
YUUMUVHJ 
Exempel-rauh Ovetmsk 

«" ie- nedbroenot. — Den 22. 

Ints omEftermiddagen blev der for 
M kaldt paa Køvxnhaons Ninke 
standvæsm 

Pan «OdenseOliem-lle og Cur-IM- 
sksens Fabrik« paa Lyngbyvej, KI- 

Uhavm var nogle Arbejdete i Fæko 
II Rydningsarbejde. Det var Ved 
skTidetL Sau klirret der en Rude. 
d vender sig og set da Flammer 
U nd fra Oliemøllem 

Der gaar Bud til Direktor Waidfi 
U, og Brandvæsenet allakmeres.! 
stand i en Olliemolle et mindst as 
It til at spøge med. 

Der kom da ogsaa »stor Udtyt- 
dsg« — og 2 Dampspwjter. Ten 
Ist sit Stabe i Hamldsgade —- den 

Enden paa Lyngbyvej — og snart 
Ists der kolossale Vandmasser nd 

set Brandstedei. 
En Del Slanger sattes ogsaa i 

diessede fra Vandopstandere —- 

zsa da Dampspkojtetne tog ncesten 

Ilt Banden udrettede Slangerne ikle 

It megei. 
Branddirettør, Oberst Meyer, som 

few lebt-be Slukningsorbejdet, san 
samt, at Oliemøllen maatte pring- 
veS. Men Jlden havde desuden sat 
Neste i Lagerbngningem tilvenstre i 

Scbesnkeriet og bagved i Rassinade: 
sieh Herom koncentteredes da Sluk: 
ngssorsøgeh Ved ihærdigt At- 
skide lnkkedes det virkelig at tedde 
Dei mesje af Sæbesydetiet, Rassinade- 
its og Kedelhusei. 
If Lagerbygningen brændte Tag- 

scckagem hvor 800 Tons Hørstø blev 
s Nov for Luerne. 

Oliemøllen selv nedbrændte fulds 
Udig Kun de nøgne tikrøgede Mu- 
I staat tilbage, og deres Jndte er et 
sit Kaus- as sammenstyttede Messin- 
Ue. 

Sieben et i hvett Feld meget stor. 
sei soreløbige Skøn er 100 a 150,000 
segnet 

ZU txt bearmdte It minan kafiedx 
It oældige Jl dhav sit Ein-r u: ers-er 

fmken ca lokkcde en Mcknzde KI 
Ilsenhavnere ud til Lnngbyvejen. 

dem-ed LADM Mennefker havde 
Whaanden samlet sig —-- dej Var jo 
Juba-z —— Politiassiftent Tvermoes 
i Spidsen for en del Stark Betjenie 
hist Orden derude —- saa der stete 
II det mindste Uheld. 

Og paa Veer bjemod gik Simi- 
II i disfe ftore Staren man assnede 
M Brandens Lpftaaen. Arbejderx 
I javde jo forladt Møllen Sondag 
sorgen Kl. 6. Dei bar da viftnck 
Ist-sei siden da. Men om Branden 
MS en uforsiatia Tændftik eller 

Gehemmt-thing i noget Tvist —- det 
Mc man ikke endnu, Da først Brand- 
Sthpret vil her siasse Klarbed. 
Manncgerne var aksurerede i Land- 

Uningerneg almindelige Brandw- 
fkking fom bog atter havde reassure- 
U halvdelen af Resitoen i forsielliqe 
Essiaben Masiiner og Inventar var 

Hksikret i forstellige Los-re Assu- s 

meselsiaber. 

Prygceloven vedtaget i: 
Islketingei. —- Folketinget har- 
Iden 24. Marts Prygleloven til Z. » 

Wdting i hvilken Anledning der 
It fuldt paa Tilhørerpladserne sca » 

II som inden for Tingets Skranker. 
It manglede i det hele kun Z, hvoraf 
II ene var Finansminifier Bill-,- 
Bisen. 

seh Afstemningen vedtoges Loven 
II 68 St. mod 37. »Stemmer it- 
k sparede 10, og 3 var ftaværende. 

Essen gaar nu paa ny til Lands- 
W. 

IfDiskuösionen stal vii tun met-de- 
s ftlgende Uddrag af Socialisten 
Mem Man kan ftistes til at 

Ists-: upon Socialiftetne er bange 
ft, at Pkygleloven sial ramme dem- 
Immtf 

V o r g b j e r g, 
It hilstrs med Bravoroab fra en id- 

CI socialdemoktatist Tilhprer. vilde 

Male at stemme imvd benne Lov 

s bens Princip. Sejrsgangen gen-I 
II Mgsdagen er nu e,ndt Justits-s 
sinkstmn staat nu som Sejrherrex 
Its Gangen hat ikke vatet let, og 
I- Tid, der er gaaet, hat reist m 

W og stætlere osientlig Mening 
II Pkyglebatbarietz Ptygleloven er 

— Um blevin indfsrt af politiste 
is Mantis-, Mc as sagllge Grunde. 
— sur Mc villet ellet tut-des lade 

i Säften med den- 

k- QIVCMMW, du 

l— 
c 

ital opretholdez paa denne Maade, er 
tun et Vrængbillede af Parlamenta- 

"tisme. Og der et appelleret til de la- 
veste Jnstinttet i Foitet, til Prieste- 
siabet, «visse« Kvindektedse og 
,.Krigskarlene«. Alberti var ogsaa 
kommen fra Hsjre og var et Gøgeæg 
i Venstres Rede. fAlberti let demen- 

Pstratith Er Højte nu tjent med at 

ihmoe hjulpet denne Mund frem? Det-» 
)te mente Taleren setvfslgeligt itteY 
Han var en Blanding af Selvhekre- 
dpmme og Foltevildledning. Og detl 
vil hævne sig ogfaa paa de konserva- 
tive. Han hat aldrig lobet fra sme 
Standpunkten thi han hat ingen 
Principper· J det hele et han Sprin-. 
geren i dansi Paiktikx han springers 
fnart til Hsjre, snart til Venftre. Man 
fial helt tilbage til de ofterlandste Te- 
spoter for at sinde en faadan Justits- 
minifter, selv om han et bleven gan- 
ske populoer i visfe tobenhavnsie 
Haandvcerlet Selsiabskredfe. (El- 
länger: Til Sagen! Flere: Herd Det, 
der stek her, Vil aabne Øjnene paa 
mange rundt om i Land-et. Naat Lo- 
ren om 6 Aar lebet ud, Vil der hel- 
digvis vcere en anden Justitsminifter 
og et andet Flertal end nu, sna Loven 
Ztle tun blive genvedtaget. 

Kobenhavns Santbals 
fotening afhkldt Toksdag d. 23. 
Marts sit Aarsmøde med god Til- 
slutning og under Ledelse af Formans 
den, Gtev A. Moltte. 

Pastok H. Jacobfen meddelte nogle 
Etindringer fra et 8 Dages Beng i 
Ebenezer i 1880. Frslen S. Til- 
lisch opfordrede indttængende til at 
ststte den tigt velsignede Gerning med 
Bøn og Handiing og til at tatke for 
dens lendelige Fremgang. 

Missionskasferer J. Schtødcr 
mindedes med Tat til Gud Fru Ca- 
rol-ne Borresem der Dagen forud 
fnldte 73 Aar- 

Ter blev affendt Telegtam til 
hende. 

Kassereren fremlagde Foteningeniz 
Regnstab. 

Ter lslev forevift Prover of Liviu- 
defoteningenö Atbejdet cg budt The, 
hvoteftet Pastvt Oldenbutg sluttede 
med en opbyggelig Tale og Bon. 

Borgerteptcefentantvals 
gene. — En Krebs af Kobenhavns 
Medborgere hat fat sig i Bevægelse 
for at samle Undktsiriftet paa en 

Adresse, i hvilten Dinger-representa- 
tionen efter Balget og uden Henfyn 
til Refultatet opfordres til at net-- 
fcette et Udvalg for at anders-ge, i 

« 

hoor stort et Omfang Medbotgere, 
ver itle hat betalt dekes Stat, hat 
ftemt ved Balgene. 

« 

Understøttelfe til Semi- 
narieelerer. —--- Af den til Un- 
Jerstøttclfe af txcenaende Seminare 
klever for Finansaaret 1904—03 be- 
cilgebe Zum bar Kultusminifterikt 
tilstaaet folgende Underftøttelfet ti! 
Flever paa nævnte Seminarien 

Skaaruv Seminarinm 5,900 Kr» 
Th. Langå Seminarium 8,100 Kr» 
NørreNisfumSeminarium 6,100.5kr,. 
siibe Seminarium 3,500 Kronen 
Ddense Seanarium 4,200 Kronen 
dorsens Seminatium 3,100 Kronen 
Blaagaards Seminatium 4,200 Kr» 
Bjebved Seminarium 6,300 Kronet, 
BordingborgSeminatium 4,200 Kr» 
It. Zahles Seminarium 9,200 Kr» « 

Iemmeks Seminarium 4,700 Kr» 
Ielling Seminakutm H,4«·s Money 
Silteborg Seminarium O,200 Kr» 
Jrnftrup Seminavium 5,:«.00 Kr» 
Ranum Seminarium 5,4t«)0 Skr» 
Ig Netgs Seminarium 1,20-) Kronen I 

Vaadeftud. —- En 52-aatig 
Enke, Madam Stessenauer i Aalborg 
blev ifslge R. B. den 24. Marks, da,’ 
hun sad Ved Vinduet t sin Kviftkej-; 
lighed i Danmatksgade, kamt af et« 
SalonbsöseprojektiL der gis End gen-i 
nein Raben. Projektilet mengte ind 
i Hiernem Hun btagtes paa Syge-c 
hufet, hvcr man tvivlet om at tunne 
redde hendes Liv. Studdet blev af- 
fyret af en 15-aarig Dreng, der stod 
vaa den anden Side af Gaben og stsd 
eftet Duer. I 

Mindelegatet for »dde 
Læge Martin Triee. —- Ind- 
fcmltngen til et Mindeleknt for af- 
tsde Liege Martin Triet hat givet et 

Resultat af 5,449 Kr. Nattern hat 
af ncevnte Belsb ftiftet »Lie» Mar- 
ttn Triers Legat«, stot SOUO Kr. t 
g, pCt. Obligathney briss Reuter 
halvaatltg udbetales til Frrentngen 
»Mit-sei og BItnt hefptIntng«. —- 

IWO Ist-Wen m dritten fis-I 

H —- 

kongelig Konsitmatiom er Legatet un- 

detlagt Ovetfvrmynderiets Bestyrelsr. 
As den ovekstydende Sum e! 199 Kr. 

«80 Øre indbetalt til ovennævntc For- 
ening, i hvis Bestytelse den afdsde 
havde Scede, medens 100 Kr. et til- 

.ftillet Børnesanatoriet i Humlebckk. 
Etatsraad, Overtetsfagføkkc Lud- 

vig Simonsen hat velvilligt nden Ve- 
lderlag assattei Fundatfen samt be- 

for at erholte ton-. 
ksxlig Konstrmation paa samme. 

FundetefieretAakkFck 
lob — For et Aarsiid siden for- 
fvandt Arbejdsmand Niels Pederseng 
Hiottkjcek fra Egnen omtring 
Strandmpllen ved Ksøbenhavm h.:r 
ban hadde Besiæftigelsr. Man var 

overbevist om, «at han var kommen 
nlylkelig af Dage: thi da han side 
saus, var det eftet, sc han havde siodet 
samtnen med nogle andre oa drnkket 
tcet En Underspaelfe af Aaen gav 
imidlertid intet Resultat den Gang. 

Onsdag den 22. Marts sisd im1d- f 
lertid hans Lig op i en saa opløst Til- 
stand, at det var gansie nkendeligii 
L«gsnnet, der lededes nf Justitsraad 
Blom, fastsloa imidlertid, at det darf 
Hjorttjmz som timeligvis i en Rus. 
bat tabt Balancen oa en falden i« 
Aaen, hvok den msosede Bund hat 
saftdvldt dam indiil nu. 

50 Ktentnrer indebtænd- 
te. — Fra Borkop meidet R. B· den« 
24. Marks: Proptieicer Nielsens 
Guard, »Mollersminde«, i Pjedsied et 

i Afies Malt nedbrcendt. Ca. 50 
Kreatnter indebtckndte, medens Hekie 
oa Evin reddedes. Jlden opkom ded. 
at en Lngte eksploderede i Suchen 
da i Lobet af en bald Time var Saat- 
den omspasndt of Liter. En Del Jud- 
bo teddedes. Bnnnsnnerne var gamle 
cg straatckktr. 

Langelnnds Und-konv- 
miffke Forening fejrede for- 
leden 50 Aars Jubilcknm, meddeler 
.,Lland:nes Bands-an'- Samtidig 
trcksdser Lehnsgreve AhlefeldtsLsurvi- 
gen tilbaae fra Formandsstillingem 
fom ban tned Dnatighed hat beklædt 
siden 1274. — Eom en Mætkelighed 
:-:: den ;JE·—«-«erent:e skosensng kat-. 

nckvnes, at den stiftedes paa Initia- 
tiv af Byboete, særlig dadcktendc 
Botgmester Sagek i Rubin-hing der 
blev dens forsie Foknmnd Foreni1«- 
gen, der straks sik godt 200 Med- 
lemmer, havde ved sit 25 Aats Judi- 
lex-um NO Med!emmer. Nu er 

Medlemsantallei over 1,000. 

Danmarks UdfsrseL —- J« 
Februar hat England indkstt 127,- 
224 CwL Smøt fta Danmatk mod 

142,133 th. i samme Maaned ifjok. 
For Bacons Vedkvmmende stiller 

Forholdet sig ncget lignende:110, 
333 nwd 1 -3,098, hvotimod der for 
Æggenes Vedkommende er Opgang 
nemlig 183,186 Sthdn mod 148,576 

—
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Sihdr. 

Faldet ned fra Maften vg; 
strebt. —— Lm Bord i Stonnerten 
.,Thora" er der den 24. Marts flet en 

Ryg Ulntte, som bar kostet et Men- s 
nefle Livet. Den paagceldende, der- 
äed Julius og var Jungmand, var-« 
Ippe E Matten for at ordne Grejetrke, 
nen tabte Fodfæstet og styrtede ho- 
oedtuldg ned pas Delikt Her stosH 
Jan Hovedet imod Lugelatmen ogtz 
Ilev bevidstløs liggende. J en Ambit- 1 
lancevvgn bragteö han til Feedetits 
HospitaL men dsde under Bejs ng 
blev kørt videte til Johannes-stiftet- 
sen. Den forulyttede var 17 Aar 
gammel og hiemmehsrende i Banden-. 

Socialiftist Ovetfalkx 1 
Esset at der var bleven etllæret Stti- - 

te paa Brsdrene Vollerts Fabrik L ! 

Kolding, indfandt der sig fotleden vev 

Arbeit-stian Ophst en stor Mengde 
vesentlig unge Mennester ubenfcr 
Fabeiten for at demonstrerr. De ind- « 

sircenkede sig bog isplge »Er-Ding A- 
« 

vis« ikte til at folge Arbejderne hiern, 
men overfaldt diSle og overdcengede 
dem med Snavs og Sten, hvotved 
flete blev temmelig ilde tilkedte. Se-. 
nere samlede Spektalelmageene siq 
udenfor Fabriken, men i Mellemtiden 
var der gaaet Bad eftet Politiet, som 
hurttgt indiandt sig og spredte 
Mcengdem Der vil nu blive optaget 
Rapport «og derester stredet tnd mod 
Uvosttfterne. Samtlige Atbeidere var 

Dagen efter mødt paa Fabttten. , l 
l I Uns-regen vg atter paa- 

greien Uereftant — heb l. 

Kttmtnallcntnier t Abenden heu- 
--, 

I «- 

s-« 
L 

«.«.«.8almiitiii·giir til lliiiifirmiiiioiiiiii.«.. « 

Vi lisiri Äiir (le- ilisjllgstp ug tiiitsstis ng iiiisst i-li-k.:iiiit(- siiliiipliogisr sm- Kniitiriimtiuneiiv 
Hum Vi Iitigisiisiiiilo li:ii« li:ilt. i l)·«iiiisli l.iitli l’iilil, lliiiisiu jii vi tot- isiiclug sigis ilis link-sti- 

Siiliinslmgcn ilisr iiiigisiiiiiiilis liiir sit-ritt einigt liisri l«:iiiili-t ug i l);iiinikii«k; Flugl- tii lkiiitl i 

lslizxxiiiitsis lixir iililrig lut- wtsnst piiii iiisgtsii iliiiikili H:iliiii-li»g. liis N- siiii flin-« sit isii lsisskriveslsc 

kiiii iklus gin« iiugisii klxir l«««i·stii;i(-l.-(s; ilts linr sit-s lur iit liiiiiiiis Ruderin liikisis Siilmislmszesr 
isr :ill(- iiiiIiiirti-risilis, uxx Ärliisjilist i-i· iiilfnrt i Yxsrilisiisx liisilgtis lliigliliiilisriisri lsiklgiisik l«Jii Sal- 

iiiisliiig, iiitlliiiiiilisii i l);iii:!i:ii«l(. isr sinipcsl Yiscl Siilisii :il« die-Hin 
)l;iii skiililw tri-, iit Frist-rni- viir nie-List liiij»-. iiiisii il«-t kxiii ikki- sigiss i Siiiiiiinsiiligiiiiig 

iiiistl ;iii(lc-·- lkiii(l. 
Ällts dies-es Siiliiiisliiizxisr isr iiiisil riiilt iiiiilcsr ( Zulclsiiit »g- iiiiscl i·iiiiili« lljui·iii-i«. 

liiir iillis ti- leisrkesliiixiiiiL isr i linsr issi Jsskis 
l)i«. vi liiir 

iiii. or nie-il it lillnsg ms liis ggp "-lxl( str; like r lit- 

ug sxis lzzi s ( Ufti r Ninus-r l«;s ssth i«-· t ( r Amst. iiiiiltsizzisii ;iiiil(-t isr iiiisviit 

EUsX sit lii iiystti ilisiiiii- l·(-jlii»sli(-«l iig liess-til ilissis tiins S:iliin-li«s,zisr, iiiilisii ilis ist« iiilisiulkzL 
Ell-U sum stsr ilisiii. niiiilxsisr zit i·j-- ils-in; ilis ist« sit-i ilisjligiz :it iiiziii kxiii fristpss til sit lnsgixis ilcsii 

Liiiiilis til Siilis ng knlvis isii iizll 
NE. Nin-n kisikikiustttss lliliu illimi- tiiiis Siiliiiplmgisiz ·l.«i (l·-t rllli t-; iiisu iiis l-iii(lit. 

:I-"«tI-:J«l.æs nedenstaaende Beskrivelser as de sorglcssliijze Bind og bemærlc Priseme. ins-AUG- 

ttsgs-"-tn-zd««s-x7«MMv-X0pgiv Bogstav eile-i- Numesr ved lnclktendelse as 0rdre."s’x-!i -"·.1.i «-"siii sciii VII-»Es 

NR. i IS 
Neppetet franst Chagkjn bøjeligt 

Lædetbintn Ordet Salmebog i Guld 
Nu Rnggen, med speciel Hænxxfek 
Foksirina over Ryggen og paa For- 
os: Baasidem med 4 gansie smaa Kurs 
riaa begge Sidet og en sin Linie onis 

krian Kanten. — Prks: 82.20. 

NR. l l4 

Amerikansi Seelsiinb, bøjeligt LE- 
derbinh Ordet Salmebog paa Rhg 
oq Side i Guld, et fint Kors- idet ne- 
kerfte Hjøtne paa Fotsiden i Guld- 
Fvsirinq, et lille Kurs i en Rosette 
von Rnggen, oq et Baand rundt om 

Vindet. —- Pris: 52.20. 
NR. l IS A 

Glut tan Kalbeskindslceder. Ordet 
Zalmebog paa Rvagen og fotneden 
paa Fcrsidem Et sint Kors med Dru- 
ek i symbolsi ForsirTna i Guid og 
blankt i det sverste Hjørnr. en sin Li- 
nie omkrina Kanten, beseligt Bind. 
Pris: 82.60. 

NO. l is B 

Summe Bind som 116a. lidt for- 
siellig Forsiring. —- Pris: 82.60. 

NR. l l? 
Denne Salmebog er indbunden ef- 

ter det almindelig kendte engem-ame- 

rikansie Mensier »devinitn circut 
Undng Lverfaldöbind et Vaand 
Antrian los Ryg. Tnriisi Chagrin. 
Sardeles smer og solin indbunden, 
med Ordet Salmebog i Guld paa 
Rquen, fotsitet Lknie paa Bindet ok: 
fotet med Laden saa bei er bøjeligt 
og ftcrrkL -— Pris: 82.50. 

NR Ils 
Fint mai tyss beseligt Kalvesiinds- 

bind, Ordet Salmebog i Guid paa 
Niman cg Forsidem et fint Kors- med 
Guld og blank Foksiking fotoven Paa 
Forsidm en sin Linie omkting Kan- 
ten, oa Gttld-Fotsiking indvendig paa 
Kanten af Bindei. —- Nris: 83.25. 

NR. l29 A 
J sint tnss Marokko, polftret Bind, 

med Ordet Satmebog i Guld paa 
Rnagen oq Fotsiden, samt en sin 
Blome i blank Forsitkng vaa Forst- 
den oq Linier Pan Rv»«en. en ssn Li- 
nie rundt med Kanten. Pris 82.80. 

NR. l29 S 
Den femme Boq i samme Bind, 

med msrketsdi, »das! wine colot". 
Lasden og fotstellig Fotsiring. 82.80. 

NR. ist 
J nopveret Lskderbintx fransi Ebn- 

orin, volftret Bind, Okdet Salmebog 
i Guid pcm Rng og Side, forgnldt og 

zblnnk Forsiring i des ovekste Hjsrne 
Jan Forschen og paa Ryggen. 82.40. 

NR. ls2 
J ftort-nopx:seret Ledekbind, ame- 

rikansi Sælfkind, polftret Bind. Or- 
ket Zahnebog i Guid paa Nin-den« et 
lille sint Kors paa Forssdem en bted 
sin blank Forsiking foroven og some- 
den paa Baosidm — Pris: 82.40. 

NR. ls4 A 

Fint glat Ralvesii dgbind, polstret 
Bind. Med Okdet laIhm-bog iGuld 
paa Rnfigem et sint lille Kot-s iGuld 
pac- Forsiden. ssne Hjornek paa For- 
ssden med Blind- og Gttldtrnl s2.75. 

NR. 134 B 
Summe Bind med forssellige Mon- 

stre i Blindtrv!. — Pris: 82.75. 

NR lss A 

Fint detsisk Kalvesiindgbind, pol- 
ssret Bind, Orbet Snlmebvg paa 
Rvngen og Fotssdem samt en sin sym- 
bolss Vlomsteriffotsirino i des oberste 
Hin-me paa Forschen. Guldforsiking 
omkrinq Kanten indvendia voa Bin- 
det, som aiver det Bindet sinf Mise- 
ende. — Pris: M.50. 

NR. lsS S 
Summe Vind med lidt forsselligt 

Guld og blank Forssrinq. R.50. 

———)sse-—--:!s»:;-· For ite. (l0r Wulst-r tsn »ja-Mos- flII sulmehogp HFW ,,« 

Sxm hnr vi tsmhnt Ssslmohngesy ils-r langt ssvesrgimr kli- uvmisnr month-. Dis-se- vil give- 
ciesn sit-»ste- ()v(-rr;sskt-lses. cln do hist-or til sj-ts1ilt-nh(-e1(-r Imu Unghindtsrknnnttsns Ums-Inder 

Vi lmr knn ust Riml nf Inst-r sings. hnjclixzt ( L Folgen-L De- esr Alk- mesil mclt must-r Guld- 

snit. rund-s Ichirntsr. et Tillstsg »k- hpggcs szkstmskkerkx i on tin sonst ils-km nie-d Knntfnrsiring 
i Huld ims- si·-n indnsncifgcs I«:(-(1(«rknnt nf Bindi-L ug med tu hvieies silkc-M;tsrk(shimn(l miscl 

Kragtmn Ut- sgklxxtss esftcsr Ungstiw-Xunusr. 
Kisn e-» licurt liesskrinslms kxm Ist-r give-s as disku- tsquanle Zahne-hegen 

Froscpgiv ved Bestilling Bogstav-Numek. og om De msker bøjeligt eller polstret Sind-IN 

Sahn-MAY A 
J sint volkret Kalvessindåbind, —- 

iulsten fnlder i bnme Forder, spen- 
Ilan!, Auf-m i dotierende hatmonisp 
Smag og sin Afpudsning. Pris: ii 
:øseligi Bind M.Lf); i polsttet Bino 
54.00. 

Sahn-si-»g B 
X sint poleret fransk »leVant'« Kal- 

-essindsbind, Kuløren as Lctderei fal- 
Ier i mørfegwnne Farben Pris: 
bpjeiigt Bind 84.20: i pvlftrei 

Sind PHO. 
sitt-nehmt O 

J sint blødt »undressed« Kidikind, 
Bedenk falder i lysegrsnne Forder, 
Nile Gran«· —- Pri5: i bsjeligt 
Sind M.00. 

Sahn-ewig D 
s int poleret Kalvestindsbind, franst 

,evani« Laden Kulsren faldet i 
pejlblcmie brave mobuletede Furt-en 
Brig: i bsjeligt Bind 84.80; i pol- 
itei Bind 85.00. 

Bahnean E 
Lig B, men i lysebrune modukmde 

kamen ,,ian', oa spejlblank ppleret 
Zehn-. Pris: i bsieligk Bind M.20; 

wkstket sind M.40. 
sahnqu f 

J cgie fort Chaatin, med Spende- 
’oksikin«q ksg to Guldstfeknet pag For- 
pg Bagsidem Pris: i bsjeligt Bind 
54.00; i poksttet Bind 8420 

Salmehoq G 
J det sinesie regte fort Chcgtim medl 

änt Sillefoksatö i hvidt. Pris: i 
beseligt Bind M.40; i polstrei 
sind stoc. 

Sakmflmq H 
J stott:nodperet sint Leederbink, 

Alaska chlssinlx folidt Udsemde oq 
ftckrtt indbunden. Pris: MBM i 
volfttet Bind 84.00. 

sitimebmx I 
Lig H, men lidj forsselligt udsivket 

Bind· Pris: i bsjeliat Bind R.80; 
i polftret Bind Mist 

Zahne-bog J 
J det sinefte merkt-di Russian 

Kalvefkind, svejlblank poleret Laden 
Pris: i bsjeliat Bsnd M.00; i pol- 
sttet Bind M.20. 

sahnsbog K 
Summe som J, men i fort. Pris- 

i beseligt Bind 84.00: i pvlstret Bind 
MAX 

! 

salinehoc L 
J mørkewdt Russicm Kalvestintz 

»wine color«. Pris: i bpjeligt Bind 
REM; i pvlsttet Bind MAX 

salmeboic M 
Lig L, men fort Labet. Pris: il 

beseligt Bind 8390x i pqlstret Bind! MAX » 
Salmebox N 1 

J fint prepamet »undtessev«s 
Kidsiind, ,,motkll«, blsdt Lieder-, men 
stinkt. Farbe mstkegrsn ellet »Mi- 
ve'. Pris: i bsjeligt Bind RDOJ i 
wtsttet Bknd 84.2(). 

sitleon O 
Lig N, men i rosenksd Farbe, »alt- 

rose colot«. Pris: i bsjeligt Qind 
84.00; i polstket Bind M.20. 

sslmeboik P 
Lig A, men Fatvetne faldet i for- 

ssellige køde Ruf-ten Pris: i bøjeligt 
Vinb III-An i polstret Bind SMA. 

Sitlinohmx 

Lin A oq V, men Fordekne falder i 
merk-graut og fort. Pris: i bsjeligt 
Vind MBM i polsiret Bind s4.00. 

Zahne-bog R 
Jndbunden i fjælden ejendomsmelig 

farvet Kolvessind, efterlignende anm- 
mekt Kobber i Farbe og Udseende. 
Pris: i bøfeligt Bind W.80; i pol- 
siret Bind 84.00. 

snlmehoix s 
Kalveskind, delikat chocoladebrun 

Forde. Pris: i beseligt Bind 83807 
i polsttet Bind M.00. 

Saume-bog T 
J mittelst-un fawet Kidssind, sittl- 

den mai Kulsr. —- Ptist i bsjeliqt 
Bind M.80; i polssret Bind M.00. 

« 

salmchokk U 
J Kakvessind, i mat Fakve effer 

bimmelblaa, med et sint Gnldkors oa 
Lillie i Guid Pris: i bsjeligt Bind 
Q4.80; i polstret Bind 85.00. 

salincboq w 
Lnsebtunt cegte agnptist Ktokodik 

lelæder, mev sin Politur. Pris: i 
bsjeligt Bind 87.()0; i polstret 
Bind N.50. 

sit-nehmt x 
J »undreösed« Kidstind, fpecielt 

og kunstnerifk tillavet, i smukke og 
delikate Farvetoner, lyse og mikr- 
ke, meget blsdt og sint splende Leder, 
lig Plys i Udseende. Pris: 83.90. 

Salmebcx Y 
Lig X, men polstret Bind, 84.10. 

Danish Luth. Publ. House, Blair, Nebr. 

siddet for Tiden en 17-aarig Arrest-l ant. Da han fort-den sammen medl 
Opdagelsesbetjent Hausen befandt sigl 
alene i Rettens Forværelse, benyttede 
ban Lejliaheden H at flygte. Hausen 
var siebliktelig eftet hom, men At- 
restanien synteö forsvunden og maatte 
være sprunget over et Planleværk ogT 
ind i en Nabogaatd. Da man imid-j 
lertid Iendte Forbrydetens hjem,som 
er i en as Nytrebros Sidegader, blev 

Lyngbygades og Falles-veij Sta-; 
As 

tion anmodet om at sende en Mond 
kethm Lidt efter lom Flygtningeu 
labende til den nævnte Ejeuoom for 
at sinde et Skjulestev —- — og blev 
med det samme anholdt of Betjenten. 

Nu faar han en Tillæsgssttaf for 
Undvigelsen. 

Holbætkredsem — Verism- 
foreningen for holbæt Amts ftkste 
Valgkteds holdt den lö. Mgrll MI- 
de i how, ved III-met selbstvng 

Fogtnmnn taltr. Der blev med 95 
St. mod 74 vedtaget en Resolution i 
Tilslutning til Folketingets Benstre. 
Dekefter afholdtes Bestvrelsesvalg, i 
kwiltet kun Sognebestykelsesmedlems 
merne kunde deltage. Nesultatet blev 
ifslge R. B» at en Tslhænger of 
Vensttereformpartiet P. Jensen, Mo- 
genstkup, valgtes til Formand med 
26 St. Den afgaasende Formand sit 
121 Sie-muten 


