
for det første. Deiie glædede hende 
pjensynligi, og hun optog attet Trau- 
den. 

»Jeg føler saa godi«, sagde hun, 
»at baade Hans og jeg hat laert alt 

sfot lidj.« 

»Men saa lass, terre, siuder!« ad- 

btpd jeg, idet jeg reiste mig for at 

sinde en Tandstit til min Cigar, der 
var gaaet ud under min lange Tale 
vm Fckttet Hans. 

«La-s!« det er godt nol, men hvad 
flal vi lasse?« 

»J- den Henseende er der heldigvis 
innen Mangel. Man hat indsei, at 

ligesom vi maa lægge os efier at pro- 
ducere de bedstse Fol, Kalve og Svin, 
for at tunne bestaa skvnomiisl, saale- 
des maa vi ogiaa —- om vi slal bes- 

siaa som Folt —- gansie anderledes 
end hidtil fordybe os i Opdragelsens 
siore Spøtgsmaal Den pckdagogifke 
Videnslab er komm-e til Hader II 
Bekrdigbed i vore Dage, og det skal 
vcere min en Fornøjelfe ai give ede: 
Anvicining paa gode Bettler-. Ganfke 
vist maa man ogsaa ind i Psylolo- 
gien; thi Sjcklens Ver-den vifer sig at 
vcere liae saa lovbunden sokn Natu- 
rens; derfor maa man lende dens 
Lobe, dersom man vil forsiaa at gri- 
be vejledende og teiledende ind i Bor- 
nenes «Sja-leliv. Og saa —«. 

»Er der mer?« spurgte min Kass- 
nc lidt beicknkelig. 
»Ja, set du, hvett Born er en Eim- 
dommelighed, noget for fig. Den 
famme Melode, ansvendt paa eihveri 
Barn, giver detfor ille det samme 
Facit, underiiden endog ei halt mod- 

sai. Man maa være noget af en Fi- 
bosof for at kunne opdage Ejendom- 
meligheden og vcelge Metoden derei- 
ier i hvett enleli Tilfælde.« 

»Dein et vist altsammen tigiigi 
nvk«, sagde min Kusine lidi tsvendex 
»men sig mig bate en Ting — gan- 
ste Erligt og opkigtsigi.« 

»Ja!« det lovede jeg. 
»Tror du, hans egner sig til ali 

deine, trat du, han hat Hoved til 
dei?" 

.,Nee-—ee!« jeg maatie, sniit Los- 
ie tro, gtke hende den Indes-m- 
melfe. 

»Weil hvad saia2« fortsaiie min 
Kusine, »er jeg ved mig fri, som 
Dtengen sagde, da Lmeten spukgte, 
hvem der has-de stabck Ver-den Og 
hvor siulde vi saa Tid sta, selv om 

vi havde Evneknei TM du, jeg 
hver Fatmiddag fidder paa Stads som 
i Dag til Æte for dig? Og om vi 
fande, hvot stukde alle de Tusindet 
af fattige, atbejdende Fovøldte kun- 
ne gske dei, og alle dizse Tusinder et 

jo dog vgswa Opdtagetr. Nei, du 
maa langer ned, Faitet!« 

»VM!« 
« 

»Scr du«, vedblev min Kusine, 
,,jeg icenkee itle saa megei paa den 

egenilige Varnealdet, da man hat 
dem stadig under Ojnr. Men de vol- 
ser fo iil, blivet store, kommer nd 
intellem fremmede. Saa er jeg bange 
for, ai Tages stal briste; hvad sial 
man gsre for ogfaa da at lunne hol- 
de dem fasi?« 

»Wind dem, Kiksinel Bind dem, 
saa de ille lan rive sig lsss.« 

,,Nn snakler du i Gaader, Fceiierl 
Jeg maa bede om net-were Fortla- 
ring.« 

,,Jeg irae-, jeg tan dei bedsi ved ai 

fortalle dig et lille Ttæk fra mit egei 
Liv. -—- Mine Forældte vg mit Born- 
domshjem hat du vist ille kendi.« 

»Bei var ikle faiiigi, men dog me- 

gei iarreligix ei Pat lavtlofiede Stu- 
er — jeg shuster dem saa ihdeligi 
enden-. Og ne! det springer 
vi nu alt samtnen vven Ja, dei dom- 
met ikke Diswkien ved. — Jeg tom 
paa Seminariet, givede en god El- 
famen, blev Hjælpellæret og var saa 
i w og tyve Aars Aldeten saa hine- 
heldig ai blive Ialdei til ei jawnt godi 
Stolelæketemlbede, tun en stiv Mil 

fra inin Fodebtx Præstegaarden laa 
lige over for Stolen, og Familien der 
var i shøsj Grad etstvcerdig imvd mig. 
Jeg vdilde jo nødig og fsorstod mig 
selvfølgelig heller ilte paa at føre 
igen Husholdning. Jeg tom sasa til 
Dels i Pension i Præstegaarden, det 
oil sige, jeg git hver Dsag derover og 
spiste til Middag. En Hugtone lejei 
de jeg til daglig at gøre rent i mine 
Stuer og lcegge i Kaltelovnen i Sko- 
len om Msorgenen, og saa tunde jeg 
jo not klare mig. Naa, du forsiaar 
sagtens, at jeg efterhaunden, ved 
saadan daglig at gaa ud og ind, bleo 
helt sont hjemme i Prtrsftegaardm 
Zaa tom den forste Jul, Juleafteiis- 

ldag havde svi spist til Middag lidt 
ltidligere end scedvanligt, og nu sad 
Prceften og jeg i hans Arbejdsværel: 
se ved Piberne. Bi fik os gerne hver 
Dag efter Middagen en lille Pasfiar 
til cn Pibe Tobak, nie-n den Dag hav- 
de jeg ingen Ro paa mig. Jeg rejfte 
Insig hvert Øjeblil og git frem og til- 

lhager paa Gulvet.« 
»Die er mia saa urolig, Fa’r!« 

sagde Præsten, »hvad er der i Vei- 
en?« 

«J—a——«, jeg standsede, saa’ ud af 
Vinduet; det havde begyndt saa smaat 

;at stumm »Ni! maa jeg vist snart 
span« Da jeg saade det, var jeg sau- 
Hnaknd endnu itle klar over, om jeg 
dilde gaa eller ej. 

»Gaa? Men lyvorhe«n«t« 
»Ja, hjem naturligvis.« 
»Vi( De hjem i Afterr! De sial 

jo oære Tier tidlig i Morgen til Gudss 
tjenesten.« 

»Na, en Sinule Morgentur er da 
itte saa farlig.« 

,,Det overrasier mig nigtignot; oi 
havde nu saa sillert gjort Regning 
Paa, at De blev hos os i Aften. Kun- 
de De itte have Lyst til det?« 

«J»o«, fvarede jeg, og det Ja var 

Handtx jeg havde i Grunden stor Lyst 
til at blive. 

»Var der Born?« asbrsd inin 
Kusine mig. 

»Ja, der var fiere, blandt andre 
en Dotier, der lige var fyldt selsten 
Aar.« 

»Mir hun smirt?« 
»J mine Øjne var hun dejlig." 
»Du var altsaa studi, Fetter!« to 

min Kusine, men blev platt-selig al- 
vorlig, greb min Haand og sagde: 

spDer hat vi maaste NIglen til den 
;Gaade, at du itte er bleven gifi?« 

»Au, det er en lang Historie, set 
du; men den kommer nu itte denne 

»ved.« 
; ,,Ja,« fortsatte jeg, »feg havde 
äaltsaa stor Lyst til at blive, og det 
itle alene as den Grund, sorn du har 
gceiietz men de stulde have Juletree, 
og i min Barndom var dette ttle mer 

faa almindeligt sont nu. J mange 
Aar haode jeg itle set et Juletree. 
Der var meget, der holdt paa mig 

"— og alligevel lunde jeg itle be- 

»stomme msigz jeg var i Baande· 
i ,,Det mortner allerede«, sagde 
"Pras.fien, »De tan tro, deres Forml- 
dre venter Dem ille i Aften.« 

Der tom det forlssende Ord. Selv 
om de vilde sinde det naturligt, at 

jeg blev, saa vidste jeg, at de ventede 
paa mig. Jeg saa faa tydelig den 
lavtloftede Stue, hvor jeg i alle de 

glade Barneaar havtie holdt Jul. 
Det stod lyslevende for mig, hockte- 
des jeg i mange Dage i Forvejen hav- 
de gaaet om i forventningssfuld Glie- 
de til Festen. Endelig oprandt den. 
Stuen svar oplyst mere end sredvanlig. 
Den snehvtde Ding — Julegrsden —- 

Gaafen ellerRsibbensstegen —- Ast-le- 
sitverne, sorn var tilsneede af det 
hvide Streiuttert Bagefter, naiar 

Dugen var taget dort, Brugfptllet, 
hvot man sad i spendt Forventntng 
som, hviltet Parti der torn til at gaa 
med Redelamnient Alt stvd saa le- 
vende for mit Øje, alt det, der i sig 
lelv er intet, men —- vcevet ind i et 

glad Batnelisv — et saa meget. De 
store Pmsstegaardsstum det straalen- 
de Juletræ traadte mere og mere i 

Slygge. Jeg saa min Moder gas- 
ud og «ind for at se til, om alt kom 

paa rette Plads, mens Fader pyntet 
og pudset gik frein og til-bage i Stu- 
en, af og til lyttende til Lyden af 
Fsodtrin, der naermede fig, for saa 
lidt ftusset at fortsætte sin Gang, 
naar den vandrende gil forbi. og Ly- 
den af Fodtrinene tabte sig. Alt det- 
te saa’ jeg, — og faa kunde jeg ille 
b.live. Den gryende Kcerligheds Sou- 
ine, det straalende Juletrcel Nei, 
jea lunde alligevel ilkez jeg maatte 

afsted. 
,,« a, ja«, sagde Prwften, »naar 

De absolut vil —«. Jeg trot, han 
var lidt irænieL 

Min Julegiave, der stulde have 
pranget paa Trceet, vilde man da 

aerne give mig. Jeg tog med Tal 
imod den sog gil. Juleaftensklokker- 
ne begyndte deres underlia gribende 
Julesana. Jeg gii rasiere; nu var 

al Tvivl, al Usitkerheid borte. Jeg 
aræd af Gliede, siønt jea naeften stam- 
mede mig for mig selb, naar jeg hu- 
flede paa, at jea var to og tyve. Mcn 
jea arced, fordi jeg nn følte, at det 

blen, fom jea inderft inde bilde. Skal- 
de jesg holde Jul, følte jeg, maatte 

jeg hieni· Hvorfor2 — fordi det var 

mit Hieni. Den Gang lunde jeg ilte 
give bedre Fortlarsing; men nu for- 
staar jeg det. Al den Kærlighed, jeg 

jhavde spu, at den gestrige-n dek 

jhavde vatmet mig indtil da, den var 

)detfra, fra Hjemmet. 
Saa kotn jeg hiern. Den Gang, 

ifvtftaar jeg, siussedes Fader file, da 

lhan lyttede til Lyden af de sig nett- 

»mende Fodtrin. Han tog imod mig 
i den aabne Dok, og da den var lut- 

IXet eftet os, raabte han ud i Kolle- 

Yneh »Mo’t! set du, han kom allt- 

lgevel hjeml« 

: Damer 
Dømt Landpsostbud. Ved 

FROqu m. fl. Herreders Ret er der 

"afsagt Dom over Landpostbud M. 

Christensem -Segalt, der var tiltali for 
Posttyveti til 500 III-s Verdi. Ret- 
«ten idømte ham 18 Maaneders For- 
lbedtingswuk « 

En flot Røgter. En ngs 
’tek i chteeguen impeka i Fl. »ij- 
’le Amts Fltbl.« om Sondagen Eg- 
!nens Beboere ved at msde i Kirke 
mcd M Sinchat, Hat-roch hvidl 
Skips, hvide Handster og Lsotgnet- 
ter. For-leben mpdte efter endt Guts-Z- 
tjeneste en Bogn udenfot Kirlen, og 
med den tsrte han tilStattvnen, hvor 
han lsste 2. Klasses Billet til Kot-en- 
havn. 

Brændevinpens Fslger. 
Forleden Morgen sandt nsogleBørn 

i erderitshasvn en Kvne ved Navnl 
Hanne Votum af Sæby liggentseI 
ihjelfrossen paa nogle Planler under« 
Taget i et Brceddestur ved Havnen 

HDkn afdøde var forfalden og ca 50 

LAar gammel. 

Jsens Oste. En otteaarig 
-Dreng,S-n af Proptietcethgaatd, 
Sondetbjerg ved Kolding gik forte- 
den ud paa Jsen paa en Mergelgrav, 
men sbemcertede ikke, at der paa et 
Sieb var taget Js til Mejeriet, faldt 
i og dtulnede. 

Fanden ds- d. Forrige Man- 
bog fandtes i Fl. »Ringkj. A. Da- 
bl.« en gammelsMand ved NavnNielS 
Christensem der boede i et lille Hns 
i Fielstrrvang, liggende dsd i sin 
Sitte. 

Kvalt af en sammenstnr- 
let Roekulr. En 21-aarig Tie- 
neistekakL Jens Peter Jensen, tie- 
nende hos Avlsbruger Koch, Stub- 
beknbing Matt, er forledenEftermid- 
dag umkommen red, at en Roetule 
styrtede samtnen over horn. 

Sönperjyllcind 
Om et uhyggeligt DødZ- 

fald stritzes til ,,Hejm«dal«: 
Avlskarl Chr. Mathiesen i Tem- 

stov sit en Dng ved Stsovarbejde en 

Rift iden ene Finger. Der opstod 
«lidt «Betændelse, hvsorfsor han Faste- 
lavnsslørdag git til Lægen Det vi- 
fte sig at være en Bbvdforgiftning, 
siom dog ikte var fatlig. Om Son- 
dagen var han Ii sit Hjem, hvor han 

benimsod Aften kom i Stri«d med sin’ 
Korn-. Der herstede et spæmdt For-’ 
hold mellem Ægtefsolkene, for hvil- 
tet man her paa Egnen almindelig 
giver Konen Stylden. J Vrede gil 
han bott, vg nsogen Tid eftet fandt 
Konen ham hængt i Stialden. Hun- 
sit ham strats staaret ned vg slæbte 
bam ind i Sengen. Han var dog ilte 
dsød, men levede endnu til Kl. 5 om 

Morgenen. Først henimsod Morgen- 
ftunden sik hun« Bud eitlen Lægen, 
men han lom for sent og var meget 
forbavset over, at den Ssmule Blon- 
forgiftning kunde foraarsage Døden. 
Førft flere Dage derefter, daManden 
alle-rede var begravet, fil Konens 

jSanwittighed Magt over hende, og 
shun git nu til Lcegen og meddette 

Ham, at der forelaa Selsvmsord Sa- 
tqu blev saa meldt til Statsadvoka- 
sten; der er blesvet afholdt flere For- 
-l·,ør, oa forleden blev Liget gravct 
c.p, ført til Syaehuset i Løgumklso- 
ster, hvor det blev undertastet en Un- 
dersøgelse af Kredslægerne fra Ton- 
der og Nibøl samt af Byens to LE- 
ner. Asgteparret hat sire smaa B·ør11. 
Det ulmqaelige Tilfaklde bar natur- 

liavis aivet Aarfag til, at der er op- 
ftaaet flere Rygter paa Egnen. 

Fistere i Livsfare. For- 
Iige SMdag Eftermiddag var Stip- 
Per Lauridg Laser af Aabenraa 
med sin Jagt »Anne Cathrine« un- 

dervejs fra Dyvig til Aabenrsaa med 
cn Ladning Mursand. Da han i 

Følge »Hjemdal« tom i Ncerheden af 
Vagtsiibet Paa Veftltyften af Als, 
horte han gentagne Gange Nssdrsaak 
J Begyndelsen var det ham islle mu- 

ligt at vpdage, hvorfra Raubet kom, 
da Søen gil heit, ogLuften var disk-L 
Men omsider fik han Øje paa en 

Baad et Par Bpsfestud fra Fort-j- 
et. Nu prøvede Lassen at komme 

shen til Gnaden, i hvilten der befandt 
lng to Mand. Det var paa hsje 
Tit-, der Dom Hjcelp, da Vaaden var 

«fuld af Band, ogMændene itte havde 
noget at pse med. Det vifte sig at 
være to Fisiere fra Als, sont havde 
vceret ude paa Fangst og var bleven 

overrastede af det haatde Vejr. Om 
Bocd bavde de 500 Ol Brislinget 
Efter en Del Befvcer lyttedes det 

Lassen at faa deres Net, Fangsten 
osg Fiskerne om Bord i sin Jagt. De 

"teddede landsattes samtne Dags Af- 
ten i Aal-entom 

Ulyttestilfældr. —- To 
drcebtr. Efter hvad der foktælles 
i Gram, stal der fotleden Eftetmid- 
dag paa Gaatden »Nygaard" ved 
Øfter - Lindet være stet et Ultyktes- 
til-selbe i det et nevftyktende Stil- 
lerwm ved et Vandbassin dræGte to 

Personer paa Stedet og saarebe en 

tredie betydeligt. 
»Dr. med.« Sievers af Gram blev 

hurtig-it msuligt heutei. 
De to drcebte stal væte Oberst-eit- 

fetens Huftru og en Undetsvejtfer. 

sEn glemssom Storftens-U 
feje r. For-leben Nat blev tre Pigek 
i Flensborg syge af Kulosfoskgifb 
ning. Til »Mehr Zeitung« strives: 
Storstrnsfejeren havde tenfet Stor- 
stenen og derefter dcettet denne til. 
Pigetatnrene tigger alle i tre Etager 
op til Stiorstenen. Medens de to 

Piger atter er tomne sig, er den tre- 

»die bot-. 

Vamdrup Elettricitets- 
verrt vil tomme til at ligge i Ny- 
gade, hvor Elettriter Chr. Jngvev 
sen hat tobt en Byggepbads straas 
over for Missionsshufet af Pudset 
Bremer for en Ptis af 900 Kronen 
Fleke Msosntører er allekede ankom- 
men til Byen for at PaabegyndeJnds 
lægningen a-f Ledningerne i Hulenr. 
Partei-Z Opsprelse udliciteres i visle 
Dage til Byens Haandvcerterr. Det 
stal Være fuldfætdigt den 20. Maj« 

En Udvisning. Den fsøsrste 
Udvisning, ssom er stet i Rsis Amts- 
diftritt, hat kamt Akbejdsmanb An- 
ders Knudsen i Brunde, der er fsdt 
vaa Fyn. Aarfagen til Udvisningen 

Isiges at væreFornærmelse imvd Sto- 
llelæreren i B.runde. Knubsen er nu 

flyttet med sin Familie til Kolding. 

101 Aar gammel. Forleden 
fyldte Ente Helene Fredetitfen i 
Krusaa ved Ackbenrasa 101 Aar. Den 
gamle Kvne, der i en Snes Aar hat 
været Sognets ældste KVinde, stun- 
ter nu lidt, men hat i Fl. »Flensb. 
Av.« ellets tunnet glæde sig ved et 

godt Helbred hele sit Liv igennem. 

ihm ved at deinen det, nven es eseste ceuts udgifr. Tette ertle 
atmen Ilttieta sum-lau ellek 80 III-es orsp De tin- kun at 

senkte Tetes Navn oq Adresse oq vl endet em ette De aq- behotve det 

or altsv oq mit-et tagen Dmstoeadtg ed Immer-e vt Penge tot det ou esetl 

stemttdekr. fette et et tuldttæadtqc ætttqtcubttd. 
sc gamma-r Vene- qt vceke Im sehne Iom san umso-eh n Minuten 

set-tm ital ovekbevtte Dem om dets statt zen Ums Mag ital til agents-e Dem Tctes Lebte 

Mem-. oq qive Dem den Stuttk og Maul-vom, xom et Den-zor- 
tief-dienten Menge Form-tat stets-met s onhfyssimme 
sum-e Ryees da Leveeiyqdommh Äneebeok,otv.,maa 
may-»gew- veeomag ten-kat. M iverdet telt ttl Aue, om 

san bel teoeo ved detv dauvekstqe M dhel Oceiteselteh et 

Z- Intere- Mteet Smo that-, tut dem tihekate Tut-ad can 

wonaqu voee Dag. wischte PHVSIOIANS INSTUTUIK 
I223 Uatty stät-» chtcsko, Ill· 

VERY day dur- 

jng March and 
April the Rurhngton 
offers very lmv rate-s 

10 the west from the 
Missouri rjvcr. 

IZFOO k» Ptsrflxmck Tr«·-sms, 
Spanie, Ninlunxxsspo und I,k,s 
Angel-W 

LJJNI In SpUksmss 
LJIMI m Luni-« Urhan isnil Salt 

Lake 

Co rrespnmljngly 
low rates t( hundreds 
Of uther I)()j11ts. 

lf you are gmng 
anywhere west, better 
write me for infor- 
mation MAY-he I can 

offer you muncys 
savjng suggestions. 

J« FKAIcIs, Cim» Pxitkehpspy Use-If 
Orts-his. Ist-. 

Bd get til koniirmationen 
Folgende Bøger anbefales fom passende Gave til Konfirmander: 
Tit Koniirmanvem 

th Ltd itied iid i Livet. Med siiiukt Titelbilledr. As C. C Liter. Pris, i Om- 
slag 10 Muts-, i Shittingsbittd 30 Ernte-. 

Den neige Ptges heilige Timer. 
Betingtniiiger ved Kaniittnationen og iid over Livets Batie.158 Sidei J 
Shirtiiigsbiiid 10 Muts- 

Lyö og stott. 
tsii Bog iok iiiige Kvinder. lifn passetide Konsimiationsgavr. 174 Sitten 
K Linslag .i() Muts Jndbundeti50 Cents· 

Steckt og sci. 
lfii Bogior unge Mit-nd Eti passende Kantitmationsgavr. 184 Sider. 
J Ltiislag 30 Cents. Jndbuiideii 50 Etuis. 

Vogt mine Lam. (meget Anbefalet) 
Jiideholdei 20 dejlige smaa Fortællinget ined Foiord as Past. Vilh. Beck. 
120 Sidet itidbiiiidett 40 Cents. 

Ungdommens Statksfte. 
Vibelsprog og Salmevers til hver Dag i Aaret· Samlet as eti Veii af de 
iiiige. Siiiiiktiiidb. Zolcentä 
To. Stniitt iiidb. og geiineintkulten med hoide Blade til Nedtegnelse as 
niindevcrkdige Begivenheder paa de sotskillige Tage i hele Aaket. 50 lwsents 
lfn pisseiide Gave til Konsimiandek ellir for de s Irre Sondagsskoledorn 

Tit de unge lll. ; Troetio Betydntttg soe deu, dee vil tretn i Versen. 
Ai ts. Skovgaaid-Petetsen. 232 Sidet Sinukt indli. Ptis 60 Centi. 

Perlen 
Leb S. Anker. Elegant iiidb. ined Gitldsnit. Ptiö 40 Ceiilg. 

Und-r Granee og Palmer. 
Krlitelige Faktiellinget as Ernst Gott-T Ist Sider. Smiikt wol-. 60 Centi· 
Jiihold: JGtanskoveti — Gran Paaskr. — Den sotsinlede Julesesi. 
—-Teii gode, gamle Hei-beit. — Gennem et Slsh — J Stilheden 

Hader vor. 
Kristelig Sinaaftyklei og Salmei as Jobn Haiiseii. 118 Sitten Elegaiit 
iitdb. 80 list-. 

Tit Gttv. 
Ai John shansein Judad opad, stemad, hietnad. er til Ovetvejelse og 
Lpbyggelle 151 Sidet lklegant indb. 90 Cent. 

Disse sesiiie Smaadsget anvendes i mange Titsinde ltkseinplatek til Komik- 
niaiideri Tanitiark. 

Sangetcit 
i bpjeligt Matokto Bind nied Titel i Mild, Wiildinit Tenne lille elegattte 
Satigek egner iig godt sotn Gave til Konfirmatiom Ptis 81 00. 

ltndoidei henvr les til De tingeö Bibliotcl og Hjeminets Bibliotel i vor 
Katalog. Ligeledes for Bibler og 

Bis-lett 
i lukket Bind med latiiiske Typu, solidt ag siniikt itidb. Ptis 81.50. 

Ligeledes haves et godt Udoalg as Koniitinatioiiskort, Attestek og Bei-g- 
gekom- 

Naviie paatrylkesi asgte Gtild 10e. Navn og Taro läc. 

iy Testainentei 

Salmeböger til Konfirmationen. 
Folgende anbefales: 

Udgaven uden Kollekter, Epistler og Evangelier. (i alt 816 

Salmer.) 
Nr. s. J estetlignet Kaloeslindsbind ined Kors, Hat-pe, Liniei og Titel i Nuld 

samt Gtildsiiit. Sinndsomslag og FoderaL Piis 81.60. 
klit. lo. J iiieget itæklt bsjelithedeskindsbind iesteklignet Maiollo) ined Rats-, 

Hatpe og lTitel i Guld, Guldsnit, Smudsonislag og Foderal 51.80. 

Udgaven med Kolletter, Epistler og Evangelier samt begge 
Tekstrcekker: 

Ni. 29. J iaiiiiiie Bitid som Nr. 9. Pkis s1.60. 
Nr.30. Jsatiiiiie « « « 10. Pkis 81.80. 
Nr. Z2. J polstret Bind, nieget siiit indbniideii. Teiiiic Salitiebog sælges de 

slestaf, da den ersaa net, sinnt og solid. Sckilig sælged den sotn 
Gave til Kotisitinander. 

Alle vore Salmebisger er indbundne ved Haandarbejde og 
itke maskinelavet. Hverten Bindet eller Bogen ev adelagt ved 
Presning De vil findes at vaere mere holdbare og bedre indb. 
end de, sont faaes andre Steder. 

Navn paatrykteö i ægte Guld for 10c. Navn og Dato 15c. 
Salmebøger, hvorpaa Navn er trykt, tages ikke tilbage. 
For billigere Salmebisger se vor Katalog, som tilsendes frit 

paa Forlangende. 
Alle Bestillinger etspederes hurtigt og med Omhu. 
Det er altid bedst at medsende Beløbet for de bestilte Sal- 

mebøger for at undgaa Regnstabdsørelser og Udsendelse af 
Regninger. 

Konfirmationskort 
Vi har et godt Udvalg af paene Kort for Konsirmationen 
Priserne ere 5c og 10c Stykket for de altnindelige Kort. 
Vi har ogsaa fine importerede Konfirtnattonskort fra Dan- 

mark, sont fælges til lszzc og 18c Styktct. De ere tneget ele- 
gante og sinagfiilde. 
Penge bot inedseitdes Bestilltngen. s 

« 

Etcpeditioneis hurtig og tmalldelig. 
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