
«Yanmarlii« 
En politifk Pcngcaffærc. 

J lasngere Tid bar der været fort 
en nieget liidsia Polemik i foksksllkilk 
Blade i Anledning af, at en Med- 
ickliejder ved »Eocial-T-:not«raten« 
og Fabrikant Harry Des-san i Oden- 
ie band-e liessyldt den bekendte Højk 
tepolitike1«, Redaktør Asger Kar- 
ftensen, for at have atmendt et 
ftørre Pengebeløb, sum var ham 
overladt til Anvendelfe i politifk 
Øjenied, paa en Maade, sum Bi- 
dragyderne ikke Var tjent nied. 

Blandt disse Bidragydere var 

Fabrikant Desfan, og bans Bessyld- 
ningger Inod Hin Karftensen frem- 
sørtess i en endog ins-get odiøs 
Form, niedens ,,3ocial—Denwk1-a- 
ten« ganske aabenlyft erklærede, at 
Pengene Inaatte være brnate til 
Bestikkelscr. 

Overfor disse Angreb erklcerede 
Hin Karftensen, at Forndsoetningen 
for Pengenes Jndsamlina var, at 
der ikke kunde og derfor heller ikke 
ffulde gøres Regnskab for deres 
Anvendelse 

Jmidlertid hat Hr. Kur-stener 
fnndet en Vej til at klare dette for 
heim og lians Renommi vanskelige 
Punkt, i det han den L. di har 
ladet Ritz Bur. offentligaøre en 

Redeggrelse, bvori det bl. a. hedde:«: 
Under ndtrnlkelig Henoissning til 

Den JllonaliteL buonned Teksistilfa- 
lsiifantiareningens Form-and i liele 
isenne Sag bar optraakxt overfor 
min, liar rette Vedkdnnneside willig- 
gjarL txt nojagtigt Regnstali knnde 
forelaeages to bestemte, højt anset-: 
Landstinaspolititere af Højre 

Dette er nn stet, on fra di se 
Politik-re ljar jeg Tags Dato mod- 
ttsget folgende lldtalelse: 

Vi Inidertegnede, sont af Hr. Re- 
daktør sie-Her Karstensen er anmu- 

dede oni at gøre os bekendt med 
de i 1906 og 1907 ndstedte Knir- 
teringer for de i Dagspressen i des: 
senere Tid omtalte Udbetalinger i 
politisk Øjemed, erklærer herved: 

eit« der er os forelagt behørige 
Meringer for de paagældendg 
Beløb, 

at Modtagerne i hver enkelt af» 
disfe Kvitteringesr anerkender at( 
have modtaget fra Hr. Asger Kar- 
ftenfen det i Kvitteringen ommeldte 
Velølx og 

at Kvitteringerne hver for sig ef- 
fer der-es Jndhold udviser, at Be- 
labene er atmendt Paa fuldt nd 
örederlig Maade, fiernt fra alt, 
frim kan bade med Bestikkelse at 
gøra 

Citeraaret 1908«. 

Jeq nnderskrevne Joban Peter 
Bernth Wedel, kanititneret Notarins 
publicnss i Kolienbavm bevidner 
herved, at ovenstaaende er en tro 
m naiaatia Afikrift af Tekften til 
en Inia i Taa af Or. Redaktør As- 
ger Karstenien forelagt, med then- 
de llnderskrifter fdrfnnet Erklæring. 
Til Bekrmftelse nnder min Haand 
on Notarialsealet 

Købenbavn, den L. Oktober 1908. 
Cis-» Wedel- 

Not. publ. kft. 
Dette Doknment med behøriqe, 

Iaenhcendiae Underskrifterwil i Tag 
Mino tiiftillet For-wande» for Hai- 
iex Fdrretninasndvala 

Købenbavn, den 2 Oktober 1908. 

Asaer Karitensen.« 
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Provft C. V. Bondo. 
60 Amt 

Pruvft Bondo i Skelskør fei- 
kede den Es. Sept. sin trodsindsty- 
veaoriac Fødscslsdaq. 

Tot cr, sum bekendh ikke nogcn 

Sinccuropoft at vaer Punva dcst 

pr et rent lltul af Pliqter, dettc 
Embcdc stiller Jbændehaoeren, soml 
jo ved Sideu af bar the on Prceftss 
fædvanlige Gerning at varetaae. 
Man nmattc der-for ønskc, at qamle 
Johannes-IX Libiij bar Erst riqtigt, 
cmr bcn et SICH I Ich intens- 

sonte Livscsrindrinqer meddeler, «at 

Provfterne altid er os andre langt 
csverlcqnc«. Lm det nu ogscm »al- 
tid« flach til, faar fthct ben — 

saa meget er i bvert Fald sikkcrt, 
as Dank-us Fødselsdagsbarm Provii 
Londo, baade i Honsccnde til Vir- 

kclyst oa Arbejdsevne indtaqcr no- 

get af en Særftilling inden for den 

gejftlige Krebs-. 
Et Arbejdets Menneske er Prov- 

sien i Ekelskør. Og dct Or fkke blot 
paa Emdeds Vegne han er, hoadw 
pure erdre vilde kalde ,,nidtær« 
-— hele sin Ejasl lægger lJan ind 
i sin Gel-ning. De kirketige Pak- 
tistel er ham ganske Iigegyldige, der 
er forst ug sidst praktiske Resulta- 
ter, det for hatn komncer an pmx 
knkaaske har han sine fleste Benner 
inden for Jndre Mission, men Par- 
tigænger er han ikke. lHans Rolle 
i Tuisten mellem de kirtelige Ret- 
ninger hat altid Vieret Mæalerens. 

Med san-Ha dann Interesse bar 
Proost Bunde omfattet Jkolensfi 
Semina. Derfor falder det ellers 
i saa manae Mander ln)1«defnlde 
Ottern sent Folteskolens Tilsnnskn 
nkand hanI let. Det Virter inest 
af alt sont en Forfriskelse for lJaIn 
paa Visitatser at fan·des blandt 
Vernene Nam« ban bar børt paa 
Undervisningen —- oa for Seereis- 
ne er bans Vesøg en Fest —, tager 
ban seln fat og katekiserer med Betr- 
nene, saa livfnldt og fornøjeliat 

ssom knn den fødte Puedagog kan 

,det. Nent natnrligt bar da ogsaa 
!Konfirmandundervisningen en saer-’ 
Ilig Plads i hans Hjekte. Jøvkigt 
Flsar ban i mange Aar vceret et 

Frirksontt og betroet Medlem as 
",,Kristelig Forening til Vildfarende 

fBørns Redning«, og i Fjor Som- 
;mer var han med de danske Binne- 
svenner i London. » 

s Mest kendt af den store stfent- 
Jlighed er Provst Bondo som For- 
«futter til Bogen: ,,Ellen Bondo«. 
;;7. denne fortæller han, ukuustlet og 

seiendommeligt gril1ende, nm sin el- 
»s!·eliae nnae Datter Ellen, der blev 

sTffer for en snigende Snindsot 
jTet lille Tltkindeskrift um bendes lnse 
jsland og trerlige Vcesen, lzar Vnndet 
Den Inere end nfædvanlig lldln·edelse, 
Miene her i Landet er det blevet 
lInstt i 2—l,U()U Efsemplarelp og i 
-Udlandet følger Lplag paa Op- 
H1ag. J mange Hjein Lundet over» 
tiil man ogsaa finde hendes Bitte-I 
de opnsaengt paa Væggen — med 
saadan Ztyrte hnr Faderens SkilJ 
dring af hende evnet at aribe Sind! 
og Hierte. 

Paa Provst Bondo og hansshjeris 
tevarme Huftru virkede Datterens 
tidlige Bortgang næsten overvcel-" 
dcnde. Men —- det i al sin Ubøn- 
børlighed dog barmhjertige Liv stil- 
ler jo, aldrig tastende, sit urgamle 
Krav om fortsat Slid paa Ageren. 
Ogsaa her har det krcevet og gen- 
nein Opfyldelsen leeget. 

P- P. Jørgensen. 

En lcrg Vidcnsknbsmaud er Lærcr 
Fir. sdristenseih der den l. Ott. hav- 
de været ansat sum Euclærer ved 
Hessclbauc Skolei 35 Aar; forudcn 
at viere en dygtig Lærer er hau i 
Følge »Bele A. Folkchl.« en flittig 
Gransker. Jan ved sum han Be- 
sjed Um Sakder og Stifka Persona- 
og For-hold paa sin Egn i forrigc 
:-larl)1111d1-cdc. Paa Naturen-I Om- 
raade har han færlig kastot sin 
siærlighcd pna Jusckterne; huu cjcr. 
m gmisfc usasdvanlig stor Insekt-l 
scsmling, og squ Juscfttendcr er 

hans Nuvn kendt og anset blandt 
last-de noturkyudigc baade herl)jem- 
me og i Udlandet. 

Brauch paa Vocrgaard. Den sam- 
lede Vrmidskade paa »Voergaard« 
ci nu vurderct til 121,000 sit-» 
dcmf faldcr ifølge «Lsends. Folfcbl.« 
de ·55,U()() Kr. paa Løsørc Vom-t- 
1:ing, Avl oq Redskaber og Rosten 
iaa Vngningerim Løsørct er for- 
sxtth i »Damnark« og Bngningerne 
i den almindcligc Brandforsikring. 

Lynct blinder-. — Et Lyn flog for- 
lcden Tag ned og splintrede en 

Telefonpasl i Viuf. Eu Drcng, der 
i det samme kom forbi, bedøvedes 
og styrtede paa Hovedet i en Band- 
pyt; han kom dog hurtigt til sig 
scln igen og kundc rejse sig op; men 

hun var nu ifølge ,,Kold. Av.« fuld- 
stændig blindet af Lynet og løb 
lkac ind i en Tjørnebæk Gan bar 

zdoq sener fauct Synet tilbuch 

Et fmukt Fritidsarbcjdc.»— Sav- 
vwrksiarbeidcr Martinus bar i Som- 
mer i sin Fritid selv opført et .svidt- 
ølsibrygqeri ved Arden Station. 
Vrnggerieh der er smukt og godt 
indrettet stam- mcd Grund oc( Jn- 
ventar sin Eier i m. 2500 Kr. Det 
er lmns Moning tilliqc At frcmftille 
Dobbcltøl og Sodavand. Den førftc 
Evidtølsbrngning formik forledm 
frrtwllcr »Aal·b. Stiftst.«, og Jllct 
Tnmgtc usksmwrkcst 

En strikcudc Besirtning. — Far- 
leden Aften fir· Beseetningen paa 
Tatnperen »Jotu1n«, der for Tiden 
lossc« Eientnl ued zabritken Kotige- 
dal Ved :U«'at-iages1«, erre til at pass- 
se Tanipspiuene, da der jkulde los-- 
sei en Tel af Ratten. Hele Sti- 
lsetsxi Bein-ruhig nasgtede imidlertid 
paa det beste-Inteer at gaa i Arbei- 
de. da Arm-jeder Ued Datnpspillene 
lsleu saa ifnige »Nand. A. Av.« nd- 
fprt af Ztidets Lffieerer. Kaptajnen 
teg derefter Furtlaring af lJele Be- 
fatninaets da førte deresks Paastand 
ink i Jlibstijonrnalen for at drage 
dein til Rinden-, naar Efibet kom- 
Iner til Christiania 

En Slnngel nnholdt. — Paa 
Skovhakten ned Randers up dagede 
u: Mund forleden :llcidde1g, at en 

Ungre Person gjurde Forspg paa at 
Juki-handle et 4—5 Aars Pigebarn. 
Forlirnderen fulgte godtvilligt med, 
Inenszs Ellkanden fulgte den lille Pige 
niem, men forsøgte saa at undløbe 
gennetn et Han Det lykkedes dog 
m indhente ham og faa ham afle- 
txeret til Politiet. Den anholdte, 
der er en 20aarig Karl fra Ran- 

ders, bar ifølge »Rand. Dagbl.« til- 
sstaaet sin Forbrndelse, og han har 
disuden tilstaaet, at det er ham, der 
ex Gerninassinanden til de FRer- 
delser over-for Srnaapiger, der er 

anmeldt for Nanders Politi i de 
sidste »Im« Aar, i alt 4——5 Til- 
fælde. 

En rcjfelyften Polak. —- Koiezeck 
Attowiez l)ed en af de polske Ar- 
bejdere paa Hollnekgaarden ved 
T-(ander-:T. Han holdt ikke af Landm- 
bejde, nien lasngtess efter Livet i 
Ztordnen og hans Hu sted navnlig 
til Berlin. Penge havde han imid- 
lertid iste, ug da han var klar over, 
at hakt-Z Arbejdsfortjenefte ikke i 
den ncermeste Fremtid vilde scettc 
ljank i Stand til at foretage en Ber- 
lineerejse, aik han en Tag ind i Po- 
lakhuset red Stenalt paa en Tid, 
da alle Beboerne arbejdede i Mar- 
l-·en, brød samtliae der staaende Kuf- 
ferter op og tog alt, hvad han 
fandt deri af rede Penge, over« 250 
Kr. Arbejdernes i længere VII-»sam- 
rrensparede Lan. R Han drog saa af Sted tI riskkj 
St. og forlangte Billet til Berlin 
nien inden han kom til Aunins var 
Tyveriet opdaget og Stalionen un- 

kerrettet, saa Koiezeek kom ikke med 
Toaet den Gang, lworimod han 
maatte afvente Politibetjentens Aus 
fismst for under hans stigt at; 
bline ført til Raiiders. Paa Reisenl 
lserind forsøate lian ifølae ,.Rand.l 
Taal1l.« at nndviae, men det lykke-« 
des ikle. 

Ved llnderfønelsen viste det fig, at 
l)e.ns Vandel heller ikke iøvrigt havde 
vieret Neter idet en Cykle, som 
lian ved Anlwldelsen Var i Besid- 
delse af, ikke var bans eaen, men 

stjaalet i Nandersx 
Retten mirderede disfe Bedrifter 

til 20 Dages Vand og Bald 
As Penaene var det beldiewis knn 

lnkkedes liam at snstte et mindre Be- 
løb over Stur, saa lians bestjaalne 
Landsmrend led fntet nrevnevcerdigt 
Tab. 

Paagtcbnc Viutyvc. Hos Kab- 
Inand Frederiksen nde Vaa Valbyl 
Lananade i København blev der for- 
lrden Rat ned Jndbrnd stjaalet en 

større Portion Vin. Tynene havde 
lørt Kosterne bort paa en Trække- 
pran, og Politiet knnde Morgenen 
ester følae Sporet af denne ad en 

Markdej nd ad Hnidovre til, hvor 
man Ved fortfat Eftersøgning fandt 
Vinflaskerne med Jndhold gravet 
1»ed baa et Geer-de l 

Der blev fat Vagt ved Stedet, 
oc, den 2. Okt, om Ratten kom to( unae Mennesker listende for at hente 
noaet af Lageret. De blev anholdtel 
og førte til Politistationen, hvorj 
det vifte sia at det var to tidligerei straffede Jndbrndsthe Ved Navn 
Berendsen oa Vikftrøm 

Fornden Jndbrndet bos Købman- 
den aflaade de i Forhøret Tilftaael- 
se om en Mængde andre Tyverier. 

En bedragerisk Fortetningsbefty- 
ret. —- Politiet bar den L. Okt. an- 

lmldt en nna Mand, der havde be- 
nnttet sin Stillina fom Vestnrer af 
en mindre Købmandsbandel i Tor- 
vegade paa Christiansbavn til at be- 
stjaele sin Principal for ca. 1000 
Kr» del-Z i Varer og dels i Penge 

Gan aflaade straks Tilstaaelse og 
blev arresteret i Grundlovsforhøi 
ret. 

To Born styrtct ncd. — Den L. 
sLtt oni Efterniiddagen stete dek- j 
siølienhnvn med gunske fort Wellean 
rnin to Ilkedstyrtninger af Byka 

Den første stete i Tl)uresenstigndc,« 
liror en 2-narig Pige, Butter af- 
en Arliejdsniand Chn Jacolisenl 
fnldt nd nf et Vindne frn Z» Juki 
eg ned pna Waden. 

Bin-net lileo draslit pnn Etcdpk 
Den nnden Ilcedslnrtning fandk 

Eted i Ejendonnnen Borgergade Nr. 
L(;, bvor en Skrceder Hallstrønisz 
tre Aar glnnle Pine flyrtede nd of 
et Vindne pnn J. Sul. 

Lgsna dette Barn paadrog sig 
lirefnrline sinkestelseiz Inen dct leug- 
de don endnn ved Jlnkoiniien til Ho- 
spitnlet selv oin Lnsnerne ikke qno 
menet Hanb oni at redde dets Liv. 

Etkcndtlighcdsgavr. — Bewer- 
ni i Vindebnlle Skoledistrikt i Ram- 
liol Sogn hat i Fl. ,,Vejle A. 
Flkbl.« overrakt Forstelcerer M. An- 
tersen en Gave pnn 12s7 Kr. soin 
Pnnsiønnelse for hans Arbeij i 
Skolen Samtidig bar de formaaet 
Eognerandet til nt lægge 100 Kr. 
til Begyndelseslønnen, san den bli- 
ler 1000 Kr. i Siedet for 900 Kr. 

Jndfnrfcl af Spirituofa til Js- 
lnud. — Til Afboldsdngbladet »Re- 
form« telegraferes fra Renkjnvikt 

Ved den nf Altinqet ivierkintte 
Jolkenfftrncninn er der i 521 af Lan- 
drtsks 24 Valgkredse afgivet 4271 
St. for on 2611 Et. iniod Vedta- 
gelsen af en Lov, der forlsvder Jud- 
fersel nf on Handel nied fpiritnøse 

.Trikt«e. 

Fabrikation af Zpiritns er i For-! 
"vejen fort-lidt. Ved de noli-J stedfnnsps 
ne Vali til Altinget antagesz For- 
bndåsfolkenegs Majoritet at viere ble-i 
Den ltetndcslig foroget, og den ende- 

kliqe Vedtagelse nf Forbnndsloven 

list-rund nt viere sikret 
En Ko, der strcjkcdc. -—— Forleden 

karlvede en Ko pcm en Ganrd i All-. 
biet, on Knlnen blev nnlirngt i etl 
Rnkn ved Siden af Moderen, san 
dcnne knnde se den. Da Kalven se- 
ncre blev fjernet, ljoldt Koen i Fl. 

s,Vendf. Tid.« pludselig op med at 

zcive Mwlk: ikke en Drnabe kunde 
Jelp megetf øvede Folk faa nd af der-. 

Eiferem der var bcdnge for at Koen 
havde Mcelkefeber, gik til en Dyrlæ- 
ge, som imidlertid sie-d nldeles mar- 

løs: Moelkefeber var det ikke, og han 
kendte slet ikke dette Tilfcelde. 

Gnaden løstes imidlertid, da 
man flyttede Knlven tilbage til 

Moder-en; fna snulkede Koen nein- 

"in inen, san det stod over alle 
Vredder· 

Nod ad Bakkc. For 3 Uger siden 
forsvandt en Handelsmnnd efter at 

have veeret i Nykøbing F, hvor han 
i Kortspil skal have tabt flere Hun- 
drede Kronen 

Inn liavde paa den Dag, da der 

sidst er hørt fra hain, sendt Hufiruen 
nogle lHundrede Kronen on siden 
bar l)nn intet hørt fra ha1n, faa 
det formodes, at han er reist til 
lldlandet. 

Der frreligger ikke nonet krimi- 
nelt, men linn har, saa vidt ,,Loll. 
F. Ziiftstid.« ved, tobt alt, lwnd 
ban ejede. For ca. 2 Aar siden folg- 
te lian sin Ganrd og eiede da ca. 

20,00() Kr» og siden den Tid bar 
han opkobt Kreatnrer, nnvnlig Ty- 
re, som han bar eksperteret til 

Tosklnnd med stort Tab. 

lLInstruen fidder nu ene tilbage 
med 2 nkonfirmerede Bern. 

Ejendomssalg. Proprietcer J. 
Nørgaard bar folgt sin Ejendom 
.,.Selbjergqcrard" i Tømmerby Sogn 
til L. E. Nielfen, Bragesgaard, for 
l»(;,(·)00 Kr. 

chjs Kirkr. Den nye Kirke ved 
Klejs ncermer sig i Fl. ,.Hors. Av.« 
i.n sin Fuldendelse: Kirken vil 
snndsynligvis staa firrdig til Vrng 
i November Maaned 

Toguhcld. — Da Morgentoget 
forleden ankom til Oxbøh løb den 
bagefte Vogn, Postvognen, af Spo- 
ret, idet dette blev skifiet for tid- 
liqt Da Tonet kun havde lidt Fort 
rsppe, lykkedes det dog at standse 
det omtrent med det samme, og 
der skete iføslge »Varde Av.« ingeit 

senden Skade end at en Kobling 
’ sprasngtes. 

En Flok Zigeuncre livede forle- 
den svcert op i Skanderups ellers 
saa fredelige Gader; de løb rnndt 

og tiggede, og ude paa en Mark, 
hvor de havde slaaet Lejr, havde de 

s— 
H 

iudrettet et Værkftcd under aaben 
Himmel. Ta nogle nf Bnens Folk 
rar lctfindsiqo nok til at give dem 
Arbeij for-langte de i Følqe »Kold. 
T"lv.« en ublu Pris derfor. For at 
lslive fri for dem mantte on Guard- 
cjcr tilsidst køre dem til Stationen, 
lmnrfm de blev befordrct vidcm 

Manqc Tyvrricr. Frcdcricia PO- 
liti nnboldt fnrlcstn en Person, Her 
Var mistænkt for at baue bogen-It 
i lwert Fald noale af den sent-ri- 
Tids mange Tyverier; ved Unber- 
sisqelse i et Kammer, bvor lmn bavdr 
lsuft Tilbold, faudt man da oqfaa 
cf ftori Oplag af Guld- oq Sesli- 
sk1qer, Klæder m. m., oq i Forbøs 
rinc bar ban ifølae »Fred. An.« 
fortsløbiq tilstanct ist lille Hundrede 
Jndl1mdst111wrier, og Enden er vist 
ikke endch Da han bar opcsrcrct 
most i Købcnbavm er han nu ble- 
vcn sendt til Hovedstaden for at 
lslive taget under Behaudling der. 

»—. 

En fin ny Udgave af Bibleu 
i Lommefokmat med 

latinske Typer. 
Vi Inster at henlede Opmoerts 

jvmheden paa en ny Udgave as 
Biblen i Lommeformat medlatinste 
Lypcr, Storrclse 5x7 Tonnmsr og 
U-; Tomme tyk, trytt paa fjnt Pa- 
pir med mange helfidige Illustra- 
cioner godt udført. Det gamle Te- 
"tameme er efter den ny Lversaets 
elfe. Bindeter meget finagfuldt 
med orsiring og Guldtryk, weder- 
Dver aldsbind med afrundede Hjørs 
ser og ligner en fin engelsk Bibel. 
Biblen er, med Guldsnit, runde 
bjørner og tydelig Tryk. Den er 

kcerdeles passende som en Gave til 
Konsirmandev Der er god Plads 
til at paatrykke Navn i Guld. Bib- 
ien er meget billig, da den soelges 
ror 81.7:). Navn 10c ekstra. Por- 
tofrit tiliendt. 

Danish Luth. Publ. Eva-c. 
Blajtg Nein-. 

x WHW "A«T.L"t"4’UTUMFEMWWIWATMWW s « 

gitor Yllnstreret 

Dansk Familie Bibel. 
pragtudgave med Thorvaldsens Billeder 

W M ess- D. Amerika-Ist Marotko med 
Guldsnit, forgyldte Sider og 
Ryg ................ 86.50. 

10, D. Amer. Metall-V ss.« 0. 

12, D. Jndbnnden i amerikansk 
Marokko, med Guldsnit. Den 
indeholdcr Konkokdants til 
det gamle og nur Testament; 
vor Hei-Les Ltgncljer illustre- 
rede; de bcrmnke Villeder af 
Kristuci og huug Ylpoftlr. fka 
To Vincis»Nadveken-« ; et ele- 
gant LEgieskcibssbeviH og Fa- 
nnlieregijterx de t1 Bud og 
Faden-or »zum toiorerede·. 
fire fortrmuge kromauste 
Pladcr skrldrende Tabernaks 
let,1ødis"1c Cercnsonjer o.j.o.; 
helsideö Lokt 1 Famer : Plads 
til Familiefoxogmfier o.s.v.; 
rigt udswket med ntange hel- 

sides Gravekisgtr of Gustav Dore og andre hemmte Kunstncre. Denne og alle 

fllgenve indehvivet Holmboeg illustkerede Bibelordbog ................. Mo 

13,D. Ameritanst Womit-» med forgyldte Sider, Ryg"og Sait. For uden ovens 

stauende indehslder denue en illustretet Vejledning ved Læsningen as Bibelens 

Blau-; Hofmanö Galleti og originale Jllustrationek til det nye Testament; 
Bill-ver its Fotograsier, nylig tqgne i det heilige Land; seksten kigt fatveve 
Teguiuger, fremftilleude de vigtiqste Begivenhederi vor Frelfers Liv; en Rætke 
sf hibelste Jllustrationer af mærkelige gammeltestamentlige Begivenheder, bi- 

belste Oldsager, bibelsl Natnklzistorie, gammel Stil og Brug o· s. v.; en For- 
æringsplade og mange flece helsideö Doreinaveringer end den foregaaendr. 
EnfortrjnligBibeL. ..1150 

14, Ridt Ruslædec med fnld Forgyldning Rig og tunstnerist Indbinding 
Judytld som Rr.13.... ....................................... 12.00 

15, D. Tyst Mart-sto. Fuld Forgyldning paa Stdn-, Ryg og Sn«t. Nve 
symboler Udjmytuinger. Endnu flete Tore-Jllustrationer; talrige, tillazte 
Sidet med bibelsie Jllustkationer; en Prøvcfidc uf den bar mte coukx Ak- 
gevtiva lSslvbibeletU fka det 4de Aarhundrede Tci pvrige Jnoyold sum 

oveuftaaende. Et jærdeles vragtfuldt Vent- ........................ 14.00 

Danish Luth. Publ. Konso. 
Blau-, Rede 
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Vote nye Albums er de tineste og most siegst-te Albums, 
der sælges De et Smagiuldt mistytede used Blei-et spej pglas 
Sat j iorgyldt Kamme og ockpolstwie i det five-te Sllkeplys i s 
mest smagkulde Kuloketx Indveudig ligoet de Mahognitræ 
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Der et Plads til 75 Poles-Netz stoke og Smaaz emhsidsre ec- 
der ev Etrusc-» Som san tumme- og. so Fotogtakwr ehstrah Det 
ct ordnet til at Sætte op, sont Killedet wiss-. 

Dette Album er en Ptyd iet lljem og passe- godt th at 
Sættes pag det Aue Bord i Stadsstaea og gen-me Fotogrgüer as 
slægtninge, Ver-not og Bekendte l. 

Ptisea hat været S7.50. Nu Sevdes H4 (I 0 Saalæogeop 
det godt indpakket og poktokkit iot . , D lagst vzkek 

sKRIV san snari Som maligt til 

Danjsh Latle san Publ. Hause, Blatt-, Nein-» 
om De vil sjlcre Dem et af disse Ans- Nimm-. 

de « « XVI « « www xw 
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