kommuneasstemninqen 
i Gaak angaaensde Spiritussbevilling 
til Havndal Gmftaivetgaard afasaveg 
358 St. imod'og 163 for Bevfls 
ling. 8 Stemmefedler var ugyldiqe. 
Af 698 Palaste stemte 529· At- 
sdemningen vor artangeret af Sog- 
verendet- 

EkDeeeblvu klu- others 

Maske Bågtsr es ißke mite? 
ltkthkcrktilu ehe-tust 
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J Januar og Februar averterede vi 21 uindbundwe Bist ind- 
delt i 1 Laffen og efter do storv Antal Bestillingey som strsmmes s-- 

s de ind, hat vi Lov til at flatte, at man gav os ret i var Paastand 
om. at danske Boget ikke et dnke Nu hms vi Hat os til Opqcve at 

bwifr. at deckte Este blot gelber uisndbundne men oqkm inde 
Bsgek Dorf-or ftlgetode Tillwir — 

24 gode indbnndne Boget for 89.00. 
M M. ö. 

Dust Follelcuiss —- ftkstr Sei-ie. 

1. »Fwdsfyriten« oq »Wspll«. To Fortællinqu as M »j« 
Eilet 192 Gibt-. Pris 50 M. 

S. In chvqs Pist. Wink for ngW If «« 

Louise N. Ulwtt Das engelfke M of Bogen kostet 81.50. 850 
Sidek Vor Pris 65 Taus. 

s. Kamm. Julksanatting as das verdankan- Foswek 
-, Garte- Dickksa. 159 Sisde Pkiuo Tone-. E 

« 

4. Hm Ossg Perle-. Eis fastkssslig Fastening fr- Nv ina- 
tkud as Winde-s ti1 »Du-et Tom- Hynk«, Ins-. M 

» W Stets-. 222 Skdkk Pkis 50 Essai j- 
5. Lagkssg Danks In »dem spandendk Fonaasna as den 

« 

gemal- engkms W Eis M Seen 252 Sitzen Eos-n soe. 
g. anz Neun-so Fondsngkk Ei aodt Udvalg as den be- 

tast- W III-du WA. 222 Sie-sc Pri- 50k. 
s« Aus n Vsaks i Heishistissgghmd oa sleve of dem munter-da 
J med tilfammsn 1397 Sider god fund Fondan filva bet »j, 

famlet for 8200 mitn- ptus Postk- 25 Tenn. «- 

Boqpackke fä. s. 

Sek- popslete kristelise Studndssetken 

l. Bungmu Lov og Rande. Bearbeidet ckf Pasftot O. Münster ,- 

287 Gähnt Pri- 65 Cents. zi- 
2. Den belligcs Krig mellem Kong Shaddai og Diabolut om j 

Besiddelfen of Verdeng Hovedstad ellek Tabet og W of ) 
Stab-n Mennefkefjæl Af Sohn Lumpen 334 Tiber Brit 65 TU. 

Z. Nmidgmakwket· Leb Paftot il. E. L. Grovesslaimusken 
218 SisdeU Pris 70 Carts :- 

4. Ausgats Levned. As hans Estetfslgek Bist-w Matt-erk- 
M Ratt-It ved Prof. Oltit. 280 Sider. Ptis 66 M. 

s. Pan bellig Grund. Jllustrkkede Skikdkinqet fta dct PMB ; 
Land of Past. Ludvig Schneller. 279 Tiber Pris 80 M. 

6. Ungaftins Lebend-elfen Med Forokd as M· O. Münster -« 

348 W. Iris ss M. 
Alle 6 Bsqer i Rittwgsbind med Gulden-, med ttlkammen ? 

1686 Bis-eh for 8225 netto plus Vor-to 30 Gent-. 

VIII-ice Nr. 7. 
Seit sode kristelisk Isiticllissm 

l. Ung Erik poa Zwergan Formlling fra »Die-mass U- 
bliotsk«, af Osmlatus. III-kommen M Wir-selig Fownings For-les 
1906. 184 Sidek i smkkkt kosan Bind. Pkis 90 Gent-. :, 

2. Gud er min Fkäke As Eugenia v. Mitzlass. FravaW T 

ved DIqu III-kommen under ,,De unqes Oft-W« 1898. M ;- 

SiM. Iris 80 MS. ; 
Z. Johwiga Zone-Hing fra Ruslansd af Ernst Schritt 155 

Sider Pris 50 Cents -i 
4. J hans .daand. Fortcklling om Stundistetne af Heil-a 

Mon. Fkv Engelfkved Olga 212 Sitte i fmatt tonwoneket J: 
Bin-d. Kjæts For-lag. Pris 80 Cents T 

Z. Gemtem Skærene Jndre og ydtk Livskildret af Hemde «- 

Fra Gut-Ist ved Postot G. Münster-. 528 Tiber Nedsat Pris Gl. 
6. Los i Mit-ket. Fortælling fka den Msstmcfde Kris. As -« 

Umri- Lucas. med Fowtd as Henriettq Muth Formand for K. Z. j« 
U. K. sw. 272 Sider. Pri- 65 Cent[ If 

Alle 6 ngee tilsammen 1659 Sider, alle indbundnh til en — 

W posted-pri- af sms — fok km 8250 plus pokw 30 Gent-. 

Boquke Nr. S. 

Roset til hvett Medles If Familier. 
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