
af de gamle, det er furcht; men man 
man ifke allerede hat mistet en Del 
as de unge, fordi vi ikke tog Hen- 
syn til, hvad der var naturligt og 
praktifk for dem. 

Tet er Krigens, Opofrelsens og 
Forucegtelsens Tiber, saa am det 
maa Wes-, at det vil blive haardt 
for mange af de gamle, faa maa vi 
ikke glemme vore unge Mænd i 
Fraun-ig, i Hæren eller Flaaden. 
Disse, sont kcemper for Amerika og 
alt Ovad amerikanst er, lad os 
lzjxelve dem, lad oski være medi Ar- 

«bejde: sm- at blive een Nation, 
ja: for at blive en enig Nation. 

Alfred K. Sørensem 
Brusb, Colo. 

Tet er ikke vor Mening at nøjes 
med Talemaadek og Teori ungaan- 
de Anterikmtiseriitg. Men vi herv- 
der, at det er Mantelng naar man 

hidtji bar aivet fuld Frihed til at 

bruge fremmed Zprog, faa ad en 

Gang, ved en »Proklamation« eller 
»Resnlntion«, at ville tvinge celdre 

Uskemcefker til at tale og forftaa et 

Entom der er dem fremmed. 
Vi Moder f1·emdeles, hvad der er 

traun-list og praktisk — deriblandt 
at den opuoksende Zlcrgt bar have 
religin llndernisning i Landwaa 
Epwg — men at lære ældre Falk« 
at take eller forstaa et fremmed 
Sprog blot ved en Proklamation 
eller Resolution, det er ikke alene 
warm-lim, det er unmligt on der- 
for upraftisf at forføge paa. Bi me- 

ner smn sm- sagt, at vi bør vogte 
sposd sor baade Vanstrwvet og for« 
Radikalistsmm Mellecn diisse Egger. 
det uatnrlige og praktiske Red. 

Danmack 
Hostndsigtcrnh bcdontt den lö. 

Juni. Jfle liise lldsiqtee Uigeiuin 
Tilsasldet um« i lkti.s, Isilti ug WIT, 
liar Ztntiitisl Tewrtenientet attei- 
i :’lm« trniiet Fomnitnltninq til 
Flemfkaffelse m« periodlsle Lversig 
ter over Hostndslgterne for de digti 
gere Llfgredeic 

Tet alniindeline Jndtmb de nn 

soreligaende sei-sie Jnddeietninqer 
given er, at Udsigterne sei« den fein- 
mende Heft ille er lyse. Grunden 
hertil inaa i dit vcesentlige lege-J 
i den Mangel pan Nedlmn der i 
Llnr sont i Fior lim« tirwget For- 
seinnnerens Besen-L 

Zasdasnrederne 

Medic stiller lldsigterne sig for 
Vinteisasd :’lsgt«nderne, en dette gasl 
der sauvel sei· Lerne sont for Jul- 
liind zlllesstduts lldsiqterne sei sue- 
den stiller sig lidt gnnstigere soisp 
Jlillmid end for Lerne, melder det 
inedsntte for klingean Vedfotiiiitetide. 

lldsägterne stiller sig snaledeci ngnni 
icigit ior te Egne, Zwar de mag-el- 
dgnde :«ls·ni·edei« writing-Dies bin-leis. 

lldsjgterne ier nVnrsnsden stiller 
sig gennenmnnende nun-et ngnnsiige 
re end sur VinterscedenL lielt nnd- 

Ingelieszseiszs liider en enlelt Bei-et- 

niim paa lldsiqt til nuget oder Mid 
delliost Navnlig stiller lldsigterne 
for Vom-sieben sig unnnstig paa» 
Lerne, liner lttn eitlelte siidderets 
ninger lnder pan lldsiqt til Middel-» 
liest, weben-z det lnngt ouerwjendes 
Lintal lnder pna under Middelliøsnj 
ikke saa san loder paa, at lldsigtersi 
ne er daarlige, oin end ikke slette. 
Adslilligt gunstigerts synesI i Lie- 
dlittet Udsigterne for Baarsceden i 

Jylland, selvoni de ingenlnnde lan 

betragtes sein lovende. 
Beelgsasden snnes i det hele at 

statt til-dre, idg lldsigterne for denne 

Asgrede stiller sig soreløbig adslils 
ligt gnnstigeee end for Vaaksæden 

Rodsrngterne. 

lldsigterne sur fllodsrngternentaa 
Liedlilket anses at viere tll no- 

get under Middelliøst. Zoin Tilscels 
del gennentgaaende das ined Hen- 
syn til Scedasgredeme, saaledeszstils 
ler for Rodsrugternes Vedlonnnende 
Udsigterne sig i det hele ogsaa no- 

get dedre i Julland end paa Øerne 
Den eneste, men ogsan vigtige Und- 
tagelse lterska danner Sulkerroerne, 
der jo sortrinsvis dyrkesz paa Øers 
ne, og sor denne Asgrøde er der i 

hvert Feld overalt Udsigt«til Mid- 
delliøst. Nasst ester Stifters-vorne 
stiller Udsigterne sig foreløblgtguns 
stigt for Kartoslm sor Jylland er 

der Udslgt til lidt over Middelhesd 
oq paa Øcrne Udsiqt til tret op 

—- —. 

mod en Middelhøst. Efter de beregs 
nedc Gennemsnitstal stiller Forboli 
det sig færlig ngnnftigt for Kaals 
rocsr og Tut-ums 

Ho- og Græcsmarkor. 

It ligqor i Zagens Natur, at 
do :’lfgrodo1·, lwigs Udbytte i Øjes 
bllkkct har kunnet bedømmes med 
størst Sikkcrl)ed, or Engencs og 
Gras-Inn11"t«erIn-—J. Mcn Villcdet for 
disfe Afgroder er megct mørkt og 
da navnlig for Græsmarkernes Veds 
kommende. Hunan lndcr Klogernc 
over, at Gar-J » afsvedet chd den 

lanqoarige Tot-fis oq Vlast og navns 

lig vom- dor intrt cfter 9lfm«crs: 
ningen « 

Lndviq Melchioto Dom. Kølnsns 
lnwn, IR. lJuni. J Mai 1917 lnsi 
knde Lndoig Mcslclnor, knn lH 
Am- AmnnnsL at drive«Vc1«(-llcrcr- 
fort-emina eftor i et Aars Tid at 
lnwls orlnsjdot hois sin Feder paa 
,,"!!or«:ilslndist«i:s Reduktion Onn fik 
on Tisl Kunden der lnstroodc lmm 
lldforcslfts nf Borsforretningor og 
som Mnrqin lnstroodc lmm delI kon- 
tcntc Volksb, dels Borspapirer i 
Demok. Vorisforretningerne forelog 
lmn qonncm to notoringsbcrcttimsdc 
Vcskollorepjirnmen hvor lmn hade 
onlo; Incn sanltidig fort-tun lmn lnm 
dissc Konti Børsspcknlationer for 
cgcn Nonnnnp lmor ocd lmn paa- 

dros,1 sm stor Tal-, on da lmn—:s per- 
fonlige Forlnsng var meget ftort, 
innxring Nun-« m. lmlvnnrligt, 
sonslog den Kapital pcm l(5-—17,- 
nun Fur, lmn lnsgnndtls moc, knn 
ljd-.«t, on lmu kom dksrlmn hnrtfgt 
ind von Vofvimslsor onst-for sinc- 
Kunde-z man Tespoter og lsscoinsnsr 
lmn tilpqnch sin. Vlandt dom, dct 
fast-link ist« kmmst nd over, fnn mov- 

nois m Lsosrln1nmwstot«, der lidcr 
et Tod pa 7(),t)()l) Kr» og on Nin-J- 
dnnssnsnomsai. dok lidvr ist nogct 
limnsndu Tod« 

Mel-sinni- lmr nndor Sagen vass 

rot jndlaqt til Obsorvation pna 
Komnnnnslmfpimlots 6. Asfdoling, 
Inn-:- Lverlwge imidlcrtid lmr af- 
uioot en inadnn Erklasring, at han 
sont fnldt tilroqnelig for sinc Be- 
qulsricr i Tag of Kriminalrettcn 
or idmnt lR Maancdersz Forde- 
dritmislncsarbcsjdo 

Guldbtyllup. Pens. Lærcr N. 

Bissing og Huftkm tidligcre Scr- 
ridszlw vrd Hat-ich nn Kobenbamy 
holdt Gttldbryllup den 27. Juni. 

Gamle Mliuqe i Harcskw J 
Dag, fkrivcr »Kr. ngl.« den 21. 

Juni er en Skarc gatnlc Krøblingc 
i Harrskou 

Tot er gomle, dcr cllcrs ikkc kan 
komme nd, gantlc Ined Træben og 
dlmkklslx gamle med Bronclntis og 
Hint, gomlr unsd fkrøbcligt Holbrcd 
og gantllH sont er holt ollcr balvt 
blinde-. To lnsntdsis alle i Roma-, og 
i lnnsr Vogn er der to Hjcrlpcro 
til at lage sig as dom. Vognene le- 
Vlsreixi som sædoanlig af Vognumnd 
Carl Land. 

Inn-n gam« til Hanska Privil- 
lon, lmor »Gr. Brandt lmr Middagst 
ntad Pamt til dom, noar de kommen 

og sein-ro Ilftenstimad Tagen Hut- 
M nnsd m faslch Andagt. 

lslmnlpsrs Landoplwld i BodftueLpY 
nasde 17, der sotn fasdvanlig ord-1 
msr Turan beklaer kun, at man 

ika knndc kaqu endnn flcrc galan 
med. Mcn komnnsr der slcrc Ga- 
orr, agtcr man at gørc en ny Tur, 
tln der or mange gamle Krøbliiigc, 
for hoc-m Turen er Dlarets eneer 
lldflngt. 

K. F. U. M. og its Ankona-de 
i Grindsted. Man paaftaar, at der 
var somlet over 1000 Menncsker. 
J dcn from kullodc Kirke, der var 

fyldt til TrwngscL holdt Sogar- 
pkæsten, Pastor Dræby, Skriftctai 
lon, og Pastok Ebbcien, Sæby ved 
Roskilde, pur-dicklic- 

Samtidig var der Mode i Mis- 
fionsl)nlct. Sein-re holdt Paftor 
Geh-man Beile-, et Foredrag i Mis- 
sion-JOHN over Encnct »Schon vod 

sein Kristi Kurs-' Samtidig var 

Kirkrn ogsaa f1)ldt. Her taltc Streits- 
formandem Paftor Vilh. Vor-basie. 

Ved Afslutningsmødct i Præfm 
gaardsplantagon taltc Prwfusrne 
Ebbcfrm Sasbtx Geismar, Beile-, 
samt Paftor Mich Vorbasie for en 

nassten uovcrfkuclig Foriamling. Pa- 
stor Ebboscn mindcdc om Solvet 
paa Korlots og seistnsstpaa Tronen 
i vore Die-ten thi dorindc findes 
baadc Kurs og Traue. Paslor Geis- 
ao JVU « mqago aaqo ayvx som- 
de iom stack-I thi de fkulle bus- 
vale .« 

-—s 

Pastor Vitb talte om at ligne 
Traun-ne, der itrakte deresii Grene 
med Himlem selv ogsaa i en tei- 
Tid sent denne 

i— 

En nn, nicn ikkc usatlig Fiskcs 
sannst ei· i sl. ,,:)iinast. Flftii.« i 
den senere Tid etableret af de Ring- 
sted llnaersnende nede ned Ilaen 
Maaden er folgende-: Der hieldes 
noget Carbid paa en Flusse, hour-- 
offer 
Furt 

denne tilsastteiss 
aspwppeis den 

Band. cil i z» 
0 

» 

ag tjlbindesj 
med Staaltraad Naar denne Hand-: 

fastegs ling er suldendt, Flasken i 
Vandet paa de Ztedei«. lnmr der 
nieneizs at Viere Fisk. Flaser efst 
plodeisei·, saa snart Carliiden er op 

lust, da Fiiiene bednneiz as de nd- 
stienimende Gasiarter da kommer i 

Van-dsfoepen, shvor Drengene saa 
paa en let Maade scetter sig i Be- 
siddelse as dem ved at bade-nd es- 

desn eller Vsici «.ii:dei: Mazde 
indsange dem. 

hu- 
« 

De tnske Hosteopkøh Rande-ris, 19 
Juni Ved det tnst«e Sename i 
Tag blen der as 210 fremstillede 
scseste feist "·· Tnsferne dar me- U i. 

get iritiste 

Dauean 
V i b n rg 
tiia inn sen- 
ievelit en 

fliilidih dei« 

Museum 
W. Juni. Til 

l)ai· Farpagter 
fOedeaaard ind- 

Del Feld aa Oknldgeip 
er fnndne ned RBrav- 

BUTka 

Tjele 

muss Der ei« s Sein elenibaand dg 
iusiielliae mindre Tina til en sam- 
let Vieat ai :-H:3 Nmm samt to 

Niildfneiiaei·, 
den slad, 

den ene snaet, den an- 

vejende 25 Gram Guld- 
ftasnaerne dar rimeliqvisji 
Betalinaisniiddei 
feiidte 
:iuinnnseet, 
Ferpaater 

der nn 

diiacimnssen 

lim. 

Monds- 

Zom Danesas ind- 
rlscnseet Nenstandene til Na- 

Var 
W 

Tisiistalisasrdien og In sur 

Fra ei Besen paa Øen 

tient som 

tilstillet 
Kr. for 

i Finde- 

til striver en Medarbejder »Best- 
fi)sten«, at den kuindelige Natio- 

naldragt nn er saa godt sum en Sa- 
ga. Der er fnn en enste Kvinde, 
der basrer den, den 85-aarige 
stonte Fik. Karen Pedersen. 

Et gammelt Sag-i fortasller, at 

Drdnnina Tagmar gik i Land her, 
da hun kom ska Vøhtnen for at bli- 
ve Valdemar Sejrs Droiining. 

Mandø er en as de smnkkesie og 
ejendommeligste Besterhavsøet Deus 
Jkatur og dens Vesolkning er typisk 
dansk. Et Besøg derovre virker over- 
ordentlig velgørende. Det er en idyl- ! 
lisk Ø med blomstrende Enge, sto- 
dige Marter og Hader-, høje Klits 
tek og jndbydende Hase og Gaakde. 
Og Beselfningen er særdeles gckstsri. 

Dmbt as gistiqe Fluch Vordinai 
borg. is. Juni· Kreatnrerne paa 
»Tasrøaaarden« blev i Formiddags 
sum-. ,aa Vestyreren tilfaldte da Tyr- 
lasae Mai-sen, Mem der konstates 
rede, at Zugdonnnen lsidrørte sm 
Itif as aistiae Fluee Der er dde 
l« Meer ais en swr Tyr, oa Dor- 
lasaen nieneiy at flere as Kreatur- 
eme iffe san komme sin. 

Print- Erik som Landniaiid. Pein-J 
Erif nai« paa sit mnsrhnermsde (Isnd—:s. 
siokkedaL indretiet et Mønsterlands 
brna da liais paa ansinet i Brovit 
tmsiet ikke mindre end sire Bekennen 
aeinlia en Fersieprasmie sor en Zu 

as dansk Rate ug en Orne as York- 
sUire-Raeeii samt to Andenpræmier 
sor en wd Fallwppe og en Sam- 
ling Køer as Korthornsracen 

Wandereettede Personligheder wo 
Egnen mutet ein, at Prinsen i An- 

ledning as denne smnkke Debntsom 
lldstiller vil snwdtage Paasfønnelse 
baadc sra kongelig og sra land- 
brngsokganisatorisk Side. 

Btru som Indbrudøtyvr. Poli- 
tiet paa Vesierbro i København lmk 
anholdt tre Drenge, tworas den 

yngste tun er 10 Aar, den eeldste 
U. De har soreløbig ’ti1staaet 10 

natlige Jndbrud i Fortetninger, og 
Tyverierne er udsørte med en saadan 
Færdighed, at Politiet troede, det 
var votsne Personen der var paa 
SpiL De hat stjaalet sVarer sra 
Viktualiehandlere, Sinsrbntiker, Kon- 

sektsorretninger og Lignende, og en- 

kelte Siedet har de ogsaa mut 
Kasseapparater. Børnene stainmer 
fra Smaahjem paa Vesterbro. 

Eudnu en tyst Desekt-t. Forles 
den er isølge ,.Natt.« en tysk linder- 
osficee og hans Huftru landet ved 

Werts Klisndt De var sslygtede sfra 
Tyskland i en aaben Baad og hav- 

de været 24 Timer om Overfarten 
Politiet jagttager Tavshed om Sa- 
gän. 

Ramt nf et Hierteslag. Politibe- 
tjentBannersZ Huftrn af København, 
der den« lti Jnni ledsaget af sin 
Mand sfnlde rejse ined Toget 6:23 
Em. sra Taastrnp til siebenhaviy 
saldt nnder Togets Opholsd død om 

paa Perronen Jernbanelcegen til- 
taldteits og tonsiaterede, at Frnen 
nar ramt af et Hjerteslaa 

L- 

En nedsmrtet Flyver. Falk, der 
tidliat Lordaa Morgen 22. Juni 
var lieitkestiaet paa Diget ved Lol- 
landszi anfnit, saae en Flyver i 
ilere Tnsind Fodsxi Heide over Viel- 
tet. Plndselig lieanndte Maskinen 
at oisJe en slingrende Bevægelse, 
og i rasende Fart aik den lndret 
ned Man tnnde itnidlertid iagttas 
ge Fllnnsnmskinem til den naaede 
Banden da der laa en stærk Dis 
over dette 

Pan Etedet, lnmr man niente, 
Flneeren dar llnrtet ned, saas i 
Feer ,,:li’att.« en lialn Tintesz Tid 
ester et Par Inste Vaatskilie 

Et Mindeunetke for sinnlnnd. 
Professor Ltto Borchseninis niedde- 
ler, at en Ven on Venndrer as H. 
V. Kaalnnd i Ilnledning af 100 Aars 
Tagen fsir Tinterensts Fedsel lsar 
spurgL oni Professoren vil were hain 
belsjaslpelig nied at rejse Kaalund 
et fordrinaitslest Mindegnieerte nn- 

der et arent Trw i en offentlia 
Parf, lielst Frederiksberg Haue-, og 
at lian i den :Ilnledninx1 liar sat sig 
i Rorlnndelse inex Dansk Forfatter- 
fo1·einnn-.- Formand sog ined Villed 
lznggeren Alt-et Hausen, der lmr mo- 

delleret Portreetinedaillonen tilKaa- 
Innde Gran paa Fajanfirlegaarden 

Der bestes Nan i Vestjyllnnd. Ri- 
be, 22. Juni Ten langvarige Tor- 
ke har odelagt en Del Rug fnld- 
strendigt lier paa Egnen Mange Ete- 
der staar Nuan fnldstcendig l)vid. 
og den Renn. der er falden de sidsle 
Dage, san itte redde den. Entelte 
Steder er man allerede begnndt med 
at beste den, inen det bliver knn 
Straa nden Keernen der kan l)østes. 
lLseldigvisz dreier det sig ikke om 

større Arealey nien hvide ,,Plet- 
ter« i Rttgidllrealer ses mange Ste- 
der. 

MethodistsKitken. Den biftoppe- 
lige Methodisttirte i Damnark hat 
Y. og 22. Juni afholdt Aarskions 
feLrencc i Aarhus under Ledelse as 
Pastok Bast i Kabenhavn Det ved- 
toges bl· A. at oprette et Tatsigeli 
sessond paa 2()0,000 Kr. i Anledsi 
ninq af Missionsselskabets 100 Aar-II 
anilrenm i Aar, samt at genoptasl 
ge Højskolearbejdth i Aarhns under 
Melse as Pastor Larsen. 

Hosteavlcn i Jyllnnd. Foreningen 
for asdel Hefteavl i Jnlland lebte 
den 22. Juni tre kassserede Stank- 
heste as Tä. Draaoimsginient i Alar- 
lmsJ. Priserne var ret lade-, men 

Ealget stete paa den Betingelse, at 

Heftene itfe nIaa asliasndeii, og at 

Hasren saar Forføbisret til ztlsfoin 
met. 

Kostbare Fern-g- En asldre Her- 
re tslev sorleden anholdt ved Fast- 
gen i Helsinainz sordi lian liavde 
150 zer. i Wild liosh sin. Nu er Za- 
aen i selne »Hei-zi. :’lo.« asajort i 

Mindeligned Hatt stal i Viede be- 
tale W« sei-» oa oven i Købet ta-» 

saer Ztatstasfen de 150 Kr» soan 
’lian nlonligt liavde lieg- sig, saaleL 
des at den lille lldflnat i alt koin 
til at koste SDU Kr» altsanunen sor 
at tjene en lmlv Zues Kr. i dilato- 

-—— En nng svensk Pige, der i 

et Par Aar hat-de tjent i Daninarf, 
nien sont nu vilde til Sverrig for 
at ordne sit GiftemaaL havde be- 
nyttet Lejligheden til at tage no- 

get Udswr nied til Sverrig· Hun 
havde saaledegi syet nogle Haandi 
tlæder sannnen til et Størt og la- 
vet 3 Meter Gardintøj om til et 

Shawl Piaen blev anholdt, men se- 
nere løsladt efter at have betalt 
en Bøde paa 500 Kr. 

Tient 36 Aar i samme Guard. 
Koldiiig, LU. Juni Jens Hjelm i 
Sth Stendernp, der i Gaar fyldte 
70 Aar, sejrede samtidigt sit 36 

Aars anilænm paa ,,Cathrine- 
bjerg«, hvor han nafbrudt har ar- 

bejdet i de sidste 367Aar. 

Btrnelammelsr. Beile-, 21. Juni. 
Esterat der i lang Tid Landet over 

itke har været noget Tilfælde af 
Bernelannnelse, er der nu konsta- 
teret et Tilfælde af denne Sygdon 
ipaa VeileiEgnm En Drengfrazeni 
num er bleven indlagt paa Vejle 
Syst-has lidende af Bornelammelsa 
Hans Ttlstand er itte alvorlig. 

»
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For ciderty anci Right. 
TM sONG OF THE U s. ABMY 

By Ca« Neummm 

Ovenstaaende betegner intet more eller mindre end 
en aldeles gljmrendo Uversættelse ak den bekendte dan- 
Sko Krjgssmig »Den Gang jey de of Stad« læmpet ok- 
tek amerikankske Porhold 

Takt b91:s-mod 20,000 Eksemplarer ak sangen er al- 
leredo solgt. »z: den vil ntvivlsomt bljve Solgt i Hauch-ed- 
tasjndvia. For alle Danske i Amerika man den have 
ganslm swwzesssx lnteresso. 

Psis -—- med Musik —- 10 Os. per Eke- 

Partipris opgives pas Foklangende. 
DANISE LUTIIBRAN PUBLlsEING EOUsB, 

Klub-, Nebr- 

cf 

T wo Famous War Bocks. 
TRANSLATBD FROM THE DANISIL 

Ilwmli mzci l!«llel!s«jczh. By Prof. »J. P. Bang of the 
University ot· Copenhagen. Extraets from German 
War Sonnens, and Comment. Price neatly bound in 
cloth 81.00 Net. 

FOR-d Po Pfglel (D(-,n tavso Dansker) By Brich Blick- 
sen. A tale of n Sehleswig Dane in the German Army. 
Cloth bound 55125 Net. 
Both of these Books have hnd tremendous sale in the 

original lang-nage, and they are excellent and timely 
reading in the English version. 

Sent postpaid to any Address upon receipt of Priee. 

DANISH LUTH. PUBL. HOU8B, 
Blair, Nebr. 

ROSENK RANSEN 
af Hofe-ice L. Bewle 

Pan Dansk ved Past. N. P. Madsen. En ny Uds 

gave nk denne kortrinlige Bog er nu udkommen her. Den 
er paa 356 Sider, indb. i smnkt og «solidt Helena-Unge- 
bind med Titel i Guid paa Ryg og Forside. 

Bn Anmlelder i Danmark udtaler sig som kølger: 
»Rosenlcmnsen er egentlig en vidunderlig Bog — 

vidnnderlig skøn. Forkatteren behandler et enestaaende 
Problem, og det er behandlet med Mesterhaand Det er 

i sandhed en Digter, der har skrevet denne Bog; det vi- 
ser den Poesi, der annder nd kra dens Blade, og det vi- 
sek de dybe og mesterlige skildringer af alle de sitt-IS- 
tilstande og Porvilclinger, som det mærkelige ane 
kremkalder og ikølge sin Natur maa fremkalde hos de 
to Hovedpersoner. Det er en værdikuld Bog, skrevet i 
en ren og ædel Aand og saa interessant, at den sikkekt 
vil holde Læseren i Aande, lige til han nanr den sidste 
Linie." 

Pris: 81.00 portokrit. 
Daseish Luth. Pubk Hause, 

Bleir, Nebr. 

Salmcbøgcr. 
Sporgiinmulct 0111 Ealinelwger er lilevet saa paari«.!c:s.ge2:de. 

at vi splur des furmilekigut til at freiiitunune med nogle SOLO-Zinn- 

ger offentlig. Terfor fulgende:-— 
l. Udgaveu Paa Judiapapir kan indtil videre jlet ikke sfaReEL —- 

Det sainine gwlder ogsaa danske Bibler. 

ze-
 

Andre Ealmebøger lau skaffes men kun med stor Vanskiclighed, 
og de abnormt ftore Forsendelsesomkostninger samt den 
betydelige Forelgelse i den danfke Pris bevirker, at importeres 
de Salmebøger her vil komme til at koste ca. dobbelt saa me- 

get fom tidligere. 
s. Under Hensyn til disse Forhold har vi besluttet os til at lade 

fremstille en egen Udgave af d en n y S a l m e b o g betonte 
Den blivek trykt og indbundet hos andre og ventes færdig i 
Lebet af Sommeren Trods de ogsaa her meget forhøjede 
Fremftillingsomkoftninger venter vi at kunne scelge denn-c vor 

egen Udgave til noget ncer de gamle Prifer. 

4· En mindre Forsyning af Salmebøger er nylig modtaget fra 
Sammet Den er mudlertid saa aldeleg uttlftrækkelig til at 

møde Kravet, at vi ser os nødsaget til at begrænse Salaet til 

EnkeltsEksemplarer. Paa Grund af den uhyre Prisftigning 
kan vi heller ikke ekspedere henliggende Ordres, før ny Be- 

ftilling indløber. —- De for Haanden værende Udgaver er som 
folger: 

Konventö Salmebog: 
Prosaform, Lcederbind 
Versfonm Chagrin, Guldsnit 

N y S a l m e b o g: 
Versforn1, Læderbind 
Versfortn, Clmgrin, Guldsnit 

8200 
3·50 

8200 
3.00 

Navn kan kun paascettes de to dyreste Udgaver. 
lOrdres ekspcderes paa ovennævnte Vilkaar, saa længe For-sy- 

ningen vater, i den Orden, hvori de indlsbeu 

Danifh Luther-an Publishius Qui-, 
Malt-, Nebr. 


