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En frrgtelig Orkan ovej 
Golfen. 

Fleck Hut-redet af Meuneikeliv 
er taste. 

Hergninger anslaaes 

l 
i 

Studen- ved Oktanensl 
i 

til mange Millioner. ; 

! 
Den Orkan, som vi ganske wr:l 

mcddelie om i Fredags, er der sidenJ 
tomimen nænmere Meldingee om. 

Den hat anketiet frygielig Stasde 
laade paa Hav og Land. Undet 19. 
ds. bereites fra Miami, Fla» at 

Dampsiibet Lucie med en Bestei- 
ning of 13 Man-d og 100 Passagie- 
ver et sunlen nd for Florida-Z Kny 
En ExcusrsiomDamper aktiverede 
famme Dag i Miamis Havn Jg 
medbragie 60 samede, soin bragics 
pao .Hospitalet, og 20 Lig vilde 
blirse indbtagt ncefte Di1g. Dei me- 

ne5, at en Dei af Floridas ,,Fssh 
and Produce« Konimgnig Flaade 
er bkeren pdelagL Manager Ad- 
ams-: ndfendie een af deres Bardel 
for at se eftek Mændene osg Baadenej 
men den ioin iilbage nie-d den EfH 
:erre::1ing, at den ilie fandt Spor« 
.:i III-iden. Fifiegaknene in 
spredte paa Kyfien 

sur-tritt Bravo af det Aman 
Stib Lucie nieidek, at hain om Mor- 
genen Dagen foeud koste-de Anker 
xaa Læsiden of Øen Elliotis Am 
25 Nil fyd for Mia:ni, og snart ef- 
tek kcm der en Tidsbolge og gis 
henooer Den on Zweig-v dens 25» 
Jndbngqekr. Lucie tamckes af famine 
Beige, og af dens 100 Passagerer 
blev 25 dreht. Kapiajnen blesv al-» 
vorlig saatei. ! 

En Lysdbaad lliakge) med 1004 
Iliennester c.mbord siqu at vckre te I 
Vet los fra sin Fortøjning ved El- 
liotts .ieei), og siden lslev den »die-nd 
up« i Nærheden af Bahanm Beine-, 
sog da var ZU as dens Passagiere-» 
dritlnedr. 

« j 
jin-der samme Daio beteties ftJ 

Haoana: En Orkan, hvis Strenghed 
sogek sen Lige, fuidi af frygteligt 
Reanfald fo’t i Ondsdags Nat ben 
koek Provincerne Havana og Pinae 
del Rio og havde til Feine 20 Men- 
neslecg Drob i Byen og fleke biev 
aloorlig saarede Siaden anslaas 
iil -'2,000,U»0. De dsde er alte 
Knbanere wf den fattige Klasse. 

Storinen foraariiagede sioe Ode- 
læggelse og Forvirring i Stibshavs 
nen. Mange Bygninger blev slemt 
besiadigede, og næsten alle Trcver i( 
Vyen og Forstæderne blev tykkei ogI 
vtedei op nie-d Rod. De amerikanfke 
Land- og Marinesoldaier i Camv 
Columbia blev stemt forstyrvede, ide- 
neesien alle dereö 400 Telte blcelte 
neid, men nagen vikielig storee Ska- 
-de stete der itie. Haken Fosdici, en 

Ruft fra Sioux City ved 28 Jn- 
fanieri Regimeni, blev alsvovl-i.1, 
hist-not dpdelisg lautei. Han blev 
flemi tin-der et Tit-, snm faldi ned 
over Bat-allerne, mens han sov. 
Nogle flete blev saakede. 

150 Tobakshuse i Alquizak Di- 
strikiet bliev site-tagt Ogsaa den 
nylig planiiede Tobak blev betydeliz 
IM. Der meldes ilie om Tab 
af Mecmesteliv uidenfot havam 

Al Sporwgnsiraffik i Havansi 
blev for-siytvet, og Komimuinilaiionen 
med Versden udenom blev umuligi 
gfori. Dei fee-sie Tag udensfra, fom 
naaede jnd til Das-ana, var San- 
tiago ExpreM Dei dont Fredag 
Gierkniddag, og Passagmene betet- 
jede« at Ddelceggelsen ikte var näaei 
m langi W paa. 

Fotenede SW Migsstibe, fom 
lau i Mem Donn, blev diagn- 
ieeugere ellet speiere med dere- 
Ankete, npen dee steie ingen Stude. 

—-—- 

Dei et per ikke gaaei lanisaa l 

ofte, at de første Efteretsninsget er 

cverdrevnse og reduceres senere. Her« 
er det gaaet modfat. Mebdingerne 
er ved afbru-dte, og nogen samtnen- 
hængende Beretning om Ulykkens 
Udstrætniing kan ikke venles en«dnu.l 
Men de sener Melidinsger vifer, s1t 

Følgerne af Orkanen er a-lvorligere, 
end man fra først as mente. Fka 
chn Salvadtn meldes i Lor-dags: 

Telegrwsist Fovbiwdeise med de 
indre Dele acf Landet er bleven gen- 
rpretteh og Efterretningerne om U- 

lykken eftek den frygtelige Swrm 
indwber. Over 100 Mennester er 

-tsrutnede i Coatepeque. 
En Masse af Svovlvand u-dka- 

stedes as Vulkanen Cl)ulo, satte 
Byen Pauchinalco under Vasnd og 
dtæbte de fleste adf debyggern-. 
ngaa fra andre Bank-tu komsmer 
der Mesldinger om swgtelige «Øde-— 
læggelser. sPrimiento og andre 
Byer met-des at væke revne væk af 
Finden Skonsnerten Azelene, med 
fiere Passageret ombor-d, et bleven 
Dorfe mellem Corionto, Nkcaragnm 
og Anna-laws Don-dates. Alle am- 

bord druknedr. 
Oveksvsmsmelsesrne hat styllet flere 

Lig op nf Gradene Paa Kittegaar- 
dene oq fører dem bort med Strom- 
men Dei meldes, at Jernbanerne i 
Hand-ums hat lidt fwr Siadr. En 
Substription til Hjcklv for de sta- 
Midte er fat i Gang. Pkccftdenf 
Efcalon bar begyndt »den med en 

kund Sum. 

Staunens Folget-. 
Til Morgen i Dag meldes fxa 

Denver, Col-o. km i Aftes: Sue, 
Storm og Ruf-de hat i Dag straft 
sig over nckften hele Strækningen 
intellesm Rioäy Mountains og Mle 
fourii Niver. Stor Stade hat Usi 
reitet forvoldt, fætlig paa Kreatur-ers 
og sen Fragt. Man ten-der nceppe! 
Mane til saa streng en Storm paa! 
nenne Aarstixx Snefaldet kani ifølge Bejrbureauet ftilles i Raum 
med Esnefnlsdet 22. oq 23. APriH 
REIS. Op tisl FU. 6 i Aftes var! 
der falden omkring ved 20 Tom-I 
mer Sne i Denver, as bvilket nie-; 

get var smeltet, og det tegnede til; 
at blive ve-d. Tempekahuren hcsrll 
sinktueket mellem 20 og 30 Grad-r 
over Nul. Ved Corona pan Nioffat-l 
Beweis-Salt Lake Raiitoad vari- 
Sneen dkevn fammen 9 Fod dt)b.V 

Fta Cheyenne, Wyo» hedder det« 
E Af,tes, ast Stonmen hat taset uns-( 
btsudt si tte Dage, og den fynes at; 
tilbage. U. P. prsver paa at holde; 
sit Spor aabent med Sneplovex 
Tjogene artiver 8 til 10 Timer for 
sent. 

,,Nord« Sully er disp. 

Ameritas stotste Land- 

ejet hat end! sin Karriere.(" 

For Aar tilbage høskte man ofte 
her i Nebraska —- sagteng ogfaa i 
andre Statesr —— take om ,,S-cully«« 
Land. Man tun-de pagsete storc 
Strætninger uopidyrtet Prærie her-, 
ude midt i Statem og nam man fan- 
spsurgte, hvad det var for Land, sie 
man til Svsar, at det var ,,Scul!y 
Land.« Men hvem Scully saa vxch 
sit man ikke ansden Rede paa, end- 
at hart vasr en ftor Lande-fu« dek; 
boede i England. Nu bereites det« 
fta London, at Lord Scully ch 
død der den 18. ds. i en Alsder afi 
85 Aar, og saa fasak man med det 

ssame et Omikids as haus HiswkH 
Da de forstellige Dagblade for-« 

tallek ikte saa lidt forstellig omz 
dam, stasl vi her nævne, at »Es-Mk 
Rec. Her.,« ider anses for et paalide-s« 
ligt Mad, er den Nil-de, vi berst-I 
Qer after. 

Seullys efieklasdte Formue verd- 
ientes m Iso,000,ooo. Der-i ek« 

—- 

!inddefiattet ca. 200,000 Acres Land 
ti States-ne Illinois, Missouri, Ne- 

brasta og Kansas — fordelt saaZ e- 

Jdes: 60,000 Actes i Nebraska, 5(),- 
Acres i Kansas 46,000 i Jllinois 
og 40,000 Acres i Missouri 

Scully var engelst ,,peer« indtil 
1900 da han løste sin Forbindelse 

med England, blev U. S. Borger 
sog bosatte sig i Washington, D. 

Ji Nærhoden as Scott Square. 
»Jmidlertid reiste hasn til England et 
Aar senere, hoor han dnde. Det var 

hang Hensigt at have rejft tilbage 
»ti: dette Land nieste Aar for at leoe. 

J Scully var Jrlænder og Ssn 
as Denis Scully, der er blevn be- 

;wmt for sin Deitagelse i Jrlansds 
Frihedskamp. Han stusderede Ju- 
ra i Dubtin, og efter endt Stu- 
dium solgte han sin Esjendom 

Jrland og tom til dette Land. 
;S"m forste Ejenidoni i Logan Conn- 
ti), Jll» todte han i 1853. 

Scully efterslader sig sin Ente, der 
Var bang anden Hustru, to Døtre 
og en Son. Hans Bearaoelse skulde 
finde Sie-d i Lørdaas i Ncerhedsn 
af London. 

Det siges, a·t Scully var dette 
Lands største Jordeier. Former kan 
ban jo itte oel t-a-ldes, da han ikke 
selv dyrteds sit Land. Ligesaa siges 
det, at han iite tobte Lan-d uden seio 

»a! anders-ge dets Muld nied sin 
I »Ide. Pan den anden Side siacs 
det ogsaa, at han for en stor Dei 
seassede sig det meget Land gennesn 
Agenter. Sin sorste Forniue ioin 
Pan oaesentlig i Besiddelse as ved 
en ældre Broder, Vincents, Dad, 
Han lod esterhaanden sit Land ov- 
dyrte Ved at scette »renters« p» 
det, og Tilnavnet ,,Lorr« sit hart 
ille atene, fordi han vedbleo at 

stasse sig mere og mere Lan-d Ia 
blco en ,,Lan-dlord«, en Landbaron 
ixser i Besten, men orifaa sordi han 
blev hadet as sine Forpaatere. Dets 
var eiendorntnelige Kontratter, han; 
lod dem nnderstrive. Te want-; 
te Meaet pnnttlia betasle de-? 
reg Lejesasaist Var den itke 
lsetali. staanede han itte at iade 
Korntnberrsne oide, at han havde 
Print i Afarosden Forpaqtereci: 
maatte selv anstasie sin de nodneni 
dine Byqninnen Scully lagde Hm 
Land til. Forpagteren stulde endng 
bete-te Statter o·q andre Asgister. 
Til Gengcelsd var Lejoasfgisten billizx 
57125 til sZ Pr. Acke, og han jo,1 
ikte en Mund ud, saa længe ban 
l«etalte, hvad hain stulde, og ønftede 
at biive. Men særiig som ung, 
allerede i Jrian-d, havde han gjort 
sia berygtet san en ,,r.ack renter« :«’( 

Undertrytker. Han besinldes for 
at have odelaat sine Forwgteres 
Hase oa Ejendele paa en del Sims- 
ning i Island og paa bang Hieni- 
ean omtaltes han fævnlig sont 
,,wood-coci« sSkovsnepvet PM» 
Grund af hans Gvne til at undgaa 
de Kugler, ssm oprorte Formgtere 
sendte esteir ham. 

En her Der as sit Land hasst 
ISculty tobt, da det tostede tun PLLZ 
pr. Acke, og det nieste as dest, daj 
diet endnu var billigt. »He-n foretrakl 
tyste og hollasndsie Forpagtere pxni 
sit Land for Englæwderne og Jri 
landete, da han sandt, at han itte 
tunde gonsnemspre sine stramme Ren- 
ter overfor de sidste. Han ptsvedr 
paa at gennamfore de- enropckiste 
Landwironers Anmasselser overfIr 
dem, der ibrugte hans Land, men 

diöse tnmrede over Undertryktelser- 
ne, og det ledte i Illinois til, at 

,«85te general agsambiy« toa Sack«-n 
i san-nd oa den breendemærleste 
Scullys efendnnrmeliae Seit-kontras- 
ter sont ulonlige. on senere «past"erede 
Staten en Lov mod fremmed Sien- 
doinörei. Det hat-de til Folge, at 

Soully indsaa For-beten ved at blive 
amerikantt Borger. J de senere Aar 
var han mindre streng, tun-de enng 

"hjckrpc sine Fuss-Viere Sin Huftku 
hat Scqu tilskødet 30,000 Acres 
Lin-nd i Logan County, Jll» beerd- 
fat til 38,000,000. 

H 

Storm og Sne i Bjekgeur. 
Stor Ejendomstab mange 

Steder. 

lzaareejetne i Utah og 
Colorado lider ftore Tab 

Fra flere Biergegne toin der i 
Sondags Mel-ding ocn streng Storm 
eg S-ne, som havde udstratte Ode- 
læggelser til Folge. 

Der meldes sagte-des fra Salt 
Lake City: 

For de fidste 24 Timer har denne 
By og Omegn været hjemsøgt atf en 

Storim der i Strenghed soger sin 
Läge. Foruden alvoolige Hcendelfer 
til ire Mennefter er store Strætnin 
get af Ejendom lagst ode. En Jld- 
les, fom Bin-den opflammede, us.- 

jfleitede Utah Packing Ksornspagnig 
.nye Anlæg og gjorde dermed Stabe 
zfor ca. 8250,000. Under Stempe- 
"tioden hat Jernbane og Sporocgnåi- 
Itjeneften oceret forftyr.ret, og det 
e«lettri:fle Lysooert hat oæret ude 

af Virtfomhed. Det er den største 
Stade der har kamt nogsle enkelte. 
Byqningen var just bleven færdig ozi 
frulde været taget i Bkug om faa 
Dage. Kun en ringe Del as Ta- 
tet var dættei ved Assurancr. 

Ruinerede Bygningiet, »faldne 
«3torftene, brotne Vt·niduer, logiert- 
ne stilte og staniferede Træer er de 
almin-deliss'«2 Spor efter Stormen, 
oq tilsamnien revræfenterer de et 
start Tab. Vindens ftøkste Hung- 
bed Var 42 Mit i Timen. Et Par 
Mennesler toni fleint til Stade 
under et faldsende Trcesoq maatte 
bringes til Hospiialet. Bl· a. blev 
et »in«afaic« Vindu til 83,000 i 
Presbyterianerlirten flaaet i StyH 
ter. i 

Fra Denoer meldes: En alinind-.-I 
lig Storin herstede i Dog lsøindagi 
Lan-IS Rocky Mountains ostlizie 
Hældninig fra Wyoming til Ner 
Mexico. Der er falden Sne i Co« 
wiss-do nceften uafbrudt i de sidfte 
24 Ti.mer, og den vedbliver at fal- 
de endnu i Aften Endnn er der 
itte børt om aloorlige Folg-er pas-i 
disse Gan-e, »men fra Atlmquerque, 
New Mexico, tonimer der Melding 
om betydeliae Ejensdomstab der paa 
Grund af Stormsen Temperatu- 
renS vludfelige falden folgt of 
Blizzard i nondliqe N. M. har for- 
Lsoldt store Tab for Faareaolsinidus 
strien, om Rygtet medfører Sand- 
hed J « 

Colorado har Stokmesn 
straft siq til den vestre Biergbceld- 
n»in,q. J Dalen omtring Buena 
Vista ligger Sneen to Fod dyb paa 
jcevn Mott, og i Biergene geninem 
Staten vasrierer den fra to til fein 
Fod dyb. 22 Tom-mer Sne var der 
faslden ved Florence ved Aftenstide. 
DGAleharprne deromtring oil lide 

ineget, isdet de frugtfyldte Tretet 
sbrydes nesd under Sneens Vcegt. 
Taget pack en af Bygniinsgerne «er 
Poetland Cement Wort gav ef- 
tet under Sneens Berg-t. J nor- 
dre Colorado sliggier ider 20 Toni- 
mer Sne, og stulde der komme Frost 
visl der sie stor Stade paa Kartof- 
felsavlein. 

IFta Cheyenne, Wyoming, mel-; 
des oim den værste Storm pasa dennej 
A-arstisd, de har tendt i man-ge Aar. 
Der er falden megen -Sne, paa sine 
Siedet fuglt af stark Bind. Umion 
Pactftc Bauen hat hatft Snepliooen 
Ude hele Veer fra der til Ogsden. 
Veft for Gren Rinier er Banen blo- 
tevet, og Forsbindelsen er ask- 
-ftaare-n.· Den ftærteste Stotm rafer 
fsom de bar ten-di for 25 Aar. En 
Magmand blev sfuwden dsd mer ved 
Gesang-eh og en sansden Man-d blev 

L 

lfusnden bevidlstløs og slernl frvsen paa 
Sporen Meldinger fra midtre og 
nsordre Wyoming lader ane at 

,,ftoclmen« hair lidt store Ta«b. 
Fra Albuqueque, N. IM» berettes 

rsm den svcereste Storsm siden 1882, 
med Sne og Jslag. Tatbet isf 
Faar visl lblive meget stott. 

Fra Osgsden, U»talh, meldes om 

at en Mand blev dræbt, mens han 
vilde redde sin Stad, og Slade for 
3100000 

« 

To Salmer forbudt. 

Bisiop O’Con-n:or hat givet Prak- 
sterpne vesd de talolske Kirker i New- 
art Bifpedømsme Ordre til at for- 
byde Affyngeksen af Salmernc 
,,:·ltearer, miy God, to Thee« og 
,,Lead, Kindly L"igl)l« ved Gut-s- 
ljenefterne. sSom Grund angstver 
han, at Kirkens Regler forbyder 
Brugen af einshver Salme, fom ilke 
kommer ind under de gudstjenftss 
lige Former. 

Andubon, Ja. 

Bare lidt Lces denne Gang, lige- 
Tsom man tører til Byen med 5g 
on Ein-Ir, men det stal jo og«faa 

TgøreT 
l Jeg vil dog garentere, det er ikte 

lBasfilistceg; vi vilde nødig lsevere 

Isaaidansne 
Med Hensyn til Lcesset da hiar 

jeg læfl og forslaaet, at der komm-er 

store Lces andre Stieder fra, ng 
miaaste ,,Dansleren« allerede holder 
for din Dør fuldt belasser jeg han- 

Yber itte, vi bliver fluffet ved at 

»fpejde ieftser den ssosm sa-adan. 
Sosm Korrespondent stulde man 

rel saa baade fortælle de lokale Ny- » 

lxeder og tillige mseddele lidt om, 
hvordan del gaar msed Herrens- 
Gerning paa denne Plads. Dsette 
iidsle hører vist ikle til del lettefte, 
men man faar nøjes med del mesl 
aadenbare. 

Der ftaar om den sprste Menighed 
at der lagdeg daiglig nogle til Me- « 

nigbedem som lode sig frelse. Dei 
lan vi langtfra meddele hersta, men 

nu og da lægnes der da til Ebenezer 
Meniahed Ilogle Vorm som blive: 

indlemmel i Guds Rige ved Da-a- 
ben, og selv om del nu hører til T 

Sjæsldenhederne at voksne blsiver 
optagne, saa fler del dog ogfaz. 
For nylig blev Miss Lorine Jenfen 
ovtaiget i Menigsheden herfleds. 

At de unsge ogsaa er interesseret 
i Herren-Z Gerning, del viste sig 
fornylig, idet 21 tin-ge Mennsester 
berfra deltog i llngdomssmødel i 

»E-oitncil Blilsss. 
——- Jens L. Kyed har vcerel her- 

vmkring med et Oplag asf gode Bel- 
ger og budt til Salgs. 

—- Sidfte Søndag blev Lars P. 
Madfens nye Hus indviet. Pa- 
ftor Ehristiansen talte over 2 Mosi. 
88 Kap. 12. til Enden og indviede 

Hasel. 
—— Pan Sonderg bliver her inan 

thl«dsljenesle, da de flesle nol vil til 

;«Popler lil Kirkeindvielsr. 
f —-— Nu falder Løvet af Troeerne 
log minder os om, at vi er lilhufe i 
Forlrænkelisglhedens Verden, dog 
synger vi med Digteren: 

Lad synte kusn smsed Lebets Fald 
Hver Mariens Blomsfl i Rad, 
Min Tro paa hasm bevare skal 
Sit friste Hieriesblad. 

Osg stulde Apostelen Peter synae 
sos en «E·ftera-argfawg, san vilde han 
visl lillisge miwde sm, at alt Kspd er 

Tom Gras, ·og al Mennesiens Her- 
liighed, som Græssels Blomsstm 
Grceslet visner og Blomsteret falder 
af, man —- Guds Ord bliver editi- 
delig. 

C h r. J. 

Titu5, En Rorsets Fælle. 
En Fortælling fra Kristi Tid 

If F. M. Kingsley, 295 Sider, indb. 
Shirtingsibind, Pris 70c. Denne 

Zog er særlig anibefalet af flere af 
dort Samfunds Præster, deriblandt 
Bsastor Harald Jen-sen, vor Utah 
Missionær. 
Danish Luth. Publ. hause. 

Blau-, Nebr. 

Standinavifk Kogebog. 
Det maa itks glemmes at vi seel- 

ger en god Kogebog, udakbejdet for 
standinavist Husholdning i Amerika. 
Den er meget praktist og nok værd 
at eje. Man kan vel nok faa Mad 
tre Gange om Dagen uden en Kege- 
bogz men Maden kunde maaste blive 
lidt bedre ved Hjælp af den. Des 
var not værd at prøve. 

DÄNISH PUBL. HOUsE. 
Ist-Am. Name 

Th—e Lutheran 
C ommentary. 

Den fulstændige Udgave i S 
Bind scelges nu for 89.00. Den hat 
før værci folgt til 824.00. 

Denne Pris et udsædvanlig lau, 
og Netto plus Forsen.delfesomkost- 
ninger. Det er os en Fern-jäh 
It vi kan paa dette Vækk spare 
vore Kunder saa megeL 

Lad os faa eders Bestillinget. 
inden OplIaget er udsolgt. 
Danifh Lvth. Publ. Hause. 

Blait, Nebr. 

Engelszausi Ordbog. 
For de, som ønster at tilegne ftg 

den allurate engelste Udtale af en- 

gelste O:d, da et Ulvestads Engelsf- 
Danst Ordbog langt den bedfte, ved 
It den angiver den bestemte Udtale 
If ethvert engeglst Ord med at beuge 
Janste Bogstaver og ved dem angive 
Den bestemte Lyd, som stal bruges 
Jed Bencevnelsen af engelste Ord. —- 

Tillige er der fuldstændig Fortlaring 
tsver Meningen af ethvert engelst 
Ord, som er angiveJ Denne Bog er Jsolut den bed- 
’fe for Nykommere hektil Landet og 
Inbefales frem for nogen anden. 

Bogen er paa 730 Sider, tryki 
ned letlæfelige Typer, og er ncesten 
Z Tommer tyk. 

Prier er 82.50, frit tilsendL 
DANISH PUBL. HOUSF. 

Ist-Alk. Klink- 

Nyt for Søndagsskoler. 
Væggelart til Prydelse af Stdn- 

dagsfkolelokaler faas fra Danish 
Luth. Publ. House. Det er meget 
smukke Kort med følgende site Skrift- 
fprogt Matth. 18, 14; Sal. 106, 1; 
Joh. 14, 21 og Mal. 4, 6; tkykt 
sned store klare Typper, faa de kan 
læses pack Afstand. Prisen er fcers 
deles lav 10c netto Stykket, (Por- 
tofrit tilsendt). Køb nogle af dem og 
breng dem op i Søndagsskolelokalet. 

giver sm- Fand 
Born-euce- Billkdliitsrt lldvalg af 

Vibelcmz Furtællinqer samt flcre 
bibclske Sange og Tigtc ved Stole- 
bestyrer, Rand. theol. Chr-. Vredss 
dorff. Med omtrcnt kiOJllustmtim 
net. 382 S. Etørrcsljen as Bogen 
d1x2 x ll Tom. Prip 82,·)0. 

Bedftemoder. En Fortcelling, 
sperlig egnet til Oplæsuing for 
Vørn. 880 Sider, sint indb. Pris 
81,00. 

Uuqe Vette. Fortælling fra Nor- 
dens Oldtid for Ungdommen. Ved 
S. T. Thyregod. Med mange Jllu- 
strationer. 121 Sider indbunden. 
Pris 60 Centö. 

Diese Bsger er helt nye og faas 
fra Dan. Luth. Publ. .Huufe, Blum 
Nebr. 


