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Danmarh. t 
Folkethings - Besøg paa 

de lollandfke Diger. J et 
alt andet end tiltalende Vejk aflagde 
Ioltetingets Udvalg for de l«olland-· 

falsterste Diger samtnen med Repre- 
fentanter for Digestatyderne og den 
lclale Presse fortige Torsdag et Begi 
Itg Paa de lollandske Diget. Men 
twds Ruft og Regn forlob Turen 
ifølge disse Blade godt, hvilket for-; 
mentlig vil sige, at Digeflatydernek 
hat godt Haab om at se deres Zu- 
stet tagne til Folge. 

Til Vogns eller til Fods tilbagcs 
lagdes i for-sie Omgang Turen fta 
Gottesgobe til ud for Rudbjerg, hvor 
ero Reventlow inviterede paa Fro- 
loft. Saa git det videm ftadig langs 
den inddigede Finst, til Danemare, 
sporfra man lørte til Nakflov, hvor 
Digebeftnrelfen qav Middag. Fil. 
935 afrejstes til Nyløbing, hvokfca 
Reisen nieste Morgen fortsattes til 

Ksbenhavin Veftlolland er jo sin 
bekendt en af de Egne i Landet, der 

hat den vanfleligfte Forbindelse med 

Vovedstaden —— hvillet »Nalslov Ti- 
dende« glcrder sig over, at Rigsdaggs 
mndene for en Gangs Styld hat 
Iaaet at merke 

En Kirle i Gierskov? J 
Gjerstov i det nokdlige Fyn afholdtes 
for niogle Dage siden et af manqe 

Bei-one i Gjetsivv og Klintebjerg 
les-St Mode, hvot man befluttede .·.t 

ndejde paa at faa tiloejebkagrt en 

Kikle med Kirkegaard i ellet ved 

Einst-m El Udoalg til at arbejde 
videte paa Sagen nedfattes. Det kom 
til at beftaa asf Fisterifoged N. Lat- 
sen, Klintebjerg, Gdr. P. Hausen, 
Einsiin og Husejek N. Mouritsem 
krritslev Slov. 

90 An t fyldte nylig en af Var- 
ious Bei-new Jomfru Petrine Mey- 
ct. Jomftu Meyer, der hat boet i 
Vattou i henved 50 Aar, er trods 

fn hoje Alder fuldstcendig aandss 

stka 

Fremmede Krigsxstibse 
sed Bornholm Fra Aalirteby 
Iseldes: 7 Krigssiibe of ulendt Na- 
tionalitet passerede forleden Morgen 
hammerem kommende øftfta, glitten- 
de fydpaa og ligger endnu for Anlck 
M under Bornholms Sydlyft. 

Fra Gedser sttives i forrige Uge 
sit »Lolland-Falfters Tidende«: 

En lille Flaade, besiaaende af 5 

sent-setz pasfetede i Mandags Ged- 

set for Ostgaaende. De fette intet 

Fing eller endet Marte, hvoraf Na- 
tionaliteten lunde fastslaas. 
W 

Sönderiylland. I 
Om lllytken paa Nygaard 

IIeddeleö folgende til ,,7fl. Av.«: 
lllnkten, som kostet-e to Meintest-T 

Liver, siete forleden Eftermidbag vers 

-Iitetiden. De foknlytkede er »Ohn- 
fvejter« Emde Rom og en »Und-et- 
fvejtsek«; sidstnckvnte havde tiltraaot 

Pladfen paa quaarb for to Dage 
Iden. 

Ulykten stete ded, at en ftørte 
sandbeholder, som sfanbtcs lige op 
til den af Ovetsvejtferen beboede 
Leilighed, styrtede samtnen og flog 
ind i Stum. De to ixkykte«ige, som 

Hlbagogsver syngt 
stiller et Albas-last stand-dankt 
IWM en owns-tot opflaclelso. klet- 
Islhkedots slts As- os Many-Mom- 
me act-a Oper-Ums eilst-Menschen , 

lka vlslunelekltx Optlu clscs ci- Inkt us Hunn- 
Jcsbsmamien og ULMM er Gen ct Pros. W. t’, 
III-»n. klun lmr mutet- et Micltlel hehiunlt 
III «Actinn". der hell-»der alle Sygclumme 

l Øjneac ask Ihrem-» soc-«- 
sum Blindlscrl,«(’-r.«muln- 
tctj l-i(ls." suc- beut-Inl- 
tc Uhu-, lmvhet o. I. v., 
taten Upemuun eile-r Me- 
dic-incr. Der er et aim- 

«lt Apparat. but-let the 
ctinu Poch-« bucken-, 

os« Vrtl CH- lcnn l«nti(-n- ! 
Mit helf-kecke III auslv den«-I tsgnc Ilion-. luva » 

Ilie nlcsne over ckscligs m- tlc til-»zuer- »g! 

ruhm- Mestlimler, ils-s- mkfissesfea us « Jen- us 
fes-linken men um«--·,Icnmmc Iamticlis cn 

Ilsbsuknilig »F vari- Kur. · 

Ins-. W.C. ciMMsk soll-m. cum-» sitt-tun »nur 
sol- 0skrismio Ums-im It ·««-Unt « »k- tsn It wi- 

kmors kas- slt sto Opfltalslssr. von triudo stat- 
tkssa Opera tot-.- 

st· t· W. W,I on Its-. sites-. It «Ac« 
Is-«thhm k vix-chau- lumis um » s 
I U 

Tallq,s. »Ist-hor- «·Actln-" hsk sk. A.l«. Its-so 
som- vtst sahe si- auns Its-. Jus Isi- lut Isc- 
Css stillst-i otss staunst-« 
Isde Mit-, des-.- Isssssh Cam. III-tun »Ist vlldss 

Im sammqu Is- tsu draus-gestac- 
sa del keeka ade Ums-etc knu- organis- 

Istet Komqun «'khe New Vorl- ss London 
Seen-sc Assoc utlotw og de but cis-et denne 
saht-de en sa- Ins-Isi- Pkø ve pag hundreds 
« Tut-leih der ers-urteile- tuk ulielbkedelise 

its-blose It de m- hsn for-like om liest-ke- 
«Aetlaa" sen-ie- poktokrlt pas Prove. 

st- ps vu kom- susr satte Dem Nun el. 
wettet-· l tho- snv York « London 

license As- stiosy be t. säs s, 929 Wal· 
II t» icon-u Ost-, o» sit De k-« pas-he 
If somit-U soc-Prof Wilsoas »Die-- 
s- o- the sie us on txt-esse- iis Sei-erstg- 

Dc ists vsn vi- pss, It Dom syst o- ksmu sit tm- us Des-. silv o- som- 
sssse Liset- hr.k let seist s 

befandt sig i Stum, tnusteö af neb- 
styrtende Mut-s og Vandmassen En 
tredie Mauer-gier, som befandt sig 
i Sitten, blev haatdt lemlceftet ført 
til Sygehuset i Gram. 

Bandsbehsolderen indeholdt msange 
Hundkede Tender Band, hvoraf hele 
den sinke Giaard forfynedes mcd 
Band. Da Vandet paia Nygaard 
viste fig ikke at vcere g.odt, var der 
af den forrige Ejer mutet et stort 
Vandbassin, og Vandet lededes fra 
Marien ind i den. Beholderen, der 
ilkie lcengere hat kunnet modstaa 
Vandets Tryi, var lun et Par’Anr 
gaimneL 

Knien, der sanki JotH 
den. Der strives til »Hejmdal« fol-i 
gende pndsige Historie, der fuldt nd 
er Paalidelig: 

Da Forvagter Jens P. Lassen-Z 
Kone i Gesing forleden fad i Stal- 
den i Fcerd med at malte, faa hun 
vludselig til sin Forfærdelfe en 

Keeivetvie, der stod i Nærheden af 
hendes Scede, fynke i Jotden. Be- 
nene, Kroppem Hallen, hele Dyrei 
forsvandt under Baasens Gulv. Kun 
Hsovedet ragede op af Jorden, fokdi 
Knien havde været bunden med en 

Jernlænke, der boldi. Dei var ct 

uhyggeligt og u'forkl:1rligt Syn. Ko- 
nen blev, som let forstaaeligt »st, 
meget forstrækket, da hun ikke anede, 
hvad der kunde være Aarfag til, at 

Jorden sauledes aabnede sig og 
siugte Kælvekvien. Bat det Dold- 
tsj eller var det Formele Da hun 
fii sig fina meget samlet efter fm 
Forbavselfe, at hun kunde kalde paa 
sin Mand, løsies Gnaden ved nott- 

mete Undetspgelse. Dei viste sig, at 
der for en Mennestealder siden havde 
vcesret en Brønd, hvok nu Koiens 
Baas findes. Branden var blevcn 
overfiødig; men i Siedet for at fyide 
den havde man i en tidligere Eiers 
Tid lagt nogle Egeplanier over den. 
Senere er Btønden gaaet i Glemms.-, 
indtil Plankerne nu raadnede op og 
iike mere iunde bære Dyret, der faldt 
i Brønden. Ved tililende Naboeks 
Hjcelp lykiedes det hurtigt at bringe 
Knien frern for Dsagens Los-. Havde 
det vætet ved Natteiid, at Uheldet 
stete, turbe Dyret være blevet kvalt, 
bvillet for Eieren havde medføtt et 
Tab af 8——400 Mk- 

Afdsd Veteran En gam- 
mel Veteran fra den forste slesvigske 
Krig, Andreas Hanfen i Rørkcrr, 
døde forrisge Mandaa, 70 Aar gam- 
nIel. Den asfdøde, soin oprindelig 
leerte Møllerhaandnærkei, deltog i 
Treuargkrigen som AarhnsDragnn 
oq var med i Zlanene ved Mnslthr, 
Sankeltnarl, Frederilsstad, Frederi- 
kia oq Jsted og blev meget bennttet 
fom Ordonnansz da han var lendt 
som et lyft Hoved og en rafk Soldat. 
ufter Krigen var han Gendarm i det 

slesvigsle i tre Aar. Senere erncrrede 
han sig som Teller og Tosselmager, 
og det er lun faa Aar stden, at Inan 

kunde se den gamle Mond vandre 
hen ad Husrygningen, stram og rank 
fom en Soldat. Han var en tro- 

faft dansi Mand og agtet og afholdt 
af alle. Den afdsde, hvis Huftrzt 
døde for site Aar siden, efterlader 5 

Born, B Sonner i Amerika, 1 i KI- 
benhavn og en Dotter i Hjemmet, 
der plejede ham paa det sidste. 

J Havsnod Fisker P. Fre- 
derilsen fra Stranderød sejlede for- 
rige Sondag Aften ved 8-Tiden med 
sin Baad til Gestalt-n As den seærke 
Storm blev han imidlertid under 

Landingsforspg drevet helt over til 
den anden Side, hvor han kom :p 
Pna en Mcengde Palis, der var dre- 
vei ind -i Havnem saa det var hamj 
umuligt atter at bringe Baaden flot.» 
Hans Raab om Hjælp blev paa« 
Grund af SckorMen ikke hørt. Forli 
hen ved Kl. 11 ospdagedez han af 
Besætningen paa Plandarnpeten, der 
laa i Hahnen. Man-Wobei ilede 
straks til Hjælp, og del lylkedes at 

bringe Baaden flot. Frederilsen var 

iemmelig medtaget af Taten. 

Ulykkegtilfælde Ta 
Guardejer Martin Fausle fra 
Mandbjerg fertige Fredag med Hu- 
siru og Dotter lsrte til Bespg i Ru- 
rup, blev Ksrehoppen bange; den lob 
lsbsh og Vognen vckltdde ved Fritz- 
koer Mkqu over i Grotten. Faus- 
bsl brællede sit ene Lack, hans Hustrn 
for-flog den ene Side og Albucn 
sinnt og Datderen blev ogfaa stsdt 

leg forslaaet Segen, Dr. Johansen 
fra Mtlund der strats blev deutet· 

iliehandlede dem. 

Pludseligt Dødsfald. 
Gaardejet Clansen as Rørkær ven 

Tondey sont forrige Onssdag var il 
Tit-stund for at købe Kreatuter til 

Grcegning i Sommer, blen, mensz 

han var inde hos Gnardejer Tjelle 
Lin-ermann, kamt af et Stagtilfælde. 

»Der blev stralg telegraferet eftcr 
Jtslanseng Zinne. men hnn tom førft 
en halv Tinte efter, at Døden var 

indtrandt. 

sinnst Ei ltlyllestilsælde ined 
dødeliq Udaanq Ilsænsdte forrige Fre- 
dag lfftermiddaa ved Femtiden paa 
Mergelbanen i Hjottteer. Arbede- 
mand Sandetsen as Ratte Ønlev 
kam mellem Pufferne paa et Var 
Vogne o«a lnufteg, saa Døden ind- 
traadte øjeblittelig. Han esterlader 
stq Ksane on to Beten 

Herren i Husct 
og den onde Gæst. 

(Carl Koch-) 
— 

Tænk dig et nngt Menneske, som 
hat opdaget det onde. Da di var Born, 
hadde di jo ikte noget egentlig stcerkt 
Jnteyk as det ondes Magti Verden 
ogi os. Det er en Opdagelse, somi 
Reglen er sorbeholdt llngdommen 
Og det et ikte noget enestaaende, at et 

ungt Menneske opdager det onde. Man 
kan itke se det paa dem, at de paa den- 
ne Maade er dlevet Opdagere, og dog 
et det en as de underligste, stskste 
Opdagelset, et Menneske san gere. 
Mange — baade blandt troende og 
vantto — giotde denne Opdagelse: 
mange blev samtidig grebet as det On- 
ske, at det onde itke skulde saa Magten 
i del-es Liv. Mange — diade i og 
ndensor de kristnes K·ted6, og mange, 
sont endnu stod i Uklathed, sendet godt 
den Beslntning, som sattedesiet nngt 
og cerltgt Sind: ,,Det onde stal itke 
saa Magten i mit Liv, jeg villeve 
rent og kont; jeg statitkesalde—og 
her dlev der niaaske teenkt paa en gan- 
ste desstenn Stind —--; jeg hat da en 

Vilie«. 
Der er vet dem, der vilde sige: 

»denne Beslnsning et ingen Ting værd 
den er lig Nul; ja den et egentlig 
sladelia, den flal slaas ned sont salit 
Setvtillid«. Ziapt vil dette btivesaat, 
naar Talen et om Menneskek, der ikte 
et kristnr. Jeg trot, vi stulde nsdiq 
laste denne Beslutning; Jesus gjotde 
det heller ikke; tvært imod, der er 

Eksemplet nok paa, at han satte Pkts 
paa en saadan Strceden, hdok han iaa 
end sandt den. 

Men dan fortæller en Lignetse. 
Ei gaadesuldt, dunkelt Ord, et Taute- 
skø, forsynet med Haget og Braadde, 
som mange Planterø Frø er det, et Ord, 
sont netop dekved skulde huskes og 
overve es, et Ord as en etsaren Mand, 
som kender Menneskene, ogsaa disse 
unge ined den gode Beslutning, og sont 
holder as dem: ,,Naat den utene Aand 
udsarer as Mennestet. vandret den 

gennetn vandlnse Siedet, søgende Hutte, 
og findet den ikke.« Da siget den:jeg 
vil vende oni til mit Huö, sont jeg gik 
nd as. Og den kommet ogsindek det 
ledigt, sejet og smykket. Da gaar den 
hen og tager nied sig shd andre Aans 
det, sont er vætke end den selv; og 
de gaar ind og tager Bo det, og det 
sidste med det Menneske dlivet værke 
end det ssrste.« 

Jesus sammenligner altsaa Sjcelen 
med et Has, hvot en ond Gast hat 
boet. Saa stete det, at deu onde Geeft 
blev dtevet nd; det dar hin Bestutning, 
som git tensende gennem Sjcelen Det 
onde skal udrented. — Meu den onde 
Gast beteagter aabendart Huset sont 
sit Hiern, sin Eiendoin. Han vil tilbage. 

Hver kender dedst sin onde Gast 
De hat mange Navne, men de lignet 
hinanden i, at de ikke vil nsjes med 
slygtige Des-m de vil tildage, de vil 
bo i Hasen Tro ikte, det et let at dlive 
as med dein! Maaste netop de tetskafne, 
certige Sjcele, sotn sattede hin Benut- 
ning alvotligt, hat mest ondt ved at 
sorstaa dette. Dersot siget Jesus det 
paa denne Maade, han henvendctsig 

Hi en Lignelse til Selvprsvelsen. 
Men ikte blot kommet den onde 

Gæst tilbagez han kommer med For- 
sieerkninq: Syv andre standen vcerte 
end ham selv. Gik det ikke saadan? 
Stete det ikke stundom, at et uugt Men- 

7neste, s. E. naat hau eller huniden 
tidligfte Ungdont reiste hjemmesra, 
sattede de bedsie Beslutninger og lovede 
sig selv da andre alt muliqt qødt; og 
saa, da et Par Aar var danne, tout 
Feistelsem Da saa maatte man stge 
til siqseltn »Jet; anedeitte, den var 
saa haatd«. 

Its hat hart Unter-using M at Ia- 
same Deus »Ohn- Draught Sto« 
»- muuky medium-- oq m gis-- 
der mlq at sinc, at im acht-is hat 
beugt nagen chqmedieim com hat 
glatt halvt faa im Nun-· Its am 
besalee den vaa bei hiermiqu til 
alle Away-Intere. 

J. B. Volum-, st. Louis, No. 

Sym- Kreamrek ellkr Osns burde tiqesaa 
lldt crde daaklig Jst-e, iorn inge Folk hsk 
Denke-z at bltve helbredede ved at spiie 
Mad. Nnar meaturer eller Feuer-tm ek 
inse, bsr de qives Medicina- Pat ikke i 
dem vmrdllfk Ein-L fom swqus under 
Naan af »Es-us Fund-I.«· Lad Jndvoldene 
tsmmes ou Leverea titiknndes til Virfsoms 
bed, og Tores vil bll frisk, hvts det kan 
kniete-s- «Black Drei-nahst Medic-im for 
meumkek oq Inkrer udkscnmer Indust- 
dene og first-moc- den ftsve Lever. Den 
kurerek nslc )ivagingdon1n1e, bvls den givcs itide. iuøb en 25 Seins Rande »Amt- 
kmuabt« Imm- og Fzækkkæmcdicim og den 
ml erstattt Prisen insowle beste vil ar- 
beide hehre-. Kksr giuer merk Melk. Svm 
mag-q- Flasfk vaa sia cg Osns lægger fleke 
Aka. Denne Meolctn staber faa meget 
Moti, Kisd og Kraft som mutigt ais-u 
mmdft mulige Fade. Kij ea Kunde ho- 
handelsmandem 

Hvad Var der saa at ftaa imod 

nied?Ja, Hasel var fejet og sntthket. 
Der var intet at sige paa ens Liv, 
man var ienlwer Henfeende nplettet 
og hckderlig. Og Sjælen var iom en 

Stue, prydet med smukke Villeder paa 
Vceggene. Det scønne havde holdt 
Jndtog i Sjælen. Digternes Vers, 
Vaattidens Ynde, Knnstnernes Beer- 
ker forwnnede Livet. Og dette var 

good thi det er virkelig godt, at en Stue 
er fejet og smyktet. 

Men var det not? De onde Aander 
vil ind, oin der soa ital staa en Kamp 
iToken Qg faa hjalp detsaa lidt, at 

eng Lin var npletttt og Rygtet rent. 

Tln det var dog maaste mest Forhols 
denes Skyld. Qg alt det stonne? Det 
blev saa blegt iFarens Øjeblik. Hu- 
iet var smnkt not, men der var ingen 
Herre iHnset, som lnnde trcede de 
kommende i Mote og fige: Plabsen 
er optagen. Og da er det, Jesus sigerx 
,,Det firsfte med det Metmeske bliver 
vække end det forste«. 

Helt anderledes gik det, hvis der 
var en Herrei Hufet, sont boede dek. 

Og deter delte, fom er Meningen, 
naar matt bruger Uttyklet »vor herre« 
om Jesus. Der er Meninqen, at den, 
iotn bruger det, er en enkelt af des 

Mængde, socn bete-goes nted Mermis- 
iormen »vor«, faa at han altfaa kan 

iigez Jesus er min Herre, som roader 
over mig og bot imin Sjæls Stue, 
besteinmer min Glæde, min Maade at 

sorge paa, min ydre Færd,niin Sjæls 
Jahre-; til ham vil jeg ftadig ndlevete 

Hasets Nøgler til alle Stuer og Krage; 
jeg er skke merk frit ftsllet her i Livets 

osgsrende Tiber, faa jeg stnlde tnnne 

siqe: jeg bar Lov til at stige min Lyft, 
jeg hat ogsaa Lov til at lade vere; 
det er ikke mere den tomme Fribed til 
at gute, hvad det skal være, der prak- 

gek Livet; det er den Himtets Fkihed, 
hvormed man en Gang for alle, og 
nu attek og attei, grebet af hackt, vaeli 

get hatn til sin Herre. 
Naak da de onde Aandek kommen 

da gaar deteitek den gamle Fostevises 
Ord: »jeg lutter ej op min Demer 
du kan Jesu Navn ncevne«. 

Der er en Bkaad i denne underlige 
Lignelse, men netop derved can den 

hage sig fast i Skalen ogsaa ihinc 
unge, artige Sjæle mcd de gooe Be- 

slutningek, saa de til sidst maa iige 
til hakn, der fortalte den: 

»Ja, byg og bo hos os, 
,,thi vilde du bortilytte, 
»du var vor Fred fortn, 
,,og vi blev Fjendens Bytte. 

Davmnsxtiv HELEDEDEs 
HEMMELlcT. 
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flag 10 lseiits, i Shittingsbind 30 Cents. 

Den sage Plgcs helliqe Amen 
Betrogtningei ved Konfirmatioiieii og ud over Livets Baue. 158 Siden J 
Shlrkiiigsbind 40 Muts-. 

Lys og inm. 
lkn Bog for inige Kviiideix Eii passende Koiisirniatioiisgavr. 174 Sidei. 
J Qiiislag IF ) Muts- Jndbuiideii 50 Seins-. 

Steckt og Urk. 
ihiBogfor uiige Mond- lsii passende Koiiiikmationsgavr. 184 Sinn 
J Lniilag 30 Gent-S. Jiidbundeii 50 Tuns- 

Vogt mine Lam. lmeget Anbefalet) 
aneliolber 20 dejlige fmaa Foriællingei med Form-d as Past. Wilh. Beck. 
120 Sider iiidbiindeii W (5eiits. 

Ungvommens Statkiste. 
Bilieliprog og Sohne-vers til hver Tag i Atti-et. Sanilet as en Venaf de 
iiiige. Smukk iiidb. Anselm-. 
To. Ziniift iiidb. og geiiiienitriikken med hvide Binde til Nedtegnelse af 
miiideværdige Begivenheder paa de forskillige Lage i hele Aaret 50 Gemä- 
lssii iusseiide Maoe til Konfikiiiander cllcr for de slørre Sondagsslolebønu 

Tit de unge lll. 
Trocus Bemdning for den, der vil fcem l Vordem 

Ai is. Ifovgciaid Peterfen. 2232 Sitte-in Small indb. Piig ijc (5,ents. 

z 

slssIIOIs 

Perlen-. 
Ved S. Anker. lflegaiit iiidb. nied GuldfniL Piis im Cetits. 

Und-r Gran-r og Palmen 
Kristelige Forliklliiiger af Ernst Uners. 161 Sidim Siiiiiki iiidb. 60 Ceith 
Jiiliold: JilUiaiisloveiL —- Grøii Paafke. -— Den ioisinkede Julefesi· 
— Teii gove, gamle Herden — lszeiiiieiii et Slør. — Hi Siilheden. 

Feder vor. 
Krisielig Smaaitylfer og Saliiiei as Johii Hauses-. Ils Sidei«. Elegani 
illdb. 80 ist-z- 

Til Gut-. 
As Hohn Hausen. Jiidad opad, fi-eiiiad. liiemad. Erd til Lveroejelfe og 
Liibiiggelie. 151 Eil-ein lGlegaiit indb. 90 Kein. 

Tisie fine Smaaboger anvcndes i mange Tiisinde isksemplarer til Konstr- 
iiiaiideii Taiiiiiml· 

Sau-irren 
i bøjeligi Mai-oktr- Viiid med Titel i Null-, WiildsiiiL Teiiiie lille elegant- 
Scnigei cgner fig godt fom Mave iil Konfinnatiom Brig 81.00· 

lsnduidei ticiioties til Te iiiiges Bibliotel og Hjeiiiniets Bibliotek i vor 
Katalog. Ligeledes for Bibler og Ny Testaiiienter. 

Bihlen 
i lnlkei de med lntinske Zwei-, jolidt og fniiikt iiidb. Pris Il.50. 

Ligeledes haves et godi lldvalg as Koiifiriiiatioiisfort, Yltiestet og Beg- 
geson- 

Naviie vaatriikfesi ckqte Wild loc. Navn og Taro Isc. 

Salmeböger til Konfirmationen. 
Folgende aubefales: 

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

Nr. 9. Hi efteilignet Kalueikindgbind med Kors, Harpe, Linier og Titel i Guid 
samt GiildlniL Sumdsomjlag og FobemL Pris 81.60. 

Nr. 10. J mcqet itcrrkt bøjeligt Nedeskindsbind leitet-Agnel Mai-ole) med Kors, 
Harpc og Titel i Null-, Wuldsnit, Smudsomslag og Fodeml NEU- 

Udgaven med Kollekter, Epistler og Evangelist samt liegge 
Tekstrækker: 

Nr M. J komme Bind som Nr. 9. Ptis sl.00. 
Nr. W. J jamme « « «10. Pris SI·80. 
Nr. 32. J poljlret Bind, niegec sint indbtmden. Heime Sameng fælges de 

flest ai, da den er iaa nec, imuk og solid. Sasrlig lælges den fom 
Gave til Konfirniander. 

Alle vore Salmebøger er indbundne ved Haandarbejde og 
ikke maskmelavet. Hverken Bindet eller Bogen er sdelagt ved 
Presniug· De vil findes at vcere mere holdbare og bedre indb. 
end de, som faaes andre Steder. 

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

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

mebøger for at undgaa Regnskabdførelser og Udsendelfe af 
Regninger. 

Konfirmationskort 
Vi har et godt Udvalg af pæne Kort for Konsirmationen. 
Priserne ere be og 10c Stykket for de almindelige Korb 
Vi har ogsaa fine importerede Konfirmationökort fra Dan- 

mark, som fælgeö til 12jc og 18c Stykket. De ere meget ele- 
gante og fmagfulde. 
Zeuge list met-sendet Allmaqu I ckspedltiouet hurtig oq wallt-lis. 
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