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Bulotti 
gsg to nf haan ntedstyldige fanget. 

Vulotti jkyder paa Opda- 
gerneog saurer to afde1n. 

Ema Tincer eitel-, at den ncyrdede 
Proprnær Beck, sum enttaltes i 
jxdjie ,,Djt.«, var jætltet i Jordem 
Neu Z af han-Z Mordere fanget af· 
zweenyavns Politi. 

Ten 14. Nov. ued ZiTiden on1 Ef-- 
renniddagen indfaudt en Stund- 
deruiester Altertnann og en Fru 
Vogel, der har Pensionat for Rin- 
iere og Polacker Paa Ørejundgivejem 
Fig yoS Politiet og meddelte, at de 
i Gaar havde faaet en ny logerens 
.dc-, en Skomager Zzadkowsky, sont 
de havde Mistanke otn var meddel- 

..s—-gtig i Mordet paa Proprietær 
Beck. Han havde netnlig en iøjne- 
skoldende Skramnie i Panden, og 
hang- Papirer var ikke ganske i 
Erden 

Nogle Opdagere bleu straks sendt 
ud i Pensionatet paa Øresunds- 
veien l)vor de var saa heldige at 

tin-esse Zzndkowfky, en lille, spinkel 
Person pan en Eile-Z Aur. Uden 
sit innre Modstnnd fnlnte lmn nied 
til Politikmnmeret, hvor man ned 
anslv nf en Tolk tog Forklnring af 

Ein-I- nvale lldfnlgter nik in« 
..-1nsider til Bekendelse oni, at han 
gnnste rigtjg Inn-te til Bulottisii 
TM Orderbnnde 

»Bos- en Laudssnmnd ng Kollegin 
.«Ol)eminsk1), der lmede i Lille Brønd- 
sirwde 6 paa 3. Sal, bnvde lJnn 
Iniffet anotti on de nndre med- 

Tssfnldige Jalt hnude de Vceret 5. 
Bnlotti havde nndfanget Planen 

Hm at tage til Højbjerggaard og 
vlnndre Proprietwr Verk. Cheminsky 
deltng dog ikke i Røvertogtet Aftn- 
lcsn var, at han skulde blive hjennne 
Osx tage inwd dem, nanr de kein 
tilhnge 

Te fire tog saa af Sted med To- 
yei og ankam til Holte Kl. 6,14. 

Eiter Mordet og lldplyndringen 
tun de straks her til Byen over Vi- 
rum ad Kongevejen, to og to i Føls 
ge. i 

Jiølge Aftaleu satnledes de has 
Whemjndskix lmor de delte PengenJ 
ikmkllems fig. Tyvekosterne, sotn de 
Texmdk røvet bog Beck, gemte de i 
Elierninskys Lejlighed 

Zindkowsky angav onsaa Raune- 
«i1c« pan sine medskyldige 

Bed 4-Tiden oin Eftertniddnqen 
bleri den ene af denk, Bubenka an- 

koldt i Russerkolonien i Prinsesfk 
Sude dvor Politiet lmvde udsnt 
Vanwostet 

Ved 51Xz-Tiden otn Eftermiddn- 
gen lilen anotti greben i Chemin- 
sink- Lejlighed i Lille Brøndstræde 6. 

Idol han traadte ind af Døren, 
Fried han modtnnet nf Opdagerne 
Nil-ji« Andersen, Frandsen og Jan- 
Dnm 

.:J'-oddag, Bulutti!« sngde Niels 
Andern-n til ham. Bulotti. der 
bunde mget nlt sit Ekæg af for 
im qøre sig ukendelig, svarede paa 
gelnokkent Dnnsk: 

.Nej, nei, ikke Bulotti!« og tog 
"i det samtne en Vandreboq frem af 
·L-o11inien for at vise Opdcigerne den. 

J nwfte Nu greb han i Lommen. 
knien da Opdngeme fan, at han nn 

kmrsdks en Revolver i Haandem 
Sinkt-J alle tre over baut, og der op- 
fnod nn en voldsom Kamp. 

Bulotti affyrede ikke fcerre end 
S- Skud og saurede Opdagerne 
andsen i Laaret og Niels An- 
dersen ved et Strejfskud i den ene 

«T"1n«d«rng. 
Knmpen endte med, at Bulotti 

blev overmandet og banden paa 
isamder og dedenAnboldeisen vak e 

Flvfplgeljg kolossalt Røre i Konr- 

trret, og paa Vejen til Stationen 

gjorde flere af bans Landsmænd 

Forng paa at ltmche bAM OA stkkke 
ham med Knive 

Pan Politikammeret blev Billet- 
ti og Lubenfky konfwnteret med 

Szadkowsfn der straks genkendte 
dem. 

Ved en Visitation af suset i Lille 

Brøndstræde fandt man Størftes 
Ernst-ten af de røvede SøTvaenftande 
TM Proprietær Becks Hiern· 

Om Affe-neu indfnndt IMME- 
minister Hsgsbro siq pan Politi- 
kkammeret og komplimenterede Ov- 

dagelsegpolitiets Chef og hans Falk 
for det gode Resultat· 

Justitsministeren tog strakii til 

Amalienborg for at meddele sinn- 

gen Morderbandens Tilfangctagel- 
je. « 

Cheminsky blev allerede for et» 
Pius Tage siden anholdt paa Mis-; 
tanfe af Politiet, da man havde er- 

furet, at lmn var en god Ven af 
Bnlotti. san hensidder i Arresten 
paa Bleadamsuejem men nægter at 
tscnde noget sum belst til den nbygs 
neune Mordaffasre 

Attet dc tyfkc Orlogsmæud. — 

Lnt Efterntiddagen d. U. Nov. 

ultsaa sumtidig med at der pludselig 
var fonnnet en fletn Rurre pau 
Traaden tnelleul Tuskltud og Frau-L- 
rig, dukkede der ligesaa pludjelig en 

tust mydjerestadre op i de danske 
Zurnnnde Lmtrent paa et og sam- 
me Klokkeslet observeredeszs de tyske 
Lrlogsuuend i Øresund, Storebcvlt 

og Altonale De to store nyby«q- 
gede Krydsere »Scharnhorst« og 
»Roon« brngte henved 5 (fem!) 
Timer om at naa fra Saltholm til 
Kronborg Ventede de mnaske tmads 

Yløse Meddelelser fra Kiel? 
l Te folgende Daqe koneentreredes 

iFlaaderne ved Skaaen —— Det er 

»in en Veroligelse at vide, at disse 
;K-olo-Zsers Opxmver, ifølae Kesfers 
lWilhelms Ord til den enqelfke Jn- 
sterviewen venter dem pcm den an- 

lden Side af Jordkloden i det ftore 

inq stille Ocenn 

i Eu kcndt tyfk liberal Politikcr, 
an Th. Barth yar efter Judle- 
delse uf ,,Pulitike1:« lJoldt Furcdmg 
i Ruhe-»dann out Infk Politik. Hans 
Lpfuttelser er hetdigt ufuigende if- 
fc vlnt fm Tcori og Prafsiis hosz 
de madende i Prøjscu og Tuskland, 
nien ogsaa im den givngse furlorne 
tysfe »Liberalisme«, sum ikke bar 
sfyet at opofre de undcrkuede Natio- 
imlistcrs imturliasic Kmv (,,Fore- 
ningsloven«) for sclv at kobe fig en 

lille Vid fm Negerinqen Desværre 
er -Dr. Bartbs Parti snare lille 
oa uden Jndflydelse paa Tit-given- 
bederne: desmere vil ban bave paa- 
ssønnri den Opmæcksombed der 
Vistes bam i Danmark. Vi er saa 
dont til slette Handlingcr fra tysk 
Politik-J Side, at et Par qode Ord, 
i sig felv ganske selvfølgeliae, bos os 
pnnskønnes som en bel Veqivenbed, 
bvor mngtesløse de end er. 

En focialistifk Hnsmnndshgjfkolr. 
Til de 2 lnsstaaende nasrmcft 

grnndwiqffu ASusmandsbøiskoler 
tsiwrelmve ved Ninqsted oq Bor- 
riss i Jnllanw ei- nn inmncet en 

ttedich lige ved Odense, reist af de 
socialiftiske Husnmithforeninqeic 
Grundstenen landes i Mus: d. Z. 
Nov. begnndte Kursus for Piqer 
oq Karle samtidiq. Bnqninqen bar 
kostet 50,000 Kr» Inventar og Ve- 
sætninq 20,000 Kr.: Grunden, 5 
Td Land, er en Gnve fm Odenfe 
Kommnne Af Staten faar Skalen 
den suedvanliae Elevnnderftøttelfe 
isaa 3,000 Kr. anrliq. i 

Askov fom »udvidkt Hssfkole« l kunde d. 1. Nov. fein-e fin M. Aar-Z- 
daq. Til en Branndelse regnet-ess( 50—60 Eli-ver for det bøfeftex nn 
er man ovpe paa benimod hakt-tre-( die Hund«-de alt bvad Skalen kan 
nimmt-. 

Fotcningcn iniod Smudspresssscu 
lkuldt d. 9 Non. sit førfte Mede- i 
Ronsertpalwet i Kbb. under ftor Til- 
strønI-ning. Tr. Norreqmird indlede- 
de. Faanfelsdirektør Grundtvig free- 
Vede Ændringer i Straffeloven, san 
at den virkelige skyldige kennte-s. 
Men Lovgivningen kan kun gøre 
det mindste. Det hæderlige Publi- 
kum og de bæderlige Journalister 
maa felv tage fut. Dr. Pingel glces 
dede sig over den reiste Bevasgelse· 
som en Lysning efters al den fidste«’ 
Tids Skcvndsel. Det- var ikke snok; 
at taqe Sigte paa de smudfiae 
Smaablade, ogfaa Smudspressens 
Naboer maatte komme-Z 

Mit bildender-aff- Aften-xagblqsd." 
Blcrdet .,Te"legmfen« ndkom frH 

I. Nov. fom Daablad Det ftilley 
fja som Maul at blive en billig on« 
doq and on paalideliq But-brin- 
qcr for de mange aode Sie-m, fomz 
mc ofte er daarliqe betiente. Det 
redisieres of Kir. V. Svendfen. fid-I 

ljgere ved Randers Amsavis. 
Stdrste Nr. bragte en Artikel af 
chrrctsasjesjor Andeutung- 

Dr. A. Fræukcl 
hur iued Udgangspuuktet Ira Krab- 
lnssyulinsuiødet i Sommer udtalt 
sig um »Tanumrt· derovrc«. Dettc 
Tlliøde viste aner, hvilket Huld vi 
har i vore Landsmænd ovre i U. 

»E. A. Dct er utæntcligt, at dette 
"itt·e skuldc kunue uduyttes ogsaa 
ntatcriclt til Gann for begge Par- 
tc1«, meu must for ois !Jcrl)je1n1ne. 
TlJi Inatcriclt er et ,,swrre Dan- 
u:nrk« cn Livsbctingelsc for os» 
Vi skal minde us alt furcere nagen 
lldvdndring uf Lundurledcrc til 
Amontinu euer :’lttstt«ulict1, men der 
er nmngc Dunstk- sotn bar Uærct der! 
Z, 1(I, ZU Aar sum ønjtcr at faai 
Land. Dem or dct fom skulde bo- 
fasftcszs. For not-e Godiscjech fom 
den nun. Udnikling af Landbruget 
bcrhjemme ikke pas-ser, Vux der no-’ 

get at tænkc pun domer 

Sarkofagcn for Kong Christian 
og Dronning Lonifc. — 22 Kunst- 
nere bar deltaget i Konkurrencen, 
og deres Arbejdcr bar været uds 
stjllcde pcm Chmlottendorg. Af 
2 Prasmier pnu 2000 Kr. hver til- 
deltcs den ene- Villedbngger Jens- 
Jak Nielsen og Arkitekt Alfred 
Jørqenscn i Foreni1m, den anden 
Maler-en oq Villedhuggercn Willum- 
sen. Des-Juden gaucs der 2 Præmier 
paa 1000 Kr. og 1 Tillccgspræmie· 
Nonen Afgørclsc or endnu ikke trus- 
set- 

.--.( ,«- »,s-»7-s0.s-v7- 

100 slroner for en Eveufkck til- 
lsød det kølienlmunske Blde »Politis- 
ken« forleden fine Liefere Søndag 
TlIkomen d. l. Nov. limqte Bladet 
et Winter affendt Afteuen forud 
Ved Billed iTelequerinq fra det 
stocklwlmske »Tagens: .inbeter«. 
Tet freilistillede en iif dettes Med- 
m·bejdere, sont uniiddellmrt forin- 
den Var reist til Klilwir »Politi- 
ken« lovede 100 Kr. til den, som 
knnde kende liam efter dets Billede, 
mmr lmn viste siq nnmskeret paa 
,,L—Et1«øget« mellem 3 og 5 Den unge 
Evenfker fom til Byen om Formid- 
dugeii oq tilbragte Tiden i Botanisk 
Hain-, smu Runstmusæet og i »Ver- 
nina«, uden at nogen gav Agt paa 
l)mii. Heller ikke, da han i den«-lic- 
stemte Tid indfandt sig blandt de 
mange Eøndaqsspadserende paa 
»Strøget, blev han observeret. 

» 

Medens adskillige unge Køben-. 
havuere gik omkring og beskyldte 
lxinandeu for at Viere Svenskere af 
Inn sdionerz Vccrdi, gik Guldfugs 
len Was-Zorni; iudtil det omsider, 
et Marter før 5, lukkedesis en ung- 
Mund at rette der skæbnesvangre 
Ord: Te ei« Politikenz Soensker« 
til den rette eftei først ut have for- 
føgt dem ooerfor en use-site andre. 
in Evensferen tilftod sti«uks. Gen- 
kenderen, der er rund. jin-» havde 
studeret Portrcettet i eiT balv Time 
ciq fortiente inaledexs sei-tin de im 
Kloqu 

Blindkinstituttets anikkrmm J 
Ffor var det 100 Aar ssden DO- 
stmnnie-Underrisninqen beqtmdte k 
Tamnark J Aar fejrer det kgk. 
Blindeinstitnt sin 50aars Bestaan 
sum Statginftimtion i sitt unv. Bog- 
tiinx1. J q"iik"eliql)edeu er det langt 
crldie oprettet 1811 crf Selskabet 
»Mit-den« med Vidrag crf «Fredr. 
Vl, sont gav det Tillckdelse til at 
kalde sig ,,kongeligt«. Festen d. 5. 
Nov. ·ovei«væredeL-I af Kongeparretx 
Kot- og Orkester af lutter Blinde 
udførte Chr. Richardts smukke Kan- 
tate fra WANT- Jubilæet, som« 
virkede i høj Grad gribende. For- 
stander Plesssner berøtte i sin Tale 
ogsaa sØnskerne om en sasrlig An- 
stalt for saadcmne, sum i celdre Al- 
der mifter Synet, og for aunds-» 
fvage Blinde-. 

Blnhme er bleven udncevnt til 
Trafikminifteriets Repræsentant i 
Store Nordiske Telegraffelskabs Be-. 
styrelse: den Sillinq som Ministeriet 
J. C. Christensen i sin gode Tro 
liavde tiltcenkt Alberti sotn Retrætes 
post i Stedet for hans nuvarende 
pcm Nvtorv 

Paftor Motten Pontoppidan be- 
,klager, at »det Bergske« fkal gaa 
over fm at vcere noget bistorisk til 
nt blive noqet geficeftmcessigt Alle- iede i 1905 anbefalede M P. Sr. 
Signrd B at overvefe, om ikke Ti- 

den var inde til at lade stedlige Ak- 

tiesclskadcr af Bettstrevælgere over- 

tage de Bergske Binde Or. Berg 
lyttedc ikkc til stigc chstillingcr, 
men har tværtimod senere arme-kre- 
ret mindst ect Provinz-Und og haft 
smc Arme udc cfter et købcnhavnfk. 
zejlcn er dog til syvende og sidst 
Vcelgertres, Holdernc5, som ikke ser 
Forskellen mellem et uafkjcrngigt og 
ei selvstasndigt Blad 

Dunste siviudcr scndcr Tclcgram 
til Holland-I- Tronning. En Kredst 
Af Knindcr frn HørsholukEgncn 
scndtc den s. Roy. Dronningcn us 
Holland føiqendc Niman sont 
um« nffuttht paa Dansk: 

».83d—:s.« Mai Tronninchn as Hol- 
land, Hinsi! Tmisfe Kvindcr sonder 
Holland-:- Drdnninq og det tapro hol- 
landske Jsolk dereszs warme Tak for 
Himlpcn i Nødens Ztund i Dag 
for 250 Flur siden.« ! 

Den LI. Nov um Illkorqcncn ind-» 
lød følgende Innr, som Var affut- 
tet Paa Engelsf: 

»Danske Kvinder i Sørsholm2 
snollams Tronning tukker Eder alle 

; Jamman 

Aarhns Byraad vedtog forleden 
at indqaa til Jndenriasminifteren 
med Andraqcsndc om —- paa Grund 
af dct ftwrkt forøgedc V1)nmds-11d- 
valgsarlsejde — at faa sit »Bed- 
lemsuntul forbøjct fra 19 til 23 
Mcdletmuclr 

J satnme Mode forcslaci en Jud- 
ftilling fm Belygmingsvæsenct om 

Bevilling uf 150,000 Kr. til Ub- 
"videl"sc af ))ieto!·tkmsct og Lcdnings- 
nottct vod dct kommunalc Gasværk 
og lldvidclse af den projektcrede 
Folkelmdmnstalt Sagen, der fandt 
Vormidcts Støtte, udaik til Be- 
lmndlina i et senerc Moden 

Albertis Efcndommk. ——— Vinfir- 
nmet Bendiren X Co» der indebaves 
af (831«ndsex«er:12. Zalsfovsncrsen hat« 

as Alberti-J Bd køvt Ejendommen 
»Fredetikglmrggade 20 i Købcnhavn 
for 25(),0l·)() Kr. need 50,000 Kr.s 
Udbetali1m. Det er den Ejendom, 
i lwilfen ,,Tannebrog« nn residie- 
rein 

Monumentet for Dwuning Dag- 
umr. Fionxiteen for Opførelsen af 
et Momnnent for Drorming Dag- 
tnar raader nn over ca. 3700 Kr. 
skotniteen bar paa Forespørgsel has» 
Stiftsøvrigheden faaet det Svar, at- 
den intet har imod, at MindesmærJ 
ket reifes paa Slotsbanken, nken da 
der-J Andrinxjelse nilde viere nuget 
aflnvimia af, lmorvidt der fort-ta- 
geszi Udgranning af ElotHbaIIFVn, har 
Konnteen dereftcr tilskrevet Nilu- 
Byraad un ndbedt sig nasrinere Op- 
lrprininq i: yaa Henseende 

Staaten Liege og Prcrdikant. En 
Slaqter i Vejlecsgnen gør sia be- 
nnrkket ved at aptmsde sont Liege da 
Prwdikant. Gan faar Midicin fra 
Inst-fand ng han holder Foredrag 
oa fnnaer for fine Patienten der 
som Regel betaler en Krones Penge 
eller lidt mere for Behandlingen. 
Slaaterens Specialitet er Marse- 
fngdonnne: dem skal ban vaere en 

Ien Hund til at knrere. 

En Ny Vildmosefabrik. Jst. 
Aalh. Anast« gaar for Tiden paa- 
ny ihcerdige Rygter om, at Grev 
Scijiuunelmanu alvotligt omgaas 
used Planerne am at rejse en ny 
Spritfahrik i Bildmosen 

Bcrfærketgang. En meget heru- 
set Frederikshavnner vlev under et 

Besøg i Hjørring forleden jaa vild, 
at Politiet maatte rekvirere en Vogn 
for at køre ham til Arresten; gaa 

godvilligt vilde han nemlig poa in- 

genMaade Jnde i Vognen flog 
og sparkede ban saadan om fig, at 

han jog en Arm gennem Ruden og 

skar sig saa flemt, at hatt led et 

ftort Blodtab. Han blev saa bragt 
til Sygehuset, men her kunde Lee- 

gerne slet ika komme til at behand- 
le den rasende Mand: for at faa 
ham forbundet maatte de tilsidst 
bedøve ham. Tagen efter blev han 
idømt en Bødepaa 30 Kr» fom han 
straks gik i Gang med at afsone· 

Kopper.- Desinfektør Jensens Dat- 
ter i Nakskov er bleven ind- 

lagt paa Epidemihufet, lidende af 
Koppen Familien bar vceret iso- 
lcsret fiden 1. Nov. Den unge Dame 

lkar vceret ansat paa et ftort Inm- 

merbandlerkontor i Nakfkov. 

Halmeööger W Halmeböger 
For at tilfreclsstille de som onsker Sæklig Hne og elegante 

Salmeboger hat- vj faaet indbunden Specielt i meget stunk- 
ke og lloldbare Bind et Parti ak salmebøger. De er de meet 
elegante og tineste Salmebøger ført paa Lager i Amerika 

Alle diese salmebøger er med rotlt under Gul(lsnit. run- 
de Hjørner, med et Tillæg og begge Tekstrækker. i sort Lie- 
der undtagen andet er nævnt, ug med tu Mærkebaand. De- 
som llar set dem ansker at eje dem, de er saa dejlige at man 
fristes til at lkegge den gamle til side ug købe en .·.y. 

Navn paatrylclces ilclce disse tjne salmeboger da det vil 
vausyne Bindet. 

chs neclenstaaende Beslcrivelser og bemærk Priserne. 
Upgjv Bogstav eller Nummer ved Indsendelsen ak 

Bestillinger. 
NR. l l8 

Nopperet franst Chagrin bøjeligt 
Lcederbind Ordet Salmebog i Guld 
paa Ryggen, med speciel Hengde 
Forsiring over Ryggen og paa For- 
og Bagsiden, med 4 ganske smaa Kurs 
paa begge Sider og en sin Linie am- 

tring Kanten. — Pris: s2.20. 
NR. l l4 

Amerikanst Scelskind, bøjeligt Lak- 
derbind. Ordet Salmebog paa Ryg 
og Side i Guld, et sint Kurs i det ne- 

derste Hjørne paa Forsiden i Gultk 
Fosiring, et lille Kors i en Rosette 
paa Ryggen, og et Baand tundt om 
Binden — Pris: 82.20. 

NR. l ls A 
Glai tyst Kalvestindslæder. Ordet 

Salmebog paa Ryggen og forneden 
paa Forschen Et sint Kors mev Dru- 
er i symbolst Forsiring i Guld og 
blankt i det eversie Himm, en sin Li- 

ten, og Guld-Forsiring indendig pag 
Kanten aqe Bindi-L —- Pris: 83.25. 

, NR l29 A 

; J sint tyfk Marok-ko, Volstret Bind 
imed Ordet Salkmesbog i Guld pag 

Nyggen og Forsiden, samt en sin 
Blornst i blank Fsorsiring paa For- 
siden og Linier paa Ryggen, en fin 
Linie tundt med Kanten. Pris 82 80 

NR. l29 B 
» 

Den famme Bog i samme Bind 

med mørkerødt, ,,dark wine wer 
Leder, og forskellig Forsiring. 82. 80 

! NR. lsl 
; J nopperet Læder-bind, franfk Cha- 
grin, Polstret Bind, Ordet Salmebog 
i Guld paa Side sog Ryg, forgyldt og 
blank FIorstring i det øverste Hjørne 
paa Forsiden og spaa Ryggen 82.40. 

NR. 182 
J ftort-noipperet Læderbin-d, anne- 

rikanst sScelskind, polstret Bin-d. Or- 
det Salmebog i Guld pack Ryggen, et 
lille sint Kot-s paa Forfiden, en bred 

me omtring Kanten, bsjeligt Bind. 
Pris: 82.60. 

NR. l l6 B 
L Summe Binb Tom 116a, lidt for- 
Isiellig Forsiring. —- Pris: Häsc- 
i NR. II7 

Denne Salmebog er indbunden ej- 
ter det almindelig lendte engem-ame- 

»rikanste Mønster ,,devinity cithk 
! binding«, Overfaldsbind, et Baand 
somkkiug, Iss Ryg. Tykkist Chagkik 
Scerdeles stærk og solidt indbundes. 
med Ordet Salmebog i Guld m 

TRnggen, forsiret Linie paa Bindet 
fotet med Leder, faa det er bsjeli 
og stcerkt. — Pris: 82.50. 

NR. ll8 
Fint mat tyst bøjeligt Kalvestindis 

bind, Ordet Salmebog i Guld pas 
Ryggen vg Forsiden, et fint Kots me- 
Guld og blank Fotsiring foroven pa- 
Forsiden, en fin Linie omkring Kav- 

sin blank Forstring for-oben og form- 
den paa Bagsiden. Pris: 52.40. 

NR. l84 A 
x Fint glat Kakveskindbind, polfttei 
iBind. Med Ordet Salmebog i Guid 
paa Ryggen, et sint lille Ksorö i Guts 
paa Fsorstden, fine Hjørnet paa For- 
sjden med Blind- sog Guldtryk. 82.75 

NR. l84 S 
Samme Bind med forfkellige Msns 

stre i Blindtryk. Pris: s2.75. 
NR IZS A 

Fint persrsk Kalveskindsbind, poc- 
siret Bind, Ordet Salmebog vaa 
Ryggen og Forsiden, samt en sin sym- 
bsolsk BlsomstespForsiring i det øvetsste 
Hjøkne paa Forsiden. Guldforsiring 
vrnskring Kanten indvendig paa Bin- 
det, fom givet et sint Udseendr. Pris- 
ss.50. 

NR. l89 B 
Samrne Bind med lidt fotskelliit 

Guld og blank Fotstring. 83.50. 
saa hat vi endnu salmeboger, der langt overgaat de 0ven- 

for nævnte. Diese vil give den stgtste 0verraskelse, da de 
hører til Sjældenheder paa Bogbinderkunstens 0mraade. 
Vi hat kun eet Bind af hver slags, bøjeligt og polstret. Det 
er alle med todt under Guldsnit, runde Hist-nein et Tillæg 
og begge Tekstrækker, i en tin foret Æske, med Kantforsi- 
ring i Gold paa den indvendige Læderkant af Bindet, og 
med to hvide silke—Mæ1-kebaand med Kvaster. De Sælges 
efter Bogstaszumer. 

Kun en kort Beskrivelse kan her gives af disse elegante 
Salmebøger. 

salmebog A 
J fmt poleret Kalvestindsbind, — 

Kuløren fakder i brune Forder, fij- 
blank, Kulører i varierende harmonist 
Smag og fin Afpudsning. Pris: i 
bøjeligt Bind 88.80; i polstret Bind 
84.00. 

salmebog B 
J fint poleret franst »levant« Kal- 

veskinds"bind. Kssssren af Lædetet fal- 
der i mørkegrønne Farben Pris: 
i bøjeligt Bind 84.20: i polstret 
Bind s4.40. 

sajmebog D 

Fint poleret Kalvefkisndsbind franst 
»levant« Læden Knlsten falder j 

fpejlblanke brune miodulerede Fanden 
Bess: i bøjeligt Bind s4.80; i pol- 
ftret Bind 85.00. 

salmebog E 
Lig B, men i lyfebrnne msodulmde 

Farvet, ,,t::-« oa speilblank voletet 
Larven P:is. i opjelfgt Brnv sitzt-; 

:::st:e; Sind »Es-u. 

salmebogs G 
J det sineste ægte fort Chagrin, med 

sint Sillefotfats i hvidi. Pris: i 
bsjeligt Bind s4.40; i polsttet 
Bind 84.60. 

salmebog H 
J stort-nopperet sint Leibes-bind, 

Alasta Sælstind, folidt Udseeude og steckt Wudetsi polsttet Bin 
84.00. 

salmebog l 

Lig H, men lisdt forstelligt udstytct 
Bind. Pris: i bsjecigt Bind sasoz 
i polsttvt Bind M.00. 

salmebog J 

J bet sineste wirket-di Russiqn 
Kalvestind, fpejkblank pvlmt Leder. 
Pris: i bsjeligt Bind 84.00; i wi- 

saltnebog K 
Summe sont J, meui i fort. Pris: 

i bpjeligt Bind 84.00: i polstret Bind 

salmebosx L 
J wackerde Rugsian Kakvestind, 

»wine cobor«. Pris: J bsjeligt Bind 
33J90. 

salmehog M 
Lig L, men ssott Leder. Prit i 

oøxengt Tenno Bis-»Hu; I vol-Um Brut 

5410 
salmebog N 

J fint prcespareket ».undtessed« 
Kidstind, ,,m«otelt«, blødt Leder, met 

stærkt. Farbe mørkegrøn eller »alt- 
Ve'«. Pris i ibsjeligf Bind s4.00. 

salmebog O 
Lig N, men i ro’sonrød Fam, »vi- 

vose colbt«. Pris i bøjeligt Bis-d 
84.00; i polstret Bind MAX 

salmehc)12«r P 
Lig A, mer. Farverne fsldek i for- 

siellige røde Kulører. Pkts i bøjelisi 
Bind 83.80; i polstref Vind s4.00- 

salmebog Q 
Lig A og P, men Farverne faldet 

i mørkegraat og fort Brig i bøjeligi 
Bind 83.80; i pokstret Bind PHO- 

Salmebog R 
Jndbundsr 7 END-It :j:nd:)mme!«ks 

farvet Kam-Find ekterlignende gwas- 
melt Kobber i Fatve og Udfemdk 
Pris i bøjeligst Bind 88.80; i Vol-. 
sitei Bind s4.00. 

salmebog s 
Aarveskind delikat chockoladcbtus 

Farbe. Brig i bøjeligt Bind Jaso- 
salmcdog T 

J mørksbrsun farvet Mde, fiel- 
den mat Kulør. Pris: i bpjeligt Mut-« 
83.80; i polstret Bind s4.00. 

salmebog U 
J Kallvestind, mai Ferne eff- 

himmelblaa, Ined et sint Gall-Dot- di 
Lillie i Guld. Ptis i sbpjeligt sbd 
s4.80. 

salmebos W 
Los-braut ægde ægypttst Ernst-Ul- 

«lelædet«, med fm Positur-. Pris: si 

btjelingind 87.00; i pvlstret VIII 
N.50. 

salmeboc x 
J ,,undressfed« Kidftind, specielt 

og kunsftnerisst tillawi. i fmukb es 
delikade Farvetoner, liyse vg wird-, 
meget sint og blsdt Wende Loder, 
lig Mde i Udfeendr. Pris PHO. 

Salnschogs Y 
Lkz X, men pvkstret Bind, ZEIT 
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