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Anarkist-Komplot imod vor 

Flaade. 
Brasilianfk Politi opdager Kom- 

plottet. 

Tet er fjrfte anarkiftiskc Summen- 
karrgelsc i Btasilicn. 

Fra Rio Janeiro, hvor vor 

Flaade, der er paa Vej til Pacific- 
kosten, for Tiden -liger i Hann- 
mcddclcis under 1i). dis» at det 

Israfiliunske Politi hur opduget en 

annrkislisk Eu111111c11jvcvrgelsc, sont 
havde til Hensith at ødelasgge i det 

mindsic en Del uf deunc Vor Flau- 
de. swmplottet sigess nt have sit 
Centrum i Rio Janeiro og Petru- 
puliszs med Forgreningcr i Sao 
Paulo og Minaszs Genick-. En Mund 
vcd Nuvn chl)(-r, foin lmede i Pe- 
tropolisty var Forumnd for Kom- 
plottct her, cui-n dct forstaas, ai 
uienlundske Aunrkister hur Haand 
misd i Spillet Jseleer er forsmm— 
den fm Petropoliiy og Pulitjct er 

efter ham· Eri Politidetjent fra 
Petropolisi, sont var personlig fcndt 
med Fedher, har været i Sau Pau- 
lo, lJnortil man Itiente, at Fedher 
Var flygtet, og Politiet der Venteril 
snart at kunne nrrestere Stimmen- 
sværgelsens Formaud De paa- 
siaar at vcere paa Spur efter hom. 

J en officiel Note-, som Politi- 
chefen i Rio Janeiro har sendt1 
Ass. Press, siger han« l »Ein Tid før den amerikanske 
Flaades Ankomit-1'.iLVLLJZEIEDLLi 

wen v asilianske Regeringi 
Va fra Washington og Paris 
om ,at Anarkister af flere Nationa- 
liteter havde i Sinde at ødelceggej 
een eller flere af den amerikanskex 
Flaades Skibe. Nonne og Adres-! 
ser paa flere af Komplottets Med- 
lcmme r havde Politiet i Rio Ja- 
neiro forud modtaget fra Frankrig« 
og Tyskland. Politiet i dette Di-L 
strikt arbejder sammen med Poli-. 
tiet i Sao Paulo og Minas Ge-Y 
mes, og jcg er vis- paa, at enhver 
Forjigtighedsregel vil blive iagtta-· 
get, og nl Aarvaagenhed anvendt 
ksaade paa Land og 3ø, for at in- 
gen Ekade sfal tilføjes Flaaden.« 

Videre vilde Politichefen ikke nd- 
tale fig om Komplottct, men han 
tillod at sige for bestemt, at det var 

organiferet nf Fedher, men Folket 
i United States kunde Være trygge, 
da axle Konspimtorerne var flyg- 
tesde til det indre i Lande-L 

Opdagelfen bar qjort et dybt 
Jndtrvk i Brafiliem da det er den 
førftc anarkiftisie Familie-trium- 
gi«lse, man ved om der. 

Taft cudosscrcs. 

Udualqet for under knnqreissiiæ 
Imle Tijrrikt ixfcedrnstu udfledte 
iLørdagI sumdzwrelse oin Kon- 

greissiQual-Konvention- i Omalm 
Torsdng den 12. :Ukart5. Tetxc 
Møde sannnenkuldes til om Mor- 
genen fmnme Tug, sum den redu- 
blikanfke Statskonvention skal hol- 
des. Der vil blide Valgt to Dele- 
gater og to Supplennter til deu 
republikanske Nationalenvention, 
fom skal holdes i Chicngo den 16. 
Juni. 

Den kongressionale Komiti, som 
Lørdag Eftermiddag udftedte den- 
ne Kundgørelse, vedtog følgende 
Resolution angaaende Nomination 
as Prcefidentkandidat: 

»Da William H. Taft af Ohio 
er Kandidat for den republikanske 
Nominotion af Prcefidentkandidat, 
Vg 

Da han er en Mund med frem- 
ragende Evner, stor Fædrelands- 
kærlighed og uforfcerdet Mod og 
vel kvalificeret til at tjene Natio- 
nen i denne høje Stilling, og 

Da han er en alvorlig og oprig- 
tig Talsmand for cerlig Regeringss 

Administration i det hele Folks 
Interesse, som eksemplificeret af 
Præsident Roosevelt, — 

Derfor besluttedes det af Udval- 
get for andet kongressionale Di- 
szrikt af Nebraska, at vi hjerteligst 
endoskiserer William H. Taft af Ohio 
for den republikanske Nationalkon- 
Uentionenss Nominatiom og gladelia 
mibefaler vi ham til Nationen sum 
den bedste Mond til at optage og 

sortswtte Tlseodore Nonsevelts og 
det republikanske Partis Politik.« 

Ulykkc afvtrrgct. 

Et Forsøg paa at kaste et Balti- 
more N LlJio Passaaertog as Spo- 
rct (J«- Mil Eyd for New Martin-T- 
Ville, W. Va» opdagedeszs i Zein- 
daa·:s. Er stort dilippesmkke (l1ou1- 
der) Var Vasltct Paa Sport-t, men 

Jnaeniøren saa det just tidisnok til 
at stand-se TOget un afucerge en 

sior Illnkke 
Samuel McCormick, en nylia 

afskediget Sectiokt-9lrbejder, fand- 
tesks skjnlt i Ncerlseden oa blev arte- 

freret sum Inistænkt for det ajorde 
Jsorsøa paa at vilde forulykke To- 
get. De fleste as Passagererne ka 
fu«-des af deres Sæder ved den. 
pludseiige Togslundsuing men in- 
gen kom alvorlig til Skade. 

Vil Cortelyou resignere? · 

Gennem en Korrespondance fra 
Washington paastaar det demokra- 
tiske Blad ,,World Herald«, at Fi-- 

histeMvil trcekk.- 
sig tbage fra Roosevelts Kabinet. 
Tet paastaas, at Ministerens Re- 
sjgnation allerede er i Præsidentens 
Hænder. Og Grunden til Mr. 
Cortelyous Resignation skal være, 
at han ikke »politisk Vil lade sig 
tontrollere af Monden i det Hvide 
Hus.« 

Man kan san ogsaa med et halvt 
Øje se, at det er Korrespondenten 
un at gøre at kaste al mulig Flog- 
ac over ,,!Ukanden i det lHvide c)113«. i 
Nu bar hau haft al den Tjekkeste! 
as Cortelyon i de forskellige Stil-i 
linaer, deuue har indtaget, som’ 
tian behøveda og nn kan han und- 
rwre CortelnotL Eamme Blad me- 
11c-r doa ikkc, at Cortelnon bar no- 

ch Udsigk til ut mivc »Um-sinnt- 
kandidat. 

217 Brandc i ct halvt Aar. 
» Fra«Pic-rre, O. D» berettes: 

Zidcu Vrandidkjsarshal Loucn i 
End Dakota traadte i Kraft for 
scfis kllcaancdor siden, er 217 Braus- 
d-.- meldt af Vrandchcfen og By- 
Clcsrfca Tabene beløber sig til csn 

ijsrdcdcls Million. For de flcftc 
af diissc Brandes- Vedkunnncnde III- 

:’sa!«saa,-cn til Brandt-ni- Lukan-I 
istcndt Taarliae Fiaffelouite, Kom- 
fnrer og Skorstenspiber faar Skol- 
dm for ST: Nasolin for 17; Lun- 
xicsdslaa for M: Ufursiatighed med- 
Ixsnrstikfcr for IT: Kerosin for 12 
oa Guistcr fra Toa for 10. 

Farvcl til vor Flaadc. 

J Dag til Morgen meldes fra 
Rio Juni-iro- at den brasilianske hldenrigsministeu Baron Rio 

eranco i Aftes gav en storartet 
Bauket til Ære for Officererne i 
den amerikanske Flaade, som nu er 

færdig til at afsejle derfra. Godt 
sog vel 1000 Mennesker deltog i 
Vanketten. Ter var de højeste bra- 
stlianske Embedsmænd, fremragende 
Reprcesentanter for Selfkabslivet 
foruden flere Huudrede brasilianfke 
Officerer fra Heeren og Flaaden. 
Brasilien og U. S. Flag vajede ved 
Siden af l)inanden. Fra Krigs- 
stibene, som ligger for Anker i 
Hunnen kastedes der Søqelns ind 
over Byen og Højenc omkrina den, 
jaa det hele udgjorde et fortryllende 
Skucn 

I Sohn D. Rockefeller er Z 
virksom. 

i Vil bekæmpe Roofcvelt og faa 
I valgt en konservativ. 
l .- 

iRoofcvclt er Skyld i, at han hat-i 
I tabt Millionen 

i 
Der skrives fra New York til 

Omaha Daily New-Is, at John D. 

Etliockefeller atter er tilbage i den 
«financielle Zelt-. Forrctningstryk, 
jom bar ifadet lIanZ enorme Masse 
af Vasrdipapirer alvorligt, tillige- 

Hmd Foroirting i Standard Lkil 
LNInnpaaIIij Opemtion lIar faaet 
)zx-inan: kongen til atter at iføre fiq 

:7i11stningen, Iiaatet ban nu er i sit 
IRS Aar oq praktisk talt bar Vir- 
IIet tilbagetrnkket fra Forretning i 
Iti Vintre. 

Det maa dog ikke forstaas faule- 
.ue-:i, som han har genoptaget Ar 
lbede i sit gamle Kontor Nr. 26 
Broadwa«1). Han tilbringer sin Tid 
i fin litle »Cottage«, Poncantico 
Bill-J, Tarrntown J disse dreim- 

»nn-nde ngioelser udklækkes der 
Iviatiae Beaivenheder,son1 oil af- 
aore den størfte af alle industriek Säiionopolers S,kcebne og jom ma 

stc vil faa stor ;xiidflydelse paa 
vffentlige Affaerer i Almindelighed. 
Rockefellers daglige Bestræbelser 
gaar ud paa at løse det giantisye 
Problem, som scctter de aktive For- 
retningsførere i Forlegenhed F 
Lobet af 15 Maaneder W as- Rockefellers Papir er i 

« 

Millioner, og den gamle Billionær 
arbejder nu for at genvinde de’ 
lobte Værdier. 

De ncervcerende Mancielle Omz 
srændigheder overrasker ikke Olikon.-. 
gen. For et Aar siden, da alt faa 
lovende ud, forudsaa og forndsagdc 
))iockefeller, hvad di nu erfarer. 
Hatt sagde da til Korrespondenten 
at han vilde tabe flere Millionerf 
ok: lmad andre vilde tal1e, ansloscg 
lIan til flere Jundrede klikillioner 
TollatLi. Og Olarsagen angav han 
faaledes5: »Te nforfvarliae Anarelj 
paa inkorporerech Juteressiser«. IJan 
sagdei ,,Virt«ningen af disse Anmle 
føltests uaturligvis først af Kapitali- 
sxerne og derpaa qennem dem. af 
den formeldede Klasse Fövem vil 
faa blioe den nceste, der kommer til 
at lide?« spnrgte han, oa derpaa 
spart-de han selo: ,,3!IZanden med 
Tinnerspanden — Arl1ejdsgsre11«. 

l 

Videre antuder Korrespondcnterh 
lmad lIan sigeiy lIan lIar fra god 

I:’!nto1itet, hviI N aon lJan ikke lJar 
»-:«.o til at aabenbare. Der for- 
«ta-lles3 faa først onl, at Win. Rocke- 
fesler er fiJsisf ude af Stand til at 

««uer-tte 11oget, H. H Rogers er et 
Eifer Tor Loeranf11«"11aelse, ox in- 
sen af de ungre fiiockefellew cr i 

Stand til at tage Ledelsen llndck 
;«.-ad0111;e Lmstwndialieder faa dec- 
iaanile at ban atter Inaatth taae 
is(.t, oa da faa Sommer Landi:«’ 
»Zum faldt, blev det jo aldelesrs neid- 
oendiqt M kan ikte fortsaette og 
meddele, hoad Rockefeller siger om 

Roosevelt og hans Politik, men der 
arbejdes med Kraft paa at faa en 

,,konservatio«, en korporationsvens 
lig Kandidat frem. Lykkes det, faa 
Pil det atter hlive godt i Forret- 
ningsverdenem hvis ikke, faa vik 
Lampen blive fortsat. 

Dampfkibs-Notitscr. 

»Oscar II« af Scand. Am. Li- 
nie har forladt Christianssand med 
234 Passagerer og ventes til New 
York den 28. Januar. Skibet vil 
alter afsejle derfra den G. Febr. oa 

,oente-I da til Christianssand dån 
Its-« s. M. 

Ærbødigft 
I csi GJobnsonszCo 

Walch dømt styldig. 
Brugtc s7,000-000 af andre Folks 

Pcnge. 

Fanden fkyldig i 54 af 150 
Anklagcpnnktcr. 

T- Lørdagis afgan den foderale 
Jmsy jin Tom i Sagen mod Ex- 

nkeren ned Chicago National 
nk on Ethitalsle Trnsl Co» Jolm 

ji« WalslI. diendelfen lød Ima 

xsknidia j Zl af de Inod l)am 
reiste lfnj HinflInIeIniIIfteI-. 

Walfbfaeen mnfatter I narthed 
jalaende lnswriske ""-3111e11 ,eder: 

Den 18. Dei-. 1005 blev Ban- 
skerne i Chicago, som Walsh var 

Formanden for, lufkede af Man- 
dighederIIe. — Den 2. Mart-J 1906 
blev Walfb arresteret af de fede- 

-«1«ale Mnndigheder. —- Den 18. Ja- 
nuar 1007 blev Walsb af den fode- 
rale OsraIIdJnry sat under Til- 
Iale —- Ten S. Febr. s. Aar naegs 
Jter Donnner Anders-on at dphaeue 
jTiltalen — Den 1-l.-Jnni s. Aa. 
inaeater Tennner Anderson attei- at» 
Inn-ne Zagen, ogsaa at indrønnne 

orsvaret en »Bitt« of Particnlargi«.! 
Den 12 Nov 1907 tog Sagen 

Walsb sin Begyndelfe i Dom- 
Andersons Ret. — Den 16. 

J 1908 overgaves Sagen til 

IFIIryem og den 18. Jan. afgav 
»skyldig« i 

nka og ftraks begynde Kam- 
pen for at samle sig en Formue. 
Walsh var en Mefter i at samle 

Millionen siger vor Kilde, men 

Damme-n over ham vifer, at han, 
hvad han har samlet, har be 

nyttet i det mindste s7,000,000 af 
andre Folks Penge. 

Under den første Tel af For- 
lfsøret fad Walle sont ubevcegelia, 
niedensii »Taukexaminerne« fortalte 
am bans Maade at foifalfke Thea- 
sfaderne paa. Men IIIod Ilntnins 
aen toa lIaII Ordet da svarede paa 
det bele Ined den liaefremme 
«ItatenIent«, at ban bavde nfort 
det bele i Wanken-is Interessen sum 
lIan saa dem. ,,83vad jea ajnrde 
eI ikke meIe end enbver Vankør i 

iTe zwienedx Iiater dar afort, aør 
’oa maa aore for at balde sin Bank 

-.«,aaende«, saade ban. 
dZVeIfen WalslI. lIansJ Iaaførere 

elier Zinsatninqe vifte Lne1«1«askelse, 
da Dommen faldt Walsh hlev en 

Imnle blea, oa lIansks Oaand faldt 
tnnat paa Bord-et men euer-«- Var 

lsan den innme staiske Walsd san 
airid san-: Zaaforere ton III-asi- 
Ihidt til nzn Zwer Te nnd-. 

« ife maer Zacken, men stand Inm- 
l nnzede Tin Zide af IaaIn up i de 

i-«Id at».nanme1s. var bare Ins- 
l aide« Jan aater at iere den Im 

U- »du-Heide Iratersss xdniesiei 1e,t 

for lnIn aiIIeI on 

Vanferne sum TIEaleI Inn- VIER- 
dent for Ifnrnden de to mennte til- 
liae »Oome Zaninass VaIIk«) aik 
fallit med en llnderballance af til- 
fammen 82(3,0()0,00(). 

Drikkcn en flem Herre. 

Tr. E. M. McLean, fom for knn 
nogle Aar siden vakte Opsigt i New 
York og andre Byer i Østen ved 
elegante Middage, han holdt for 
Skuefpillerinder og andre fremra- 
gende Falk, ftod Torgdaa i side 
Uge i Politiretten i Des Moines- 
Ja» beskyldt for Drukkenskab. Han 
funde ikke stille Bands og maatte 
vandre i FaengfeL Dr. McLean 
Var en Gang en af Des Maine-Z 
Løver: IIn stod ban der med sit 
lange bvide lHaar nredt oa i pjal—- 
tede Klæder. 

d. « HI. McLian var Pioneeren I me- 

kicinsk Behandling pr. Post i Iowa. 
Han tjcnte en Formue paa faa 
Manne-dem det figes, at han kunde 
tage ind saa meget som Pl, 000 pr 
Ugo. P en han brugte ogsna Pen- 
gencn Oan havde Hundredcr afi 
Vcnnen med hvem han levede højt 
til Trikken gjorde Ende paa baade 

lmm og lmns Penge. 
» 

Morcrnc lidcr chcrlag. ; 
— l 

Im Tunger nieldes, at der er 

justraudt Melding disrtil om et, 
tslodigt ti Timcris Slag i Rastle 
den as Jettut nksilem en frunsk hin-li- 
lonnc under mnmmiido uf Geile-H ml d’:’lnmdu oq en Ztyrkc Under 
Anfarscl af Mulai Ruchid, en af. 
køvdinqcrnc i Vului «3c1fid: Styx-? 
» 
ic. Tei- lykkcchs nmsidcr Fruan 
tnasndcnc Hi jage Fjenden paa 
Fluqt og tage Settat i Vesiddclfe.. 
Tuue fmnsfe Soldater og tre Offi- 
ccrer blcv sum-et, og mange Ara- 
Lscrc blcv draslst 

Fra Fsz melde-3, nt den 7. Jan. 
Irc Tage efter Malai safid Var 

blevet udrcmbt til Sultan, var der 
m enorm Forsamling i den store- 
Most-es bestaaende af Medlemmcr 
nf slw Stummen som var ftrømmet 
ind til Byen fra alle Kanten Te 
fis-or alle« Mulai Hafid Troskalx 

Morerhøvding fanget. 

ere meddeles fra Tanger, at 

; » 
-d fra Eashiah Der Rachid 

Æg at t s- 

Mmadas Styrke har taget den« 
mcegtige Kaid Duedel Hadjhamon, 
Hovedmanden for Blodbadet i Cas- 
sablance til Fange. Det antages. 
at dettse i væsentlig·Grad vil bi- 
drage til at formindske den kriger- 
skc Stemniug blandt Stummen-u 

Fra Fez meldes, at Plyndringer 
cis beqyndt der. Der holdes Vogt 
Vcsd Konsulaterne 

Revolutiou paa Hayti. 

Im Port Au Print-eh Hayti. mel- 
t:c-:-, at Haytiis nuvcrrende Regering 
smur Ansicht til Ilnsigt mcd sin for- 
stc Revolution. En Ekspcditi011, be- 
stuacndc uf laudsisforviste Haytiere, 
lJar snt sig i Besiddclfe of Gouaivcsjs 
og St. Marc. Revellcrna fmn mi» 

fort-Hi uf Zum thuemc, marchcrcr 
nu mod Port an P1"i11ce. Det sich-. 
at General Jadotte, Kmnnmndan- 
ten i Gonaivesis Distriktet, er skudt 
uf Jnsngcnterne, 
sannst Bissmsftelfc 

Akksqcringmt bar 
satt-u LICsikmcndsc 

.x«-upss.1llcri im Artilleri. 
LL ":!’-:’jl nordwjr for Port m: Prin- 

c!). unt-pi- Qomnmndn af General 
chvstin Euriaqu at smndsu sm« 

J:.«·-r0rcrst vidoro F1-ei!1t1«æ11k1.cn. 
: or lnsrsfor imidl sr tid inqun Lp 
hidsclsc i Buch 

jcudt 
Of 

Fokkølelse kureret paa en Das 
Tag LAXATlVIF le 0510 Qujnine Tab- 

letS. Apotheke-me refundeter Pen eno. 
svis act jkke taten-L E.W. GROX F Us- 
dekskttit et ps- hvet sit-. Sc. 

Ny, dansk Sangbog. 

Samlct af Pastor Kr. Anker i 
Elk Horn, Ja., cr nu færdig. Fra 
Forfattcren følgende: Eftet Elk 
Horn Sangbog for flerc Aar siden 
blcv udfolgt, hat jcg ofte af San- 

1ncn Meldiugcn ; 

en ftor 
Infnntcri. 

til IlrclmäalL « 

I 

Z 

gcns Vcnncr blandt Præster og Læg-. 
folk vætet opfordtct til at famle eu« 

Her ny Sangbog. er den fau. L 

Maattc dcn hjælpc lidt til «at Mine- 
og famlc dct i as og blåndt os, sont 
kan løftcs af Tonens og Sangcns 
Magi. 

Den indcholder 318 af de" bedstr 
udvnlgtc Sange. Pris indb. 50c. 

Dankle Luth. Publ. Haufe, 
Blair, Nebr. k 

Post J. P. Jensen meget fyg. 
Stoleforftander, Pastor Jensen 

er rigtig haardt syg. J Fredags 
Morges berettedes der Bedring, 
men allerede sannne Dag blev han- 
meget haardt angrebet. Siden har 
ljian nceften hele Tiden vceret meget 
Iaarlia J Gaar var der tilkaldt 
tre Doktoren og der konstateredes 
fornden Rosen tilliglf Nerve- 
feber. Meget nf Tiden bar hans 
Feder vieret oppe pna 105 Gr. J 
Aste-I sande Doktoren at det var 
lnfkedes at faa den ned til 102, og 
lian haude faaet en nddannet Sege- 
plejuste til at pang liain Gan 
;:«.·rulte dog Oanb inn. at Jensen 
sfal ouewinde Sondonnnen om 

ifke andet nforndfet ftøder til. 

. 

1,000 Fod under Jorden 
i 46 Dage. 

Der nar Kl. 9 om Morgenen 
den 4. Dec» det l)iendte, at en 

Sinkt i Gironx Gnldniinen Ved 
Ely, Nen» skød sainmen Flere .- —- 

Tnsinde Tons af Sten og Jord 
« 

faldt ind i Skakten 
Der var 5 Mand i Skakten, da 

dette stete. To af dem var Græi 
kere, og de blev drcebt, men Bailey, 
McDouaid og Bkow:i"1ykkedes det 
at naa til en Pumpftation 1000 
Fod under Jordens Overflade. 

Ved at slaa paa et uskadt Band- 
rør lod de Folk ovenfor forstaa, 

N ant begyndte «fktäks""sz.edningss 
arbejdet, og hele Türen --siden hat 
de, hvert Skifte i fire Timer, ar- 

bejdet Dag og Nat paa at faa 
Mændene reddede. 

Der pumpedes frisk Luft ned til 
dem gennem Vandrøret, og naar det 
ikke bcuyttcdes dektic, brukites det 
til at sende Føde, Bøger Blade, 
Kort og andre Ting i en Lænke, 
der liestod af flere Stykker to Tom- 
nierö nør Ined Skruelaag for En- 
derne, ned til Fangerne. Der blev 
csgsaa indrettet en Slngs Telefon, 
lxvnrigennein de vedligeljoldt Kom- - 

Innnikntionen nied Yderverdenen 
Saa i Ganr naaede Redningsi 

innendene til deres Kamme-raten 
Da disse viste fig, hilstes de af 

Fulkcskarensz Glasdesraab og Damp- 
pibernesks Fløjten 

Da Bailen først saa Lyfet, ga- 
bede lian ,,AI)!« ftagrede og faldt 
i Armene Pan Kamnierater. 

McDonald liilfte sin Bruder hier- 
teliqt on liennndte at fortcelle Hi- 
storien mn sit annenskad 

Mr. Vronsn lind ont en Skraa 
Tobak. 

En af dein formellen at de sidfte 
U Tiiner for deres lldfrielse sen 
innen af dein nden liae en kmst 
Vinnd Te fnnde ifke sum-. On 
da den fest-sie Anbninn Morde-Z til 
deregi Fasnnsel inener linn, at de 
vnr de Vaneste Mwnd der nnaen 
Sind-e san deres Venner i Ansiatet. 
»Da Vi saa atter en Gand saa den 
blau Himmel. indnnndede Metallis- 
ten, følte den qnmle, faste Jord nn- 

der vore Fødder, da følte vi fom 
Miend der bavde Vandret i en an- 

den fremnied Verden«, fagde de. 

»F d 

Ismonholset mmäepu 6 ts I( dsg- 
PAZO OINTMENT er streute-et st ka- 

kcke hvett Tilkælde sk kløende. Ins-alng 
blsdeqde ekle-r fremtcktsdende Bætv animi- 
tlet pas 6 til 14 Das-e ellet Pers-one refun- 
üetecle. soc- 

De blide Barndomsdagr. 

Tre Fortælliwger af Kirstine 
WovmatIL Jndeholder »Gawfedren- 
gen«, »Rollso« og »Novbag,gen«. Fint 
indbuwdsm passende M Gave for 
Børn i Søndcxgsstolon. Prisen e: 

25 Cent. 

Danifh Luth. Publ. Haufe, 
Blaiy Nebr. 


