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Theodore Rovikvklt kom- 
met til Ksbrnhavu. 

Nonsevelts foreløbige Reiseplan 
gaar ifl. R. B. ud paa, at han paa 
Reisen til Kriftiania gør een 

Dags Ophold i Kobenhavm 
hvorfra han rejjer til Kriftianim 

Den 5. Majtagter Eksprwfidenten 
at holde sit Nobel-Foredkag dek, og 
han afreiser antagelig om Aftenen 
den 6. eller 7. Mai derfka til Stock- 
holm, hvor han vil forblive en ellek 
to Tage for at reife videre til Berlin. 

Eftek Forlydende i »Morgen-bla- 
det« har Kong H aako n indbudt 
Nonsevelt til at bo paa det tongelige 
Slot under Opholdet l Ehriftiania, 
og Roosevelt har modtaget Jndby- 
delim 

Eiter Jndstilling fta det akade- 
miske Kollegium bar det historifk- 
filofofiike Fakultet enstemmig be- 
sluttet at kreere Roosevelt til »Dor- 
tor philosophice honoris causa,« og 
Roosevelt hat gennem den ameri- 
kanfke Minister meddelt 11nirersitetet, 
at det vil være bam en Glæde at 

modtoge Graden. 

De ncvrmere Omstændigheder ved 
Mordet er folgende: 

Da Chr. Hausen og Rogteren hav- 
de fsrladt Hufet for at gaa til Stoy- 
riderdaarden efter Brod, faldt Han- 
sen om i Plan-tagen Røgsteren gik 
videre til Skovridergaarden og vends 
te derpaa tilbage til Hufet, lwor han 
fik et Par Koffepunche. Derefter 
gik han nd til Branden og skar et 

Stykte Reh af, og ved Hiælp af det- 
te tvalte han Monden, der ftadig 
laa og sov i Plantagen Pan det 
Sted, hvorfra han stimmen med den 
inyrdedes Huftru gik ud for at lede 
efter Monden, men fette Konen i 
forkert Retning. Senere git han 
bjem til sit Kammer i Skovrideri 
gomsden og sov, iom om intet var 

bændt. 

Studt pan sin Fadcr for at hævne 
fm Moder. N. B. Kobenhavm 30. 
Marts. 

En Maikinarbejder Carl KabelL 
Jerichnusgade 47, der er gift og har 
Jmange Børn og er ftærkt iordrukkem 
imisbnndlede ofte sin Kone, der of 
den Grund i Dag vilde Menge fig, 

Imen blev forhindret deri of Bernene 
« 

En 19aarig Sen, der Vnr bleven 
opbidiet over Faderens Mishandlins 
get ni Moderen, befluttede nu at 
bævne denne ved at drwbe Faderen. 
Da Faderen i Aften Kl. 8 samtnen 
ined nogle Kammerater kom ganens 
de fra F· L. Schmidts Mafkinfabrik 
i Vollm, bvor han txt-beiden bavde 
Spinnen stillet sig ov i Vigerslev 
Alls med en ladt Revolver. Da Fa- 
deren nu kom, bad Sonnen hamsotn 
en Samtale, hvorefter de gik ni- 
sides. Et Øjeblik efter affnrede ban 
6 Stnd mod Faderen: et« Skud 
ramte i Kindem et i Haanden, og 
han sit to Strejfikud i Ryggen. 

Faderen blev af Kamineraterne 
bragt til Lege Dnnrloo i Valby og 
derefter til sit Hiern, hvor der til- 
kaldtes yderlicere Lægebicelp, og 
han blev dereiter Isrt til Ksommunes 
bospitalet. 

Sonnen, der strats eiter Attentai 
tet var lsbet nd paa nogle Marter, 
blev forfulgt og indhentet og bragt 
til Politistationen i Bnlby, bvor han 
ved 10———11-Tiden i Aften tom i 
For-bat Han forth-rede at han 
havde beaaaet Handlinnen i Opbids 
felfe over Fadekens Misbandlinger 
af Moder-en 

Myttkri i cn Arbejdsanstalt. —- 5 

Fanget nndvegnc, mcn atter paa- 
grebnr. R B. Holbast JU. Marti» 

»Holbæk Amts Dank-lad« n1cddeler: 
J Tvangsasdelingcn oaa Soldale 

Amt-s Arbejdsafdelingen paa Hol- 
bæk Amts Arbejdsanstalt udbrød der 
i Aftes Mytteri. Tvangsarreftantek- 
ne — i alt ca. 30 —- bavde om Mid- 
dagen llaget over Moden oa net-ate- 
de bereitet at gaa til Arbejde. 

Oele Estermiddagen drev de om i 
Cellegaardem og benimodAften med- 
delte de Jnspeitoren, at de agtede 
at bryde ud. En as Fangerne for- 
ssgte ogsaa ved de sorigess Hiælp 
at trybe over den 6 Alen Ninamur. 
men ophav Forssget og sprang ou 
paa et Halt-tag. Her vilde en as 
Opsynssmcendene gribe hom: me- 

Fangen satte sig frastigt til Mod- 
værge, og en anden Fanae ilede ham 
til Hin-to Anstaltean Jnspektor 
tom nn Oviynsmanden til Hierw- 
og efter en haard Kamp loktedes det 
dem i Forening at saa de to Arre- 
stanter overmandede 

Jmidlertid boode en Del as de 

sokige Fanger oaa Goal-den boms 
barderet Jnspektøren og Opsynss 
manden med Sten, Stovle og Red- 
skaber, medens andre tog nieget store· 
Stenhamre og sorsøgte at knuse 

"Jcernstængerne sor Arbejdssalens 
Vinduer sor at slygte ad denne Ves. 
Fort-get mislyttedes: men Fangerne 
fandt da paa at stille Vcente ot) mod 
SovecellesBygnfngem hvorved de 
naaede op paa Taget, oa herfra tun- 
de de springe ned nden for Anstal- 
ten. Paa den Maade nndveg 5 Fan- 
ger. 

Jmidlertid var det tilkaldte Politi 
kommen til Stede. og det lyktedes 
saa nogenlnnde at faa No over 

Arrestanterne, der blev kommandes 
ret i Seng og Tojet taaet fra dem. 

J Das er de alle gaaet i Arbejde. 
Te Z undoegnc er i Mai-ges set i 

Ondløse, 2 Mil Syd for Holbæk. 
R. B. Holbceb 30. Wams De 

sein undveane Tvangsarrestanier er 

i Eftermiddag anholdt, de to i 
Kongsdals Skov oa de tre i Uggeri 
Me. 

Motdet ved sit-lind Chr. Mikro 
Tilstaaelsr. R. B. Kolding, 30. 

Mai-tö. J Gaar Eftermiddags Kl. 
1 blev Forhsret paabegyndt i Kle- 
lund Skovridergaard Den arrestere- 
de Nester Thriitcnsen Kirch der 
var mistænkt for at have begaaet 
Mordet; var medbragt. Fra Skovs 
ridergaarden gis man til Gerninass 
siedet. Her nægtede Rosteren be- 
ftemt at have begaaet Mordetx men 

da man kom til den mordedes Hut, 
anmodede han om at maatte tale 
i Snrum med Gerad-fanden og 

Stovriderem og han tilstod da, at 

han med Forsaet havde dtcebt den 
myrdede Stank-bet- Thr. Hausen 
Som Motiv til Gerningen angav 
ban, at han mente at kanne Date 
chr. danieng Ente og komme t Be- 
itan Ei M- W. 

Mcninnitis. For fort Tid fiden af- 
gfk en Lærling hos MaskinHrcicaet 
Nielsen ä Wintber poa Vleqdamsi 
def. Kobenlmvn pludselig ved Dødcn 
To ane efter blev en anden Last- 
linn fya og dode, og siden blev en 

Maskinarbejder syn. Do Lænen hat 
lonftateret, at de to Dødsfald skyls 
des Meningitis, hat Stindbedsauto 
riteterne lukket Fabriken on ladet 
den desinficere 

Fabriken befkceftiger 120 Mand, 
der blev under-spat as Stndslreqem 
for at man kunde faa sonsten-per 
om der var Fare for Smittens Uds 
bredelse 

En grsnlqudsk Obfetvotionsgtqtim 
J Fior ovrettedes som bekendt en 

Missionsftotion ved North Star Boy 
Nord for Kap York, on i indevceren- 
de Sommer vil Forfntteren Knud 
Rasmnslen og stud. med. Freuchen, 
der delton i Dnnmarszrveditionem 
begive sig til diese Eqne «- Nokds 
grsnland 

Det meteorologiske Institut bar i 

Folge »B. T. benyttet sia af Bisse 
Omftændigbeder til oed de to »Ger- 
rerg Asssstance at fan ovrettet en 

meteoroloaifk Observationsstation 
ved Æssionsstattonen Det er Me- 
ningen at anmode den dervætende 
grsnlandfke Præft om at være Ob- 
servotor. 

Denne Station bliver imledes 
den nordligste permanente meteoro- 

logifke Obsewationsstation og v:I 

sont Folge of sin interessante Besin- 
genhed bl. A. bllve udrultet med 
reqlstrerende Instrumenten 

Udvqudtlug. Lemvig, 30. Mut-ts. 
J denne Mauned er der her fra Is- 

s- 

nen foregaaet en ret betydelig Ud· 
vandringytil Amerika af yngreMens 
nesker, ikke alene af Land«mænd,.men 
ogsaa af Haandvævkere. Der er af- 
rejst betydelig flere end i de nceri 

meft foregaaende Aar. De flestc er 

reiste til Egnen ved Oma·l)a; enkelte 
ifcer Haandvætkerene, er rejst til 
San Franciska 

Dsdsfald. Fhv. Sognefoged og 

iGnardejer P. Frederiksen i Ajstrup 
;er forleden nimmet ved Døden. Den 

safdøda der Tor et Par Manneder 
ifiden fejrede sit Diamantbryllup, har 
jffølge »Aalb. Amtst.« vceret en 

jualmindelig virkfom Mand, og han 
fholdt ud i Arbejdet længere end de 

Efleste De mange Tillidsposter, hnn 

jhar haft, har han ·beholdt, til ban 
felv lagde dem ned; der var ingen 

Isom snskede andre i hans Sted P. 
-Fr(s-«-er’kksen, der blev 84 Aar gam- 
kmeL var Dannebrogsmand l .- 

—— Guardeier vg Oognefoged 

IEske Pederfen i Spøtrup er ifølge 
««Odd. Dnabl.« forleden afganet ved 

IDøden Den fdøde, der oar Beteran 
fra 64, udnæontes i 1886 til Sog- 
nefoged og Lægdsknand og har iøvs 
rigt haft en lang Rcekke Tillidss 
bverv. Ved sit Guldbryllup i 1906 
udncevntes lmn til Dannebrogsmond 

AutomobilsKItfeL Kriminalrets 
ten i Kobenbnvn idømte forleden 

ijanffør Ulrich Petersen 1 Manneds 
«si«mpelt FængxfeL fordi han den 28. 
November i Fjor pna Østergade med 

let Automobil pantørte det 49aarige 
ZBud Andersen fanledes, at Anderer 
Edøde af Læsionerne. Desuden bler 
lAntomobildruskesKompagniet dann 

gtil at betale den afdsdes Enke en 

IErstntning paa 5000 Kr. 
l 
i Ulykkcr. Habt-o, 2. April. Da en 

tyvrcmriq Karl, Harald Vøql), par 
lMäsbmqannrd ved Hadfund i For- 
Imiddngs var beskæftiaet med at køn 
thnlm fra Datnptasrsknsasrkcst ftnr 
Ftedcs lmn ned fm et st, lnwkkedt 
Isalfen oq dødc s: 

— Da est Par løbske Gesti- forlc 
zdcn lob ud fra Ganrdcfer Jens Jen- 
Efeniz Vognport i Onsild, løb do met 
V gnsmzigexi imod en gammel Dem 
lcjcsr P. Chriftcsnsen Han fik An 

ssiqtcst lvasltet og kortes i mmct be 
twnkelig Tiled til Habro Syge 
has. 

Kobenhavm 2. April. J Ganrdct 
til Ejendornmen Nr. 27 i Tot-den 
sfjoldsgade —- udfor Gl. Halm — 

fandt man i Morges Kl. 6 en yngre 
velklckdt Daiüe ligaendc død mel 
knust Horn-d. Hnm var iført mørke 
brun Knabe og mark Dmgt, met 

havde ingen Hovedi eller Fodbe 
klædning. Jngen af Beboeme i Hu 
let kendte noget til hende. 

Kolding, 31. Marks. Voanmanl 
Sørcn Andersen of Ødis Brandkup 
der i Gaar Eftermiddags kam k- 
rende ved Kolding Hann, kørte mol 
en Sten, faa at lmn styrtede a 

Vognen og forslog sig alvorliat 
Han brantes til Koldinq Sygehus 
bvor lmn i Nat or afganet ved D- 
den. Den nfdøde var ca. 50 Aa· 
qatnmel og efterlader fiq Enke o( 
tre Verm 

Esbjem, si. Worts En Mantis 
Winde Ente efter Kaptajn Madij 
Brinck i Søndcrbo paa Fan-, styr 
tcde i Ganr under sit Arbejde mel 
at pudse Vinduer nd fm nnden So 
ned paa Gaben. Hin-. døde nogls 
Timer efter paa Esbjem lommunali 
anehuö. 

« Ebeltoft, 31. Marts To Fiskers 
Hm Boeslum, Mikkel Christenset 

og Anders Koffer druknede i Aftes 
idet der-es Baad kæntrkde, melden-s d 
var i Færd med at røgte Garn 
Miskkel Christener efterlader Enk- 

ørn. Anders Kaiser var ugift 
enfe, 31. Mai-ts. Under Ran 

nq paa Marslev Station i For 
middaas kom Mejeribeftvrer Nielfet 
i Marslev ind under en Jembane 
voqn oq sik den ene Arm fuldstcen 
dia lnnft. Hort blev i meget liden 
de Tilltand ført til Sygehufet 
Ohr-nie 

s Maribo, 31. Mai-ts. Tsmrer S- 
lrenlens saariqe Søn i Anderstrm 
blev i Gaar skudt i det ene Øfe ved 
at han og en 10iaarig Ssn af P 
Ehrfftenlen i Anderstrup legede met 
en Vlonbsslr. Kuglen or gaaet inl 
i Hiernen bag Øjet Drengen be- 
Tfindek sig tet vel, men han- Til 
stand er usikker. » » 

Straubing» In fttrre hollcmdll 
Las »Na-MS W Beet 

af Groeningem paa Reise fra Lon- 
don til København med 140 Tons 
Oliekager, er den 30. Marts strau- 
det paa Ægholm Sander Nord for 
Nyord Skibet fyldteg med Band. 
Mondskabet, 4 Mand, blev i for- 
kommen Tilstand reddet af Nyords 
Lodser. 

Brande. Næstved, 31. Marts. J 
Nat opftdd der Jld i Ehr. Nielsens( 
Gaard i Knrrebxkstorp Jlden for-’ 
plantede fig hurtigt til de to nærs 

liggendse Gaarde, tilhørende Anton 
Jakobe og Jørg. Clausen, og et» 
Hus, tilhørende Trceskomand Jensl 
Andersen. Alle Ejendomimene nseds 
brændte. 

Jlden opstod oed Midnatstid paa 
Loftet i Stuehuset til Chr. Nielfens 
Gaard og menes paasat af en Vagasl 
hond, fom man havde ncegtet at givel 
Nattelogi paa Loftet. Jntet levende 
in-debændte. En Del Jndbo brcendte. 
De brændte Bygninger var forsikrede 
i«Landbygningernes alm. Brandfors 
sikring. 

En tredie Guard, tilherende Haus« 
P. Hausen var ftcerkt truet; men 

det lykkedes dog at redde den. 

Svigagtig Fallit. En Guldsmed 
Guldvig i Aarhus blev for et Par 
Manneder iiden erklæret Konkurs: 
der var en Deficit paa over 20,000 
Kr» som han havde formeblet i godt 

let Ame Kreditorerne lod foretage 
zllnderssøgelsr. hvomnder det oplystes, 
Jot Guldvig havde ikaffet en ftor Del! 
.af Varelageret til Side, bl. a. ved 

«at pantscette det hos Pantelaanerel 
«i Aarhus, og da han ikke havde førtz 
Boger of nogen Art, blev der rejfti 

«kriminel Tiltale mod ham for spig-» 
sagtig Fallit. Guldvig blev derefter 
«anboldt, og senere et hans Svoger. 
.en Agent Nsrlev, bleven fat fast- 
.siatet for Meddelagtighed i den 

jsviqkwtige Fami. 
Guldvig havde tidliqere Forrets 

tininq i Nykøbing paa Mars-, men 

"«Landsndstilli1mcn lokkede bam til 
Aarl)us. 

i 

En Benguavcr. Sidfte Valg frie- 
de efter en enkelt Periode Folkei 

-tingen, skriver »V. L· i Udl.«, for 
«Yen af de mest usympatetiske Person- 

ner, fom hat haft Scede i Tinget. 
« 

Det var den arrogante, anmassende 
»Hu Anders Nielsen til Svejftrup 

LsØstergaard der var.indgaaet i Tin- 

sget fom Vilh. Lassen-s Efterfølgetr 
Nu, da hans Nigsdagsgerning ikke 
optager ham mete, hat han flaaet 
sig paa Rendyrkningen af Bengnas 
verrisyftemet, og det maa indrømmes 
dam, at han er naaet endog ganske 
forbausende vidt paa ret fort Tit-. 

Nylig oplyste Landbrugsminister 
Poul Christensen under Folketingets 
Debat om Salg af Landbrugspros 
dnkter, at A. N. paa »Lurmærke- 

" 

foreningen«ö Konto hat en Jnds 
tægt af -1,500 Kr. —- og Statstils 
jkudet er 6,500 Kr.! 

Han fanr fom Fmd. 2,000 Kr» 
for at lede Kontorforretningcrne 
1,()0s) Kr. og i Reiseudgifter 1,500 
Kronen 

Desuden faar han en klætLelig 
kdiejscgodtnørelse ogsaa andre Steder 
sm, efter at han —- meget nødig 
jevrigt — flap sit Frikort. Han 
fanr 4,0()U Kr. fom Sagkyndsig i 
Foderftofforeningem paa »Lomme- 
bogen« tjener han 6,000 Kr» fom 
Rednktør nf »Andelsbladet« hnr han 
fast 3,()00 Kr» og ialt menes det- 
at hans ,,velsignelsesrige« Vivksoms 
hed for ,,Andelssagen« og ,,de smaa 
Hiern« indbringeriham en Aar-Z- 
indtcegt poa langt over 20,000 Kr. 
Besuan ejer han to Gaarde og er 

en of de rigefte Mænd paa sin Egn 
—- oz alt det bar hnn naaet gennem 
Andelsbevregelfen paa ganfke faa 
Aar. 

J Anlcdniug af »Unitcd StateMs 
Grundfmdning i Xa. Fjord indeholdt 
noer»Aftenposten«, forleden enArtis 
sel, bvori bl. a. stam, nt den Dng 

«»Unitcd States« forlod Xa» laa 
Wangen faa tnkt over Fjorchn, at en 

engelsk Wilfonbaad, der isorlod Han- 
nen en Time for, gis til Ankers ved 
Nesoddm Loddet paa »U. S.« blev 
heller ikke brngt. Skibets Officerer 
bar fortlaret, at det ikke vilde være 

til Nyttc, fordi Dybden paa begge 
Sider var for variabel til Stedsi 
bestemmelfer. Endvidere har, bed- 
der det. Damperen brugt daarlige 
Kot-t. Nomes geografifke Opmaaling 
hat i de senere Aar optaget sanfte 

; udmækkede Kett med Sol-stud, M 

ROUDER Llll JERN" 
De holder bedst hvok Slidet er 

hast-dest. Forarbeidet af ud- 
sagt Lidder,speciclt garvet til at 

modstaa netop den Sla s slid en 

sund Gut eller Pige vil give dem- 
Tu Lag ak Liede- er syst iud 1 

ijpga ists-derive et, for at hin- 
dre arTæerne spakkes nd. sin- 
lerne er ak ydersdg seigheC 

Meyer Special Mel-it Skolesdko 
er laver til at passe et Bat-us Fod pua en komkorvaisei, 

natukljg Man-kle, som vil iorebygge Fodplago i SIka 

Aas-, dog er do moderve og smukt udseeade. kiun 
de ægte hat- Mayek Handel-merkst pas sagst-m 

BUT-lich De vil set-do os Nsvnot paa en Famil-zude- som « 

Ikkc korhcindler sperial Mkklt skolesk0. vll vl komle Den- '.9 
im. 1)okt.ot·m. er sniukt 151120 time-us at tät-arge Washington "— 

NVI lavcr ogsaa Honokbilt sko tot- Mæm1. e 1.·.-H(1jng Lady sko, Martin-. Washington 
Comkorr sko. You-Ia Oushjon sko og Ar- 
beiilsska 
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»disje Kort fandtes ikke om Vord, 
derimod ncwigeredes efter et Kort 

»optaget 1865. Disfe Kort udkommer 

jbvert Aar rettede, men det var ikke 
’rettet siden 1907. 

Misvigningen er heller ikke op- 

Iført siden 1895. Den aftager hvert 
ZAar med 6 Minutter og siden 1895 

kbliver det altfaa lyz Grad, hvilket. 
That bevirket en veftlig BestikfejL 
, Under Forhøkene er det opklaret, 
at Skibet knn bar seilet med en 

iFart af 4 Mil, da det stødte. 

Gavc til MufæerUr. Ægtepars 
ret Lind (Vogbanidler Th. Lind og 
Feue) bar fkænket Nationalmusæef 
en værdifnld Samling med Anmods 
ning um, at dette vil fordele de ca. 

200 Numre,Samlingen omfatter, til 
de forfkellige Mufæer. Samlingen 

romfatter Møbler, Porcelæner, Glas 
m. m., bl. a. et ualmindelig verbe- 

IvaretÆgetræfskab fra Chr. d. Fferdes 
Tid Det bærer Aarstalliet 1744 og 
er danfk Arbefide fra det nordlige 
Jylland Desuden et kraftigt Mahogs 
nibord fm Cr. den Ottendes Tid, 
nogle Mabognikomoder fra Fr. den 
Sfettes Tid Frederiksbom Musæet 
faar et meaet mussin og kurisst 
Tefkrin af Tin, fom bar tilhørt Fr. 
den Andens Dronning. 

Mystalsamlingem i bvilken der er 

flere, færdeles gamle, fint flebne 

LGIas, sqcmk til Kunstindustkimuskket, 
der liaeledes faar flere af de yvpers 
lige PorcelwneL Af kinesiske Fade 
oa Vafer findes fortræffelige Eksemi 
plarer, ligeledes af Delfterporcelæn. 
Endelig findes en Samlina udmærs 

.kede frnnske og kinesiske Vifter. 
——---·0-—- -——-—«— 

i 

Petersen. »Am-has Stiftstidende« 
skriver: »Denne Bog kan mcm 

ønske den videft mulige Udbres 
delfe, da den er et ypperligt Hjæls 
pemiddel til Forklaring af meinst 
og meget i de bibelske Fortæls 
linger«. 

Dunge og Drengr. Skildringer fri- 
Missionsmarken Overfat af Ko- 
ren Ræder. Det er en Bog out 

Drenge af forskellige Racek, Hub- 
farver og Spros. Den fortællet 
om Indien-I- og Arabiens brune 
Drenge, om Afrikas sokte og Ki- 
nas gule Drenge, og om Tren- 
gene iblcmdt Amerikas Indiana- 
stammek. Men førft og frem- 
mest skælner den imellem de to 
ftore Hovedgrupper: Drenge. der 
er Kristne, og Drenge, der fkke 
er Kriftne Og den minder am, 
at Grænseskellet imellem disfe to 
Grupper strækkek sig igennetn hele 

Verden — saavel hvor de ukultii 
verede som hvor de kultiveredt 
Folkeftammer bor. 
Bogen er paa 156 Sider« smukt 
indb. og rigt illustreret. Pris 60 
Cen«ts. 

Herregaardsfolt En ny Bog af Kir- 

stine Wormark. Den indeboldet 
en Samling af fem frifke og le- 
vende fortalte Smaatrcek af Lb 
vet paaLandet, især fom det levesi 
de lave Stuek under Hytternes 
Strantag. 48 Sider med Bil- 
leder J farvetrykt Omslag. Pris 
20 Cents..;,1K 

IFor Mcdnrbeidcte i Ast-neckte- 

l Fortajllinqer og Smaaftykker til 
Søndaasfkolens Tekftrække. 1 —- 

Adoent til Pinse· Ved P. Bloms I bem, Reifesckretær for Bomo- 
audstjenessteIL 79 Sider. Prks 
25 Cents. 

Danifh Luther-m Publifhing Hoch 
Blair Nebt 

Jst-new Saugt I—Il. 
Jaltsso Sange. ?- 

Disfe to fortrinlige Sang Saus- 
linger med Musik og under-last 

»Tekst, hvoraf allerede 6 Oplag et 
trykt, fang nu indbunden samtnen i 
net og solidt grsnt Shitttngsbind 
med Guldtryk for den meget bist-b- 
ne Pris of 85 CentQ Er færselss 
vel siikket til fletstemmig Sm. 
Auges allerede as mange as 
Sangkot — 

MLWMM 

Nogle uye Bøgcr 
for Sondagsfkolcn. 

Solbsrn i et Solrigt Land. Af 
Mary N. Tnck. Paa Dansk ved 
A. K. Skildrinner af indiiske 
Bøm Den handler snart om lyks 
kelige Solskinsbønr. snart om 

dem, der mnatte ønfke, at de an- 

drig var fødte. blandt dem man- 

ge af Barneægteskabernes ulykkes 
lige Oste. 108 Sidet, smukt ind- 
bunden, og med Villedetn Pris 
40 Cent8. 

Breve til minc VII-m ftn det hel- 
lige Laut-. Af Hean A. Homer-; 
Med mange Jllustrationer. Jnds 
blinden i farvetrykt Papbind, 
Pris 40 Cents. Den er ledfaget 
of et Fokotd af Provst Joh. Bibe- 


