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Dommcn over Bnlotti. 

But-arti domt til Doden. 

H a n is di a m In e rate sys: T o In. 

Ved wtsenlnwns Amt-J Nordre 
Bitt-J Etstraret Dleo der den LU. 
Felsr. afsagt folgende Dom i Sagen 
nlud Bulotti ng band Ziammeratet 

:’lr1«esmnten Wasäli Michael Kara- 
soff ogsaa taldet Johan Adrer Bu- 
lotti (Ballod) ogfaa Wladimir Kon- 
stantinowitsch Davidoff bør strafer» 
paa Livet samt i Grimmng til dens 
almindelige Brandforsikring for: 
Landbygninger og til Roskilde Amt-Z 
Brandkorsikring betale henholdsvis 
15,743 Kr. og 18,259 Kr. 

Arrestanterne Wladislaw Szad- 
kowski, Joseph Lubetsski (eller Lo- 
lsetski), Jwanowitch Wollkow, Jan 
(Johan) Chlewinski og Arrestantin- 
den Stanitslawa Muszal bør straf- 
fes, de to førstnævnte med Tugthuss 
citbejde 12 og 8 Aar, de tre fidst- 
ucevnte med Forbedringshusarbejde 
i henboldsvis 5 Aar, 1 Aar og 8 
Maaneder samt til efter udstaaet 
Straf at udvises af Riget. 

Arreftanterne Stanitslaw Neu- 
man, ogsaa kaldet Alexander Johan 
Felschau og Franciszek Pozdarow bør 
hver især ftraffes med Fængsel paa 
scedvanlig Fangekost i80 Dage. 

Dommen er bleven forkyndt for 
de dømte, der alle med Undtagelfe 
af de fire Hovedmasnd der forlangte 
Appel, erklasrede sig tilfreds med 
Tummelt 

Dommen blev forkyndt Bulotti og 
bans Fceller i selve Arrestbygningen. 
En for en blen de bentet nd af deres 
Cel«1er, og fri for Lcenker og Bnand 
paahørte de Dommen, der førft blev 
oplcest paa Tansk og bagefter blev 
oversat for dem i deres respektive 
Moder-zumal Russisk og Polsk. 

Bulotti paahørte sin Tødsdom 
med den ftørste Ro, og var ikke fri 
for at smile, da det blev forkyndt for 
hom, at han skulde betale de mange. 
Tusinde Kroner i Erstatning til de! 
forskellige Assuranceselskaber. 

Samtlige Damme vil af det of- 
fentlige blive appelleret til hsjeste 
Jnftans, Højefteret. 

Mord i Københavu. En 32saarig 
Kvinde, Anna Peterfen, som var 

Husbestyrerinde for en Arbejdsmand 
Nielsen, der boer i Borgergade 124, 

Sal over Gaarden, bled den 27. 
Febr. ved Ellevetiden fundet lig- 
gende døende i Lejligheden med flere 
Knivstik i Halsen 

J en Attilmlaucevogn blev hun af 
Politiet Draer til Frederiks Endspi- 
tcsl, bvnr hun dode stmks efter Jud- 
lieggelsen 

Bad Kniostifket var Pulsaaren 
bleven derørt og bavde foraarsaget 
den stchFe Blodning, som Inedførte 
Dødcn. 

Der er endnu ikke oplyst, hvem 
Gerningsmanden er. 

Akticfclsk. Burmcister C- Wains. 
Maskin- og Skibsbyggeris Regnskab 
fox Aaret 1908 udvifer et Overfkud 
paa 202,049 Kr. 98 Øre, der vil 
lslive foreslaaet overført til Reserve- 
oq Fornyelsessfonden 

Paa denne vil blive foreslaaet af- 
flrevet ekstmurdinært Kurs-taki paa 
Beholdning uf Aktier samt paa La- 

grene i Jnds og Centrifugetype, ialt 
1,724,920 Kr» lwurefter Reserve- 
ng Fornnelsesfnnden vil udgøre 386,- 
JUZI sit-. 7(; Dre. 

« « 

Drtrbt fin Hustru og to Bern. — 

Fra Falmn telegraferes den 25. 
Febr. til Rit.3. V11r.: 

En ubyggelig Vegivenhed er sket 
her i Morges Inellem Kl. 4 og 5, 
idet en Møller K A. Øftlund anta- 
gelig i et Anfald af Sindsfyge med 
sen Barberkniv bar skaaret Halfen 
csver paa sin lZiaariqe Søn, sin 3 
Maaueder aamle Datter on sin M- 

Kancljnaoiske Slcibe 
Kamänavislcepassagerer 
kanainiwpslc Hesæming 
Mmänamsk Rost 

bydcs Passxxgererne som reiser med 

scsllllllleIAH Emsnch Mlllsns 
store, hurtigsejlende. mode-me indrettede 
Dampere. som gdr Rejscn mellem Sigm- 
(1inavien og New Yot L- psa 

cu. 956 hage- 
Husk Pia c1»-kte. nam- he skal köbe 

Zillettet or sIngt euer Vegnet. ] 

nerige Hustrn og derefter skaarct 
sig selv saa stasrkt i Halsen, at haus- 
Lio nceppe staar til at redde 

Manden er ZU Aar qunnnel 

Trcrbt ved chstyrtning. — J 
Ejendonnnen (!«)utl)er«:sgade Nr. 1-1, 
zwis. fnldt en Leerling husii Bogbin- 
Der Geister E Eis-n den 2(i» Felix-, 
ned aennem et Elemtorrinn fra -l. 
Falk Oujde on drasbteizi nun Ztedet 

Trengen lilev først fnndet en Ti- 
nie-J Tjd senere nede pna Wunden nf 
Elemtoren, og da var nlt Liv for- 
lkengst ndslukt. En Amtmlnneevogn 
dragte hmn til Wtunni1nleospitalet 
gg da Døden her var konstateret, viJ 
dere til St. Johannes Stiftelsens 
Ligl)us. ! 

Den dræbte lJed Viggo !Vkørcl), var« 
Its Aar gannnel og Søn af en Ente-« 

s 

Eu forlorcn Son. Ved Aalborg 
Kreaturmarked for nylig sik en kø- 
benhavnsk Handelsmand Kig paa en 

Samling Kalve, sum stod i en af 
Foldene. En Mand, som gik foran 
Foldene, erklærede paa Forespørg- 
sil, at Kalvene var hans Faders, og 
da Handelsmanden havde udsøgt sig 
en af de bedste, købte han denne for 
-18 Kr, betalte Pengene til ,,Søn- 
nen« og trak af med Kalven. 

Noget efter kom Kalvens rette 
Eiermand til Stede og savnede 
traks sit Dyr. Da han saa Handels- 
nmnden staa Ined Kalven, forlangte 
hau den tilbage, hvilket iniidlertid 
tsleu afslaaet. Sagen bleo saa over- 

givet til Politiet, der ifl. ,,Nordjyll.« 
rgsaa fandt Seelgerem en 39 Ar- 
lsejdsmand S» sotn blev anholdt. 
obs-n indrømmede straks sin Brøde, 
cig du han staffede Handelsmanden de 
35 Kr. af Pengene for Kalven til- 
trage, blev linn fureløbig atter sat 
paa fri Fad- 

Jndbrud i cn Fiirkr. Der er, for- 
mcntlig den 22. Febr. sket Jud- 
ln·11d i Ørritslev Kirke Tyven er 

gckaet ind gennetn et af Kirkens Vin- 
duer og hat opbrudt og ødelagt to 
nye Kirkebøsser og tømt dem for 
deres Jndhold. 

En behagelig Ovcrtastelsr. Ma- 
skinarbejder Henry Larsen, Vejle, 
modtog ifl. ,,Vejle A. Folkbl.« for- 
leden en Arv paa 16,000 Kr. fra en. 

Taute i Amerika. l 

Han er for Tiden arbejdsløs, ogi 
Arven er derfor dobbelt kærkommen 

Sagen mod Past. Davidsen i Q- 
Velling kommer ifl. »Rand. A. Av.« 
for Højesteret oni en 3 Ugers Tid. 
Proceduren for Højesteret vil fore- 
gaa for lukkede Døre. 

For 50 Aar sidcn var Symaski- 
nerne lige konnnet frem, og davceren- 
de Zfrasdder Lin-sen pan Algade i 
Aalbnrg indforskrev derfor et nnnt 
ällkennestc fra Leipzig, sum forstod 
sig pua Maskinsytiing. Bist-kommen- 
de nnge Mund var den nuvcerende 
Ekrceddermester Elnn, født, i Fyr- 
siendønnnet Cassel Tet var ifl. 
»Nordiyll.« for nylig 50 Aar, siden 
Or. Ean kom til Aalbora lwor ban 
ester Larsens Død overtog dennes 
Fortsetning, soni han i en lang Aar- 
rcrkke drev med Held, indtil ban 
for et Pnr Aar siden trnk sig tilbage. 

General Boath nukom den 26. 
Febr. til Odense og Inodtoges nf 
»Frelsens Herr« paa Fyn med Mu- 
sskkorpd. Endvidere var mødt Stift-. 
inntmand Jonqnieres, hos hvem Ge- 
nernlen sknl lm under sit Opksold i 
Ldense. 

En Tel Mennesker, der var inødt 
Ised Banegnardem raabte Hurra for 
(L;eneralen, on denne holdt fra en 

Lundnuer en kort Tale, huorefter 
Vortkørslen fandt Sted. 

Onc Aftenen talte Generalen ved 
et Møde Vpaa Jndustripaloeet. 

Hndstcn er i de senere Aar vokset 
op til at blive en as Jyllands større 
Ztationsbyet Der er nu 1200 Men- 

nesker. 

Til en un Friskolc i Gørlcv er isl. 
»Im-ei Atntst.« indmeldt 60 Børn 

Solvbrullnp feiredes fnrleden nf 
Unsinn-stei- Vinae on Gnstm, Fusde- 
rikssnnd 

Christiansolms Fabrikket giver ef- 
ter de fcedvanlige Henlwnqelser et 
lldbvtte of 10 pCt for 1908« 

s--- 
-«.- 

Tilftanct Barncmord. Politiet act-Z 
huldt forleden en uan Pige sont miss-. 
lauft for at Unsre Moder tit et BLINDE 
Lnd Lin man for nngle Lage sidetn 
inndt i en Nrnnptnntnge red Glut-I 
mip ped Stils-e Senere tmr hun til-—- 
stam, at l)nn lmr tunlt But-net E 

En Haarflctning fm letidm Er 
ejendkmnneljm Fund, fdnl found-« 
ientiig staunt-er fra letiden, er! 
ist« ,,3kiuc Juckt-vix gjmst i en Mo-« 
se ved LandtinkL idet der er fnndetx 
us- lnnn.83(1c11«flet11i1n1. Den hnr denj 
tornebrnne Fuwe, soxn en GenstandI 
fnar ved at ligne nmnqe Aar i Md-i sedundetz pua Midten er den sam- 
Inenbnnden med lIldtmad, og en Del 
nf den er flettet i gnnske fine Pi- 
st«c, sont ntter pnn en stergen Munde 
csr forbnndne Ved llldtrand. 

Mnligen bar en Kvinde ofret 
Fletningen til Guderne; den er nu 

indsendt til Nationalmusæet, som la- 
iser den mikroskopisk undersøge 

Ei nattigt Ævcutyk. Det ek ikkd 
nogen Sjældenhed, at unge Menne-- 
sker i Vejle —- og for Reften cel- 
dre med, —- der en Aften er ude at 
more fig, tager med et af Nattogene 
der, fortæller »Vejle A. A.«; Baue- 

gaardsreftnurationen er nahen hele 
Butten, on Hotellerne tager ogfaa 

Inod de ,,rejsende« paa hvad Tid 
af Døgnet det end er. 

Saaledes gik de ogsaa en Vei- 
lelsorger forleden. J glad Stemning 
og med en velfyldt Tegnebog tog han 
med 1-Toget til den sydlige Robu- 
th. Her fnldt ban i Arme-ne paa et 

Par nf Byens ,,Damer«. og ikke 

lcenge efter sad de bænkede i en .af 
TByens allertarveligste Kneiper. J! 
sm omtaagede Tilstand hnvde Bei-J 

Ilenseren ikke mequ Anelse om, hvad» 
Ider foregik i Nattens Løb, men daI 
chan blev cedrn, var han 140 Knj 
fattigere. I 

Da han vendte tilbage til Vejlez 
lxeklagede ban fig til Politiet der, og 
san forleden maatte den paagælden- 

tde Beværter møde iRetten iFre- 
dericia for at afgive Forklaring. 

De Blindedc — 

! 

J snogle Artikrek kaldet »Es-owa 
ke« hat Forfattkren Heiman Mk iH 
,.Kbh.« gjort opmcerksom paa, at! 
Fredsværnssagen kun kunde gen- 
nemføres ved et Samarbejde af to 

af Damnarks Ministre; Forsvars- 
minifteren og Udenrigsministe- 
ren. Den sidste maatte klarlægge 
Landets Stilling i Verden og til 
Werden Den første maatte til Lan- 
dets Vcrrn fordre de Ofre, som den- 
ne Stilling nødvendiggjakde 

Under Oversfriften »De Blindede« 

flriver B. endnideret 

Nøjagtig saaledcg er del konttnet 

og sfet — sintpeltbem fordi intet 
andet Var Innliat 

De to :Vki11iftre hat« i deres Partis 
kllkoder flarlaat Landets internatio- 
uale Stilling og fordret det Værn, 
sum denne Ztilling kræver. 

lllufkeliaoiis bar de snodt stenet 
Jord, fardi aamle Zynder hæoner 
fig- 

Der er intet, danske Rigsdags- 
mænd nødigere hører Tale om end 
un lldlandet. J mere end en Men- 

1:eskealder har de fuldkommen væns 

net fia af med at sfænke den umgi- 
Usuke Ver-den en Tanke. Fra det 

ifamle Venstrcs Side var denne Luk- 
fen sia ude fra al Berøring med Om-» 
nu«denen, balot ubevidst, Taktik (son: 
man dren saa meqet bellere. sum man 

Var blank da bar for enlwer nden- 

rigspolitisk Vide11): man vidste alt 
for vel, at Tanken om Lmverdenen 
ljavde — — Tanker om »Værnet« 
ifølge 

Derfor rnllede den danske Mas- 
daa ned for fine Ruder, og hvad man 

ikke saa —- var ikke.. 
Og nu, bvor Fredsværnssagen en- 

delig er blevet den eneste og store 
Saa, og bvor Vor Udenriqsminister 
,,rnller op«, for at vi alle og vor 

Rigsdag kan se, at ogfaa vi har Na- 
lsoer og Genboer —- nu er Folkets 
Flertal oa Folkets flefte Tillids- 
1ncend, baa de nedrnllede Gardiner, 
lilevet saa blindede, at de ikke kan 

se saa langt som til Nabo oa Genbcr 

Oa de fordre-V faa burtiat fon- 
muliqt, Gardinerne rnllede ned iaen 

Men ber, bvor vore Øren er des- 
vest oa Vore Øsne er de blindeste i 
al Werden er det, at Aaitationen 
maa fcette ind: Gardinerne maa bli- 
vc oppe, til vort Falk bar set. at der- 
er en Omverden, 

« 

Burt Folt gør sig til af sin poli- 
tisle Opd1·ugelsc. Tenno stimme Op- 
dmgelsc er Quid og mindre end PS 
Hi Io ddde Eild werd, saci tængc vo- 

ns Pulttitere da von Fulk ikte opsj 
Dinger sixx selu til at fui·s1uu, at det: 

Fwdrelnnd jan di dog alle lwer Tag 
wilde oplmqqe, er et Led us en stot-51 
1·e Werden da man gerere siq sum et 

sursmndjgt Led us denne stimme Ver-E 
den. . 

,.:l1«’nn ftulde mnsteligt tasnke six1,«l 
siren unlig et Verdenshlnd, sont bis-I 
stasitigede sia«11usd Dur Frcdsuwrncäif 
jug, .,ut dette Land Var et Led uf 
Ijelilikkets vapa« 

Dessværre —- ni er det heller ikke 
Tbi i more end en Menneskmlder 

lim- vi ikke set Europa· Vi bar ikke 
fulqt dets lldvikliiig. Vure Politi- 
fere lmr rent nd bemmtet dets Til- 
Værelfe som noget, der angik os. 

Oq nu, bvor alt quasnger af, at 
vor Stilling midt i dette Europa 
var os klar —- — nu taler band-: 
lldenrigsminifter oq Forsvarsminis 
ster for døve Øren 

Her er Ulykkens Rod. Her hcevner 
sig en Menneskealders Forsyndelse. 

Hvem bar mi Kræfter til her at 
bringe dort Folk til at fe? 

Hvem har Magten til her at anb- 
ne de vrangvillige Øjne2 

De, sum hidtil forsøgte det, høftede 
tun Lotter. 

Herman Baug. 
En lillc Tyvcknægt paa 13 Aar, 

der i Aarhus har ikke mindre end 15 

Tyverier, navnlig fra Luftsværelser, 
pcm Emnvittigbeden, cr forcløbig an- 

lsmgt under Virrgemadists Forforq, 
indtil lmn kan blive sendt Iil en Op- 
drauelsesanstalt 

Tyvagtig chncstcpigc. En Tierre- 
stepiae i Aarhus forsvandt forleden 
hlndseliqt fra sit Oerskab og toa et 
mindre Pengebeløb med fixi, Hnn er 

nu anl)oldt, og efterat det har vift 
fig, at hnn tidligere hfar forladt flere 
Pladser paa samme ekstraordincere 
Vis, er det tillige oplyst, at hun er 

identisk med en Tjenestepiqe, der for 
et Aars Tid siden stjal et ret kost- 
bart Guldnr. 

Espetauto i Aarhus. J Badstues 
gade 1,» 1. Sal, har en af Esperans 
tos meft senekgiske Forkcempere her- 
hfemme, Fru Ljvgreem nn begyndt 
en Række Kurfus i Esperanto, fores 
løbig med 11 Elever. Som et Bevis 
paa, at Sproget ftadig vinder frem- 
ad i Anerkendelfe, ncevner Fruen, 
at »L’Æöro«, det parisiske Organ 
for L1Iftseilads, nu bar aabnet sine 
Spalter for Espe ranto- Propagan- 
daen. 

Eiendomsfnln. Ebr. Strands Jeru- 
siølieii oa Maskinfalnik i New er 

sclat til Maskinmefter Dl Sørrinqs 
AT Nclø for 85, 000 KI· 

Solgt Kro. Gasstaiver J. Andersen 
bar solat Stiqe Kro Ved Odenfe til 

Gceftaiver Carl Jensen Sotel Kik- 
kenbora«, Købenbavn, for 41,000 
Kr. Odertaqelseii sker April Flotte- 
dan. 

Dct danfkc Socialdemoktati afholdt 
dcn sidste Tag i Febr. Landet over 

Protesnnøder Innd Regerinqens For- 
« 

smrsfnrslag. J København afholdtes 
saadanne offentlige deer, men 

der var Programmet til en vis Grad 
kambineiet med de kommnnale Valq 
idet man — fom d t hed i ,,Social- 
Demokraten« gik nd fra, at lwis An- 

tisocialisterne faar ,,Flertal i Bor- 

cxerrepræsentioneih vil det lette Re- 

gcrinaen at genuerrrføre fine Finst- 
ninasforslag —- soni det i sin Tid 

lijalp Estrnp og Valmson, at Burup 
og Høire dengang Var Herrer i Kei- 
benbavniks Konimnne.« 

Dcrimod vilde natnrlianis et so- 
cialdemokratifk Flertal «paa mange 
Maader knnne 1nodvirke, at Køben- 
havn paany gøres til en Frestning.« 

Over dette Tema blev der da talt 
i forfkellige Tonearter as 21 Zo- 
vialdemokrateri mere ellcr mindre 
stcerke Ord. Folketinasmand Sig- 
vald Olsen anslog ret saalige og be- 

lnrfkede Toner paa ,,Sommerlyst«, 
medens Hin A. C. Meyer med flam- 
mende Lyrik aik leis paa »Kriasaal- 
skaben« nde i Nur-Bande men over- 

alt satte tnan sin Lid til det interna- 
tionale Socialdemokratis sejrrige 
Fredsarbeide nmd Kapitalistklasfens 
Krinsninsik 

Det danfkc Smøk Landbobøjsk0- 
lens Forføgslaboratorium hat nd- 

c 
—- 

ucdt en Aarsoverjigt over Tallene« 
Zcir Sinon-ers Vandindholty hour-i 
?)de1«grw11sei·nefor Aniternes Gen- 
usmsnit er 1:3,Ul og 14,-!2. 

« 

« 

Lignende Loerenstemmelse finde-J 1 

i de smnmenhængende Likækker ast 
Etikerudsiillingeri 1908 Te: fr-; ni-; 
..-1us.1 uf benac, at uort anør ei af I. 

meuxt end Bestaffenhed i Standes 
s.i«e.iige Enge-. ! 

W(nnemsniiszslallene for S:.tør!·et5!i« sisirukter svingede i kxc furfkelliaek 
:’. Ost- mellem Ydeuuuvnsersie plusk 
As og IniuuLJ U,—t og kliiiddelforøgek 
sen fra Gennemsnittet naar kun und- 
tuqelscisvisz ca eeu Point. ;)dergrcen-f 
ferne for det bedfte og det ringste 
Tllkejeii er plus- 1,9 og minus 3,7. 

Om Viutcrharvning sfrives til 
,,llgeskrift for Landmænd«: ,,Ved en 
i Fjor foretagen Driftsomlægning 
bjev jeg nødt til at vinterharve et 
Stykke Jord, fom laa pløjet fra Ef- 
teraaret. Jeg valgte en Tøvejrsdag 
efter Barfrost, da Jorden var tøet 
saa meget, at Heftene kunde gaa 
uden at »hoppe«. Det gab en Oder- 
flade saa fin som Havejord J SE- 
dcstiden vifte denne Jord sig saa po- 
røs i Overfladen, saa vellukket og 
levarende Fugtigheden, at den var 

lauqt behageligere at omgaas og af- 
gnv et langt bedre Saabed end Vin- 
tcrfure, behandlet med Slceder eller 
Larve og Tromle. Min Jord er Ler- 
jcrd, hurtig foraarstør, og giver let 
Knolde — J Aar, i disse Dage, be- 
lmndler jeg al min pløjede Mark 
med Lethe-weih Jorden bliver nn- 
dcliq. Jeg anbefaler alle Brugere af 
Lerjord at prøve, i alt Fald med et 
Stoffe« 

»— 

En alvotlig Stund. Der fortælles 
Hellig OlavS Saga om Olavs Ban- 

iusfører, Thord Foldsøn, at han 
todte Vanuersmngen ned isordem 
na den stud, og sank saa under Van- 
iu«et nted Bank-sann 

Tut er det, His. Neergaard hat 
not-r for Hort Landg- store og dyre 
Zag, striuer »Zum Anxtgt.« Ban- 

ccrfrangen smar der nn, og den bli- 
ser siaaeude..:lliak1 kan Inaasfe søge 
or en Tid at skjule Vanncret i Uld, 
nun ogsaa tun for en ,Tid. Olav og 
muis Masnd tante Stiflestadslaget og 
"aldt, mcn Zagen sejrede i en nær 

syst-Quirin Der er vedst at sejre for 
.1i and Zag, men dct er næstbest at 
Lalde for den. 

Vi ved godt, at denne Tale er der 

mange, som ikke forstaar, og adskil- 
ligc, som vil grine, ikke le, men paa 
Inodcrne dansk Bis grine ad. Det 

faar vi finde os i. Der vil paa den 
Juden Side ikke være den Lands-by 

Danmark, hvor der dog ikke findes 
en eller nogle, som kan se ud over 

Mandatbevarelser, gamle Taler og 
cmden Ynk, som Vi har mer end nok 
af. Og det er til disse, der skal ap- 
pelleres, til det bedste og ftørstei 
deres Hjerter. Nu skal det bl. a. ken- 
des, om de gode Folkehøjskoler hat 
faaet de unge i Tale (for vi har 
isesjsværre ogsaa Anstalter, hvor et 

aodt Mundlceder er Skjold for »mo- 

derne« Livsvisdom). 
Vi maa og skal gennem den Tid, 

srm kommen prøve at rejse det fid- 
ftc Opbud til Hcevdelse af Danmark 

som et vedvarende dansk Rige og af 
Dort Folk som en Enhed trods alt 

paa national Grund. 

NMIOIOOOOOOWWOOOOOOOOOW 

Z « Bøger for Konfirmationew . 

Under Fadcrhaand. As Pastok M. syst-um 130 Sidek am saht-usw« 
Tkykt paa Heerdeles sint Papir med latinste Typek. Prio 40c. 

Tit Ken tmanden. As Judkemissiomek C. B. chec. Ei Dkd met ad i Am. 
72 Si ec i qodt Shirtingsbind 30c. 

zum taxes-: Ttl Koasirmanden med Fowkd asPastpk J. Stecke us For. otdet fqlgendn Bogens Jndhold et sundt ch sandt, bydek et varmt og Ind- 
ttengende Fokmaniugsord og mangt et godt aad fra en af de stille i Laut-et 
Sid mange der hat sagt ja til Jesus, detes erliey maatte lægge sig de Paa- 
Iindelser pua Hierm, ipm her gives dem, da vilde det blive«til Velfignelfe 
he des-. — Bogen et ou sc Stdet, iudbunbea i komponeket Shiktingsbind 
di hsietjor. 

Treus Beuqu fee deu, der vil frem i Betten. If c. Sksvgqqkd 
Osterfes- Judedolder Vettqtningek over Troens Hiækp, Ætlighedens Be- 
ssuiup Hambjertighedeus Betydning, Afholdenheds Betydmng ogflete 

sogen er pca 148 Im Sidey godt indbuudeu i kompoumt Shir- 
Mud. Prissvr. 

sDtI ssgc Piqcs helltge Tillus Betragtninget ved Konstnnationeu og nd 
net Livets Baue. Dem-e Bog heb-ver Ingen Aubefaling da den hat staaet 

b- Ptsvei en Ratt-Mc 157 Sider. Jn eholdek 14 vdftxiigq tkistelige 
ettagtninqet. Priien et 40c. 

Stctk II fri. En Bog for unge Mænd If Pastok Georg Evetard. Af For- 
Itdet fslgendu Bogen vil scette den unge i Stand til at opfylde Apostelens 
Erd »Beste-geh staat fast i Trom, vcek mandia, væk nimm, og den oil fsxe 

m ind i Sandhed, der kan frigøre Aand, Sjcel og Leqeme fka Syndens 
cenker. Den vil passe godt som Konsirmanonsgavr. Jud-holder 13 Stykter, 

136 Sideti net Shi-tmgsbind. Pris 50c. 

Lys vg SIIIL En Vog for unge Kvinder. Ogma af Pasiok Georg Evesard 
If Forotdet anfø·.·es: Tet gik en ung verdsl g Kvinde jaaledes ved at lasse en 
af Pustor Everards Geiger-, at hun begnndte at bede. Aal-et efter tsrev hin- 
til Forfatteten og tukkcde og velsignede dam for, lwad han havde skænket 
hende i hin Bog. Bogen er paa 113 Sider og mdchokoer 10 Stykker. Prijen 
er 50c. 

Jer Bwllch Digt as A. Manch. soSkder. Fim im. 25e. 
Dranber fra Livets Flut-. Eis tiae Skaikiste mep Bin-stimng og et Veks kit 

hvet F ag i Aar-et. Af Bengta Hausen- Mrd feel-old af Basika Vily. Beck 
sg J. Levmsen 400 smaa Zwer, Paa godt Papik, net indb. 40c. 

Ungdommcns Statkntc Vibetswog og Saxmcoeks til hver Tag - Aal-et. 
Samiet af en Ven as de unge. Smukk imb ZW. 
Do. Smulk 1ndh. og qennemnssttken med have Binde til Nebtegnelse af 
sindeværdige Begivenheder paa de forskeiltge Jst-ge ihele Aar-eh 50c 

En passende Gave til Konflikt-ander euer til dc støcrc Sønxaggskolcbom 
Bestil nogle af disfe Begier for Kousirmationem 

DAleH LUTH. PUBL. HOUSE, mai-, Neh-. 
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