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Magdalene Thoresen död. 

Forfatterinden Fru Magdalene Tho- 
resen er den 28. Marts Kl. 73 Morgen 
dsd i sit Hjem paa Rosendalg Tvcervej 
efter to Tages Ingrimm 

Den — afdøde Forfatteri.nde, hvis 
Pigenavwn var Krahg, var født i 

Fredericia 1819. Trodsis sin hpje Al- 
der Var hun dog endnu i de senere 
Aar rast eg lioligx det var tun nogle 
faa Tage for sin Ded, hun personlig 
assaitede et Telegram til fin berømte 

Svigersøn, Henrik Jbsen, i Anlednfng 
af haan Fødselsdag, og til det sidste 
fulgte hun interesseret med, bvad der 

foregik i Verden, og itke knindst i Lite- 
raturen. For faa vidt tomnier hendes 
Død overrastendr. 

J sin Fodeby opvoksede hun under 

menet bestedne Forhold, og den Unber- 

visning, hun fik som Barn, var, efter 
hvad hun selv har fortalt, mere end 

tarvelig. Leerelysten og evnerig sorn 
bun var, tiltrempede bun siq som vol- 
fen seh iin Uddannelfe: tnve Aar garn- 
«"e! k:"s l;t::i til Kehendaon cg bleo 

Lærerin:e, rg et Par Aar efter fit 
hun Plads hos Provst Hans Thoresen 
i Here- paa Sendmsre som Opdrager- 
inde for hans Bern. Provstens Hu- 
stru var ded, og kort efter at den unge 
Pige var kommen i Hufet hos hom, 
ægtede han hende; han sit megen Jud- 
flydelse paa hendes aandelige Udvit- 
ling og var viftnot den, der forst op- 
dagede hendes digterisie Anbeg- 

Nogle Aar levede nun samtnen med 

sin Mand i Bergen, hvortil han blev 

forflnttet, og af den gamle By modtog 
hun, som det vil vides fra hendes Bo- 
ger, sme dybefte og stcerkeste Jndtryk. 
Efter Mandens Dod tog hnn med sine 
Born fast Ophold i Kobenhavm hvor- 
fra hun udsendie sine Fortcrllinger og 
Skuespil, hvis hele mørte Tone og sal- 

vorlige Holdninq vedblev at være nd- 

prceqet norsk. Hirn var en begejitret 
Tilhænger af sin Tids norfte Tigti 
ning, og iaa varig Var hendes Kærliizk 
hed til det Land, hvori bun bavde 

tilbragt den indboldsrigeste Del af sin 
Ungdom, at bun betragtede det som sit 

andet, maasie som sit rette Fernrelsand 
Hendeå forste Fortcrllinger blev of- 

fentlisqunrte i Beraten, ezq hendek tr- 

førfte dramatisteArbejder fremkom pca 

Bergens Ecene uden at qøre noqen 
større Opsiqi. Med »Siqnes Historie«, 
den norske Bondeslivsskildring der nd- 

sendtes i Pragtudgave naann i Fior, 
vandt hun sin førfte Sejr. Siden for- 
,fulgte hun den med adfkillige nor-e BI- 
ger, deriblandt de bekendte »Billeder 
fra Midnatssolens Land«, og nogle 
S-kuespil, af hvilke i hvert Fald et, 
«Jnden Dere«, bar vundet meget Bi-i 
sald ber, baade i gamle Dage paa det 

kgL Teater, og da det i Riis Knudsens 
ferste Direttprtiv optoges paa Dag- 
marteatret. 

Jru Magdalene Thoreer varÆres- 
medlem af flere kobenhavnfke set-inde- 

foreninger, og hendes Ord i dem havde 
ofte samme tunge Vægt som de strevne 
i hendes Begerx hun var en villiesteerk 
vg en begavet Kvinde, og ved hendes 
Dtd kan de Ord godt rettes til hende 
fett-, som hun faa Dage for sin Dod 

telegraferede iil Henrik Jbsem »Ta! 
fordi du aldrig svigtede!« 

Pistor Kruge Asskedsprædiken. 

Laster Krags Afsiedspræditen i St. 

Jobe Kirke er udtommet i stenogra- 
Mk Referat og seelges til Fordel for 
ANpr Asyl og Menighedshuset i 

-?-- stihavnstvarteret, Kehenhavm 
«- i· Dei vil siltert vække Gliede langt ud 
D ever St. Jakobs Menighed, at denne 
« 

Wien faaledes foreligger for Of- 
statusan thi den er præget af alle 

Wer Krags gebe Egenstabm og den 
Windes baade onr 25 Aars for- 

Mse Priestevirtsprnhed og pm Af- 
Vwa, der sen-i vil gca 

MW ad Gemme 
W Paßt-r Krug kaster Blitket til- 

Iss ever den fountme Tit-, givet han 
es W Stildtiug af den meegtige 
W i Sk. Jakobs Soga, ikke 

«W Z Erkekis densemdk Du hart 
TIM M M Seen-presst het- 

W es seidene til Sog- 
W er tret-I Zis- 
Wf es IMU as 

Iden, han fptte ad Pennenö Bej ved 
IArtikler i «Social-Demoiraten«, ind- 
til de, der styrede Bladet, mætkede, at 
det ille kunde gaa an længere. Ved de 

store Fellesmøder blev han Banebryp 
der for den Fkiluftsforknndelfe, der 

senere et bleven fortsat vidt omkring, 
omend til Teig under andre Formen 
Dei-has organiserede hart et Menigi 
hedsarbejde og en Række Menigheds- 
moder, der hat lindtet megen Nod og 
vakt et stærtt aandeligt Liv i Sognet, 
bvilket blanrt andet hat givet sig Ub- 

flag i Tilvejebringeisen as Menigheds- 
hufet ved St. Jakobs Kirke og ved 
Grundlæggelsen af to nne Kirker if 
Sognet foruden den, man allerede hats 
faaet. Paftot Krug hat nu ment atl 
burde sege bort for at lade yngre ogY 
friste Kræftec komme til. Han meneti 

ikke, at en Prcest bpr bltve 25 Aar paa! 
samme Sied, og fcerlig hat han fundetJ 
at ved St. Jakobs Kiste maa de nye: 
Opgaver krceve nye Mand. Jdet han; 
føler sig for gammel til Akbejdet i» 
Byem ttcekket han sig tilbage, medensl 
han endnu hat Kraft ti-( at begynde 
noget nyt et andet Sied. Den Af- 
itedsvrcedikm bvoxi ban bar sagt san 

»gami-: Menighed Fort-eh vi.l nok findel 
Vej til de mange Hjem, hvor han vil 
blive savnet stærkt og lange. 

Smaanyt 
J l d e b r a n d. Fotleden Nat er 

Thygesens Entes Farveti og Uldspin- 
beri i Slangerupsgade ved ,,Hotel Lei- 
detsdorff« iHillekød brennt. Fabrik- 
len, hvis Arbejdsbygninger laa sam 
Bag- og Sidehus i Ejendommens 
Gaatty horte til Byens ældfte Stehn-. 
Den beftyredeg af Den afbøde Ihrige- 
sens Son, Peter Tbvgefen. Jlden op- 
ftod ved Tolvtiden i Maslinhufet By- 
ens faste Brandtorps sit hurtig Mel- 

ding, men blev ved Anlomften til 

Brandftebet fmikt klar over, at Der var 

Fette pack Fcetde for de omliggende 
Bygningert »Hotel Leideråsdorff« ca 
J LE. Aabnes Kornmaqasim Veb 
.8tloltelle:71ten fra Rasadhuset allarmes 
redes Dersor Byen, fauledesz at elf-m 

lJJtaanlab lunbe met-e til Aösistancr.i 
sVed den uævnte IlllarmerinqStrande» 
skal tilliqe Bei-ins Grundejere mode med 

Vandershnina, ca snart var Dei ganfle 
Hillerod pac« Benene Brandtor;vfets:s! 

JZlanger paasattes Vandvcertets 
Islanbhaney Zigesom Bveng ca Fre- 
Derilsborg Slotksogneg Zprøjter lom 
i. Virlsoxnheo. Jmidlertid bærqede 
Jlden med stor Heftigbed Fabrilsbvg- 
ningerne, fra hville Det tun lvlledeg at 

reDDe saure liD:· Fra Den Del of den 
brændende Fabrik, Der sie-d i Forbini 
Delfe med Stuebnaninaeng Butilglola 
le, truede zlden staoia n- ed at anqribe 
bette; men ved energkfk Spwjtning 
lylkedeg Det at afvcktge Faun baade 
for Beboelsesftedet og »He-M Leibes- 
dorss« En stadig Regn af Gnifter 
sprtes over paa Tagene til Kpbmand 
Larsens Halmloft og J. S. Aabyes 
Koknmagasin, hvorJlden sit fat i Tag- 
spaerenr. Men det lylledes ved en 

heldig Postering af Brandwundsiabet 
i de nævnte Ksbmandsgaarde at fasa 
Branden loncentketet. Fprst eflet 2 
Timeks energisl Arbejde var man bog 
Heere over Jlden. 

De brændte Bygninger var assuw 
ret i Kpbftædernes Brandforsilting for 
15,000, Maslinetnes Forsilringstm 
udgør 12,000 Kr. Alt Jndbo adde- 

des, hvorimod mange Baker bestadige- 
des. Om Jldens Qplomft vides intel. 

En heldig Tyv hat forleden 
Nat gjort Jndbrud paa Lemvig Teilb- 
kammet. Tyven er treiben ind ad 

Bindi-iet, bar brudt Toldforvalterens 
Pengestab op og ftjaalet 6000 Kr. 

Det et Mc fsrste Gang, Lemvig 
Toldkammet er Genftand for Jndbtud. 
En lignende Historie passerede sidfte 
Efteraak. 

En Privatbaneidyl Da 
FjetritslewToget fotleden tom til Va- 
vum, stulde en Bogn inde i Tpgel 
mugetes ud. De bagefte Passagev 
vogne blev koblede fra, og Togfsreren 
giver Signal til at kIre ftem for at 

foretage Rangetingem Men Lokomo- 
tivfsreren hat-de gleitet Bognen, fom 
stulbe udeangeres, og idet han opfattet 
Signalet som Afgangiisignah dampet 
hatt owed 

Abs-kenn stilleri Amt-, og det 
Me- hm at komme med vp i en 

dsgl-, var der Indes et Apparat, der 
sen kmeges km es fragen Brtmse 
dg W W Zs but-sey wen Loko- 
W fix-M 
M,Mwwdemanlzslge 
M Uh« M Mi- ubm endet 

Uheld, end at Togfsterens Hue blcefte 
af. 

Men paa Vadum Station sad de 
tilbageblevne Passagetere og morede 

sig, indtil Toget kom tilboge og heniede 
dem. 

Ei lykleligt Tilfældr. En 
Arbejdsmand fra Sæby, Der forledenl 
var en Tut paa Havei, mødte, da hanY 
roede bjemefiek, noget merkt, fom fløv 
i Vandstorpen. 

Dei Viste fig, at bei var hans egen 
lille 5-Llars Dreng. Barnet var blatt- 

sori i Ansigtet og tilsyneladende lin- 

løs. Han lom dog attet til Bevidsthed 
og kan i Folge ,,Aalb. AmtSM anses 
for at være udenfor Fore. Han var 

under Leg falden i Banden og Strom- 
men havde da hurtigt fort hacn udefiet. 

B e n a a n d n i n g. Tjeneftelarl 
Alfred Ludvig Nielsen, Vesierborg, der 
ved Lollands Notteherteds Elstraret 
for uagtfomt Manddtab var idsmi 30 

Dages simpelt Fængsel, hat ved kgl. 
Resttipi faaei Strassen eftekgaven. 
Tieneiielatlen bavde Oder en Ordstrid 
J:,« riet en Mand fra Besterbotg med 
en thksto sauledes, at Manden lett 
eftet afgik vev Dsdeix 

En ovetvceldende Majori- 
tet. En Gaakdejet i Odden Sogn 
havde for nylig indvatslet til Valg ask 
en Sognefokmand for Amiets Hagel-! 
stadefoksilring, da Gaardejekens Funk- 
tionstid som For-many var udltbeth 
Der msdte en Mand. Jndbydeten selv 
udeblev. Den msdte var alligevel faa 
stilkelig, at han eftet nogen Venietid 
tog vg genvalgte Gaardejeken, og saa 
gik han hjem igen. 

JForeningens Beteining heddet beiJ i Folge »Veftj Socialdemolrat« 
at Guardejeten valgtes »med over-Arl- 
dende Majoritet.« 

Udnævnelser. Kandidot i 
Teologien S. Olivatius er besiillei til 
perfonel Kapellun for Zåtofte Wenig- 
hed i LcllandsFalsteks Stift. 

— Flontidat i Teolocxien A. Gott- 
lieb er beflikket til personel Kapellan 
for St. Nikolaj Sogns Menighed i 

Evendborg under Zyenå Stift. 

T il T a k. Hi. Sprenkel-c (iil 
Loliepigeny »Im maa gøre Dem op- 

mærlsom paa, at i min Koneå France- 
texfe er det mig, der er Herr-e i Hufei, 
cg De er Dei-for saa god at adlyde mine 
Befalinger.« 

Pl E» e d H v j f f o l e. Emkmg Plan- 
ieavlåudmlzr vix De sainoirkenke Lol- 
lano lesterfte Lsnrbcforeniuzxerz 
VIJmeaoILsudoalg bar i Fioreninq over- 

toqet Alt-ed Hojfissle Pan Holland. Sto- 
len vil blive deannet til Pkankefcrærss 
lingszftarion og Forsogsmori. 

Fundet Barnelig. Forleden 
Eftermiddag Ved Femtiden fandteg i 
en Gras-grad i Nærheden af Frederits- 
borg Slotshave Liget af et ca. 1 Aar 

gammelt Drengebarn. Liget var stærkt 
forraadnei. Politiet blev ftraks under- 
kettet om Sagen. 

D s d s f a l d. Skovriber Poul 
Koch paa Baroniet Guldborgland er 

sod, 87 Aar gammeL fom Qsser for 
Den stcerke Siarlagensfeberepidemi vaa 
Istlolland. Han var gift med en Sp- 
fter til Foltetingsmcmd Rsrdam 

-— Vejer og Maoler i Rossi-h th. 
Rødmund M. Smiih, R. af Dbg., er 

Ifgaaet ved Toben, 71 Aar gammel. 

Uhyggeligt Dødsfald. Nat- 
ten mellem forrige Lordag og Sondag 
da Grosserer A. C. Jllums Personale 
i Kobenhavn havde indbudt til en Fest 
i Wittmacks Lokaler, siyriede en af 
Firmaets Kasserersier, Fri. Nathan- 
sen, Kl. 324 om Morgenen om under 
Dansen, tamt as et Hierieslag. En 
Liege blev kaldet, men kunde tun kon- 
statere, at Dsden var indirecte-L Fe- 
sten blev naturligvis straks afbtudi. 

Ulykkestilfcelde paa Tu- 
bo r g. Der stete forleden Morgen et 

bellageligt Ulytkestilfælde paa Tu- 
borg, idet en 23-aarig, ugift Mater-, 
Baldemar Las-few som arbejdede i det 
nye Bryghus, hvis Ydetmuke staat 
farbige, faldt ned af et indvendigt 
Stistlads fra en Hsjde som anden Sal 
i et ulmindeligt Hug. Uheldet stete 
ved, at et Brett-L han traadte paa, 
vippedr. Hatt tvæstedeö gansie alt-or- 
ligt, og efter at De. Repholt i Helle- 
kup hat-de Iagi en foeelsbig For-bin- 
ding, blev der stracks ssrgei for at faa 
ham transporteret ttl Byen og indlagt 
paa Kommunehospitaleh 

But-des Bstnehjenn Kul- 
tusministeten hat ansat Lærer R. J. 
Hausen ved Holsteinsminde Opdtagel- 
fesanftalt som Forstander paa Vorne- 
hjemmet Himmelbjerggarden. Borg- 
meftet Rosen-m Sillebotg, er bestät- 
let til Fotmand, Folletingsmand P. 
Th. Nielsen og HøjskoleforstanderHelge 
Hofttup til Mehlemmer af Tilfynet 
med Himmelbjerggaardem 

P r e s f e s a g. Ved Odense By- 
ttnqs Dom et Redaktør E. Marott ved 

»Fyens:s Socialdemokrat« bleven idømt 
en Mulkt paa 100 Kr» der tilfalder 
Odense Ksbstads Fattigtasfe, samt 80 
Kr. i Sagsoinloftntnger, for uden 

lTilladelse og Qildeangtvelse at have af- 
itrytt en of Fokfatteten, Cand. mag. 
’Sigukv Trick i Dagoiavkt »Koka- 
lhaka« med Navn understteven Artikel. 

Der gives Sølv J det kgl. 

Stydefelsiab hat man regnet ud,c1t det 

Hi Aar blev Koan Edwatd af Englands 
JTur til at »give Solv« til Kotige- 
fuglesiydningen. 

Til Skydningen, der stal finde Steh 
den 6. Maj, hat Kong Edward be- 

klaget itte personlig at tunne give 
Mode; derimod stulde Solvet not 
komme, og famtidtg ladet Kongen op- 
hænge siu Slydestive blandt de mange 
andre, Skydebanens Bægge samtnen 

Salsløbingkredfen. Fol- 
letingsmand Nordams Stillere fra 
sibftc Vlag hat enstemmig vedtaget at 

opfordre Hr. Rotbarn til paany at 

stille sig ved det tommende Folketings- 
valq i Salskøbinsi. 

M a r i b o l r e D s e n. Folietings- 
mand Ole Olfens Stille-re fra sidste 
Valq bar ligeledes enftemmig vedtaqet 
at vvforore Or· Olfen til paany at 

stille siq i Maribolredfen. Folletinqs:». 
wand-en bar lovet at efterkomme Op- 
fordrinztern 

T v d f a l b. Grosserer James 
Mermi, stosenbgvn er Ohr-net ved 
Dis-en i en «)llder af haften 71 Bleir. 
Tscxr ask-DIE lmr im 1831 til 1R74 nn- 

bcr Tirtkm TUiarnni AL- l59. breit-It ist-I 

ts«s-«5:rrc:nin,i i lxmste Prpdulter der 
i Bin-m 

-—————«— «.--—-—- --.-—— 

Til torc minder og 
Altomtrntcr. 

Vi onster krerved at beniede Vorc 

irrebe Sinn-Ich m Abonnenteris LP 
skiærtsokttlsed Dan, at Vi nu nckrmer DEL« 

Den Tin, Da Taktile Lutlt.PrlL«1.-House 
ital have sit Opqør oq Stat115, nenis» 
sizi til 1. Maj. Tet ftulde glckde os,l 
Drn Alle, som stinr i Tlteftonce for Blade 

cller Vesper-, vil inkbetale Bei-bet, orn 

det end er lille, inden ncevntc Dato, at 

vi tan faa vore Bøger i Orden for 
for Status og Reviforerne. 

Vi stal da gerne give Kredit igen 
efier 1. Mai faa meget, fom vi er i 

Stand til. 

Vær faa venlig at husle tsenne Hen- 
stilling og forglern Elle at faa eders 

Regnstab med Huset i Orden inven 
1. Maj 1903. 

Pan l)-mi8h Luth. I’ui)1.ll()use’s 

Vegne. 
Paul Peter-sen, 

Beftyrer. 

Lenkt soges. 
Vor Frelleks Menighkd, Annah, Mit-» 

onfker en noende Last-er i to Mai-nebst at 
Zommerletien til at undervite Menighedens 
Born i Dunst og Religion. 

Man bedes at henvende ftg til 
Nev. H. P. Zenit-. 

524 Jsabella Str» Nemah, Wis. 

lliclunclerbalsasn 
er tilvirtct elter den bekendte danstc Dok- 
tor denrik Schmidts originale Recept us 
er dersor ingen blank-up Inbefales det- 
iot iom det liebste Lagemibdel til enhver 
lidendr. Talrige Anbefalingek hat-ei. 
Biduuderbalsamen borttager fuldstændigt 
Itlippenley Iregnet, Exem, Ligtorne, 
Vorur- baard sub og lagst Saat. su- 
befales lom et fortrinligt Middel mpd tu 

og revnede sendet giver tllmed en imuk 
og klar Tint og fjerner deduden at over- 

flsdig das-witka Faai i td Stsrteliet 
med Brugsanvisning, Ø 50c og Il. 

P. Frevel-isten s- co» 
Vox G clyde. Took Eo» Jll. 

Mag. Christian Scrivers 

Sjælefkat. 
Lapi-. is Blut-. 1224 oq lus Stper. 

wem-o- 
" 

Danisb Luth. Publ. Home, 
« Blau-, Nebr- 

kor alle Dinwslille-l«inimss 
pml 

) 

j ,,Danskeren«8 Kontos-. 
Onslcerllc at rejse til l)anm:u-li. 

»ellcr vil l)c sentle csn Billet til 

;Danmm«l(. Cla slcrjv til »l);1nsl(c- 
IXan Kontor. 
Alle Ikorcssporgsler besvares fm 

»Da-Island « «sl(ontor. Malt-. Nebr. 

L æ f e b o g 
m Leu-i 

de danfke Skoler l Amerik- 
Samt-I as en Komm. 

soc Give-. Gebt tut-blinden so Uean 

yytden og Fammel 
En lille Bog for Birn. 

Il 
List-r C. S. Stolmlsektz 

J Lust-Cl «- Ti- 

." umso «·«nt.:. Publ. Huuse, 
malt-. Nebr- 
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set got-me Land- 
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FRÄ cllrr TH- 
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DANMARK. cTlNLANlX 

OVER 25 sKlBE 
Jetihlumlt tles Amt-te- i Ver-lon. vie-i n( tus- 

Scs l«ini(«c.fon-tnle l’:Im-1-Hettskfr:i ngtll 

New York. Philadelphia. 
Boston og MontreaL 

F« r wide-re- Uplyeiuingesr. Frist nx Furt- 

phm hmnonsl Dom til Inst-nostr- Lust-ist« 
·«:«-I1fe««-rtil 

F« C EROWN» West-ern Fuss Axt-. 

90i96 Destbom st» chiusm Ill. 

pocialistek fra Dr. Basietts Medieal Institute gst det 
starste Tilbud, fom no enfinde er hsrt om iti Liebend- 
ling of new-s Svckkkel e, Varicocele og Tisfuc Atros 

pby Dette er bet absolut sprfte Tilbud um fri Behand- 
ling fra denne Institution, der hat veret etableret i 30 Aar- 

1)k. Vassetts Vehandling er —- iom Tusinder of helbredede 
ved — intet Erst-nimmt Den gaor til Sygdommens Nod 
og helbkeder buttigt. Denne Behandling friek straks fka en- 

hver Fslrlie af Kraftlsshes. Melankoli, ivækket Hukommelfe og « 

nedflaaet Humor-. — En lovformig Garanti give-s for Helbtedelfe x lethvekt 
Tilfælde. Jngen Mond ved sin iunde Foruqu vil nckgte sig selv Lekltgheden 
til at faa denne Provebclmndling fra den starfte Specialift i disse Syqdomme, 
Verden nogenfinde hat keimt — Boger frit paa Forlangende. Adresse: 
Ur. Bissen Mit-II lasmuts. 2l Bissen Anschlag l2s claklt st» Wem-. 
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HUHY 135185c7n1«- sum Kumjrnutljunsgxtuqx H lusnviscr isnv 
rng til wirt Katalog. 

Brut-l l"(1x·;11;z us tint indlmndnc Hagen 
»s· Danish Luther-m Publishing Hause. Blaixx Nebr. J- 
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Mit-ok- 
s « s ,-. s s c o TH- JBOGMI IM- 

LlEDDIZL AND SOTT’S 

(3rcck—l·)nglish Lexicom 
32 W. 

1«lJTIlI«JR’S sMALLER CATAClIlSM. 
Mut annimmt-· For Sinnlny Scheel use-. l’amphlet konn, Ze, 

Ll«"l«lIERAN EXCYCI«s)l'iZl)I.-X, The- 
litljkted Isy Hon» l«Jy-uer J nackt-s, U. l)»1«l«, h» and Rev« Lohn 
A. W. llkuuk B· l)· Wilh the-. tx-- nperuuun of Prok, »,Zmet-J»1-, 
1·njversjtyossånsifkiwulsi. ask-l »Hu-r linmjmzm schont-ex und 
n-prk«s·«nustjns skshulars from Um various SynodkL Phas- serle- 
1««1«’s duns. 572 H-. Ums-, QUNL 

After Confirmation. 
A sketch of Moder-n Llfe in Rom-Z 

le 

MARORETHE 

Trank-total from the Xorwegian by 

M
 

Ricxn Tu. Don-Um 
c- «« -, »g« Augsbukg 1«ut). Co. 274 pp. Clot1175 cont- 

MUSEUM OF WOXDERS, . 

Ur, Curiosities of the FVorch 
Contalniag Man-obs ot Natur-il llistoky. choico solt-etwas o; 
histoty, proso nnd postkyz tinoly Mustkuech in tluo binchnc 
528 pp· Pkice reduced from 83.50 to 81.00. 

NlLss()X, KRISTIAN. 
The stand-nd Preluclg Album tot Organist- snd Muskeln-. 
A collection of Eis-ladet l«-)stln(tes, commuuion, Voland-rie- 
etc. 4 volumas; per Nimm-, Löc. 

1)ATTERsoN, ROBERT 
« 

Darwinism. 
701)p. Wilh covrr ch. 

Eg)-pt in Ilistory and I’ropbecy. 
57 page-. with umso-; loc. 

The Origin of Life· 
35 pp. Covetn Mc- 

RÄMsAY, WlLLlÄJL 
Mystery solved: spiritual Manisestations Explajned. 

27 page-. With vors-. tue-. 

DANISH LUTH. PUBL. HOUSE Bleir, Nebr. 


