
wes-CI Yanmark. IRS-« 
Stute Lock-mi. 

Forligsfothaudiingerne 
bristedc.--12,000Mand 

udelukkes. 

»Ar. Tgbl.« af 4. ds. Minos-: 
»Er-obs de iljwkdiqfte Anstrengelfer 
for at die-me Landet aennem den 
trucnde Situation, der i dettc For- 
oar hat« herko paa Arbejdsmarkes 
det, er Forligsbeftrwbelserne nu 

alligevel bristede. 
J Daq trwdcr der 3 nye Lockouter 

i Kraft, og 12,000 Arbefdeze sættes 
derved ud of Beskæftigelse. J For- 
vejen var der lockoutet ca. 3,000 
Mand. 

De bktftcde Fokhandl i n- 

get 

indlededes i Gaar Formfddags Kl. 
10 i Odd Fellow Polæet 

Fertigsmandem den utrættelige 
Direktst Koefoety klarlagde i et ind- 
trængende Foredrag Parterne, holl- 
ke alvoklige Folger det vilde fau, um 

der ikke tom Overenskomst i Stand, 
og man gik derestet til at for-handle 
direkte om Muligshedeme for even- 

tuelle Mæglingsforflag. 
Kl. 2 var man naaet faa vidt, at 

Fosligsmanden kunde forelægqe 
Partei-ne et Mæglingsforflag fotJ 
hoert af de li Fug, Ilonslikteme dreji 
er iig om 

Fagotganiiationerne trat sig daj 
tilbage for at forhandle indbyrdes» 
hver for fig om de fremiatte Forslag, 
og Kl. 4 sqmledes man til et nyt 
Mode for at taqe endelig Stand- 
punkt til disse. 

Dei var bestemt at Forhondlins 
gerne kun skulde vare til Kl. 5, men 

til dette Tidspunkt var man endnu 
ikke kommen til noget Resultat, og 
man befluttede da at fortiætte endnu 
en Time. J 

Det betragtedes af de manqe insf 
tetesferede, iom idelig forespurgtc i 

Palkeet efter Resultatet af Forhand-» 
Ist-gerne iom et Tegn paa Mulcgs 
hoher for Forlig. Des-the blev 

Forhaabningerne skuffede. 
Nogle faa Minutter for 6 iluts 

tede Fokhandlingetne med det Resul- 
tat, at der ikse var opnoaet Forlig i 

noget af de 6 Fug, der var indbei 
fattede i Konflikterne 

Hvem Loctduten gaslder. 

De 6 Faij fom ForliandlingerneE 
dtejede jig om, er: 

Bkikkenslageme ca. 1000 Mand,« 
Tkæindustrien ea. 1150 
clektrikerne co. 500, 
Muterne ca. 4,5000, i 

Snedkerne ca. 6000, og j 
Mitterarbejdsmasndene i stoben-l 

havn ca. 1100. 
Der var i Forvejen erklæret ogJ 

iværksat Loctont i de 3 føritncrvnte 
Fug. For de 3 sidstncvvnte begynder 
Lockouten i Dag. 

Jalt omfatter de liFag ca 15,000 
Mand, men i Virteliquedcn oil et be- ; 

tydeligt starre Antol Arbejdere blives 
ledige. Antugetig oik der samtedej 
Tal naa op til 18 CLTWUU Blandtj 
de Arbejdeke, der indirecte indquesj 
i Konflikten, er MuterarbejdsmænH 
dene i Provinierne og de sorigel 
Vygnings"haandværkere. ! 

lldg«ifteriics. » 

Sksnt Munden paa dk i For-I 
handlingerne deltagende Personerss«s’ 
i Oenhold til Lovens strenge Parn- 
grasser s-- er lukket med syv SegL 
svues der dog at kunnt- skimtes saa 
nieset bog Tavshedeth at der ikce 
et Udfigter til, at Lockouten bliver 
of Unsere Varigched. 

Ickbejdsgiverforeningens Hei-ebbe- 
styrelfe er ganste vist indkaldt til i 

Dag at tage Beilutning om Situa- 
tionen, vg Nesultatet af et faadant 
Mtde pleier man paa Fovhaand at 
lende HOtdlyden af, men det paa- 
stodes»«besten1t i AfteQ at der ikke 
vilde gga mange Gange 24 Time-L 
inden Forhandlingerne vilde blive 
gmoptagne 

Og hvis man hat Lov til at stet- 
te, vil Forhandlingerne begynde paa! 
et nyt Grundlag, hvorved Stimmen-i 
kædningen af de spricellige Fagi 
undgaas. « 

In Udtalelse af Jugenitr Alex.l 
Its-. ,.Jngeniør Alex. Fuss er as 
»Natt.« bleven anmodet om en Ud-· 

talelse angaaende den ftore Arbejdsil konflikt og har derefter udtalt fig 
fanledes: 

De Vanskeligsheder, der bar reist 
sig for Opnaaelfen af en -Ordning, 
beror vasfentlig paa den af Arbei- 
derne udtalte Frygt for at slutte 
Overenssomfter af faa lang Vorig- 
-hed, fom Arbeit-Jaivesrforeningen 
fortnimmt Man gør gældende, at 
Llrbejderne derved binder sig til de 
tüwærendc Arbejdslønninger, me« 

dens det kunde tasnkes, at Konjunk-l 
turerne under en femaarig Periode 
vil forandre sig og Pengenc maaskJ 
tabe i Qøbkevne. s 

Arbejdsginerne mener, at heleF 
denne Frygt beror pta en Wissen-( 
discse as Situationen, —- ikke hcot,l 
fokdi de: vismok e: højst usikkekt,· 
om vi i Labet af fem Aar her i Dan- I 

mark faar en virkelig Højkonjunkss 
tur, men ganske færlig, fordi de 
Ovetenskomftey slwokom der er Ta-" 
le, i stort Omfang befidder en san-l 
dan Elasticitet, at der meget vel in-. denfor Overenskomstperiodcn kan 
ske Stigning i Lønnen. 

Det gcelder i nsdprceget Grad for! 
alle de Timelønninger, der er lang-. 
qede paa Minimallønninger, altiaal 
netop for Lønningerne i Snedker-- 
Muter og Elektrikerfaget og i Trwi I 

industrien, — — de Jag, i hvilke derl 
er Konflikt Under Forhandlingers 
ne om Arbeidömwdslsnningerne i 
Jasrnindnftrien blev det statistile 
godtaiort, at ielv i en iaa vanikelig 
Periode iom Aarene 1907 --10 
bat-de Ilrbejdsmændenes Jndtægter 
vasret i itadig Stigen, ungtet dekes 
liiininmiløn var konstant i nævnte 
Tidzrusn Zaa meget mere maa 
man knnnc Paaregne, at der under 
en virkeiia Opganq i .Qot1jnnkturer- 
ne Kommende Aar vil kunne indtræsi 
de Ztianinger i Lønnem uanietatl 
Minimaiiønnen bliver den iammr.s 

Man maa zo ikke glemme, at Mi-· 
nimallønnen tun scrtter Grcenie«l 
nedad, m st den, i Forholdet til 
den entelte Mand, tun er en For-- 
isliatelse soc Llrbejdsgiverem ikke; 
Jst Arbejderen Hvad Akbejdsgivers 
ne tilitrcrbek ved Overenskomsterj 
af forholdsvis lang Varighed, er· 
Jnsdstilling as Arbejdsssteidigbeher-i 
ne. Vi Arbejdsgivere nærer den« 
Overbevisning, at begge Pacters 
Interesse-r i høj Grad vil fremmes 
demed J mange Fag er det as den 
allekstskite Betydning, at der i Ro 
og Fred atbejdes paa at styrke og 
udoikle Virksomhederne. Dort-ed for- 
øges Albcjdsmasngdem og Arbeitss- 
løsheden inditrwnkes. 

Det er derfor urigtigt, naar Ar- 
bejderne anlægger den Betragtning» 
at en Overenstomft af lang Paring 
hed tun er et Gode for Arbejdsgis. 
verne, og naar de med denne Moti- 
nering immer, at Overenskomftenl 
ital bete-les- med omfattende Stig-» 
trinqu i Mindftelønningekne. Ten« 
stadige Forstndning opad af Mind- 
stelønninaerne virter netop begrwn-« 
sende pac! Arbejdsmasngden og frem- 
kalder for-get Arbejdsløshed 

Det var hsj Grad ønikeligt,« 
at Forstaaelslen af disse Forhold 
notiedede iaaledeö, at vi inart kun- 
de komme til en Fredsilutning.« 

l 
i 

l 

l 
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Monds og sllovcfygcn Palas-f 
ter fom Zmittekilde Fra Vetcri-» 
nwrfysitus Professor V Bang har 
Landbrugsminifteriet modtaget fsls 
gende Strivelse: k 

Jeg tillader mig at heulede Mini- « 
steriets Opmærtsomhed paa den Fa- 
u, der for Tiden er for at Mund- vg· 
Klovefygefmitte kund- blive tilfsrk 
Landet ved polske Akbejdere. Sys-« 
dummen er iktc blot meaet udbredt 
i Tofllandsp men ogsaa i Gali- 
zien, shvorfta, saa vidt jeg ded, de· 
ileste polske Arbejdere kommen Det" 
kan da meget vel tænkes, at nogle 
af dem har været i Berlkina med 
fmittet Kvæg, fIr de rejfte hertil, 
og shvis dercs Klæder ikke er bleven 
desinficerde, tan de fsre SmitteI 
med iig. -· 

Det syms mig, at man bør den-! 
lede de danskc Lawimænds Opmætks 

« 

somhed hcrpaa, og at man bar raadel 
enhver, der i denne Tid modtager 
polfke Arbejdere, til at sage at fkafsl 
fe sig Oplysning am, hvoroidt de» 
paagældende Pers-mer hat vaeret i· 
Berating med Dyr, der var angrebs 

W —---—-—--—--—-—— 

ne of Mund- og Modelng og om i« 
saa Fald deres Tøj er bleven for- 
snarligt desinficeret. Er dette ikke 
stet, bør de drage Omsorg for, at 
dct fnarest muligt gøres her, nann- 

lig for Arbejdstøjets Vedkommcndr. 
Hvis Tøjet kan taale at koges, nd- 
førcs Tcsinfeltimwn letteft paa den- 
nc Munde 

Stor Brand i Runda-T Flktcl 
chndommc sdelagt. Den 5· ds. ved 
4sTide11 om Morgenen opftod der 
iflg. N. V· Jld i Vaqbnaninchn 
til Hotel »Dagn1ar« i Nandersy 
som csjiss af Sucdkermester M. Sen-l 
son. J Vagbygningen fandtes L( 
Sncdlerværlerftedcr, l Mafkin- ogs 
1 Ta-petsererværkfted. Jlden, der risl 
meligvis er Opstaaet i Snrdkervktks 
siedet, greb hurtig om fig, og den 
angrebnc Bygntng blev hurtig Lu- 
ernes Nov. 

Jlden brcdte fig til Sidebygs 
ningen til M. Jensens Ejendom 
og til Vagbygningen til Kckbmand 
Koefoeds Ejendom; herfra redde- 
des i fidfte Øjeblik en ka. 60-aarig 
svag Mand, fom blev braut paa 

Sygehufet Jlden angreb endvides 
re Reftanmtør Galsaaards og Apo- 
teker Daugaards Ejendomme· 

Ved Middagstid var Brandvtes 
ienet Herre over Jlden, Inen da var 

foruden de to Vagbygninger nied- 
brændt den Snedkermester M. Jen- 
ien til«børende Sidebygning. 

Nefiauratør Galsgaards Efeu- 
dom var til Tels ødelagt af Jld 
og Band. Apoteker Daugaards Eim- 
dom blev betydelig ramponeret. 

Snedkermester M. Jenfens Eim- 
dom var forsikret i Købficedernes 
almindeiige Vrandforsikring for 
9000 Kr» Købmand Koefoeds for 
7000 Kr. iamme Steds. 

Stor Brand. 6 Guarde og 6 Hu- 
fk brændtr. Ved -1·Tiden om Mor- 
genen den 4· ds· opstod en itørre 
Jldebrand i Landsbyen Borup ved 
Wunders 

Jlden opstod i J. Nielsens Hus 
og bredte fig derefter til Glarmes 
ster Bentzens Hug, Guardejer Niels 
Msøllers Guard, Guardejer Ras- 
mus Fuhrs Guard, Ganrdejer S. 
Mogeniens Guard, her reddedes 
Stuehuset, Ganrdejer Zeus Jensens 
Guard, Fiikehnndler Bojes Ejen 
dom, Guardejer Christiansens Gaard 
her reddedes S,tuel)ufet og JHalvde ! 
lcn af Fislehandler P. Dahls Efeu-! 
dom· l 

Endvidere brændte to ubeboedel 
Hufe, tilhsrende Prokurator Lang- I 
balle i Runda-z l 

i 
i 

l 
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Ranhed. J, ,Social Demokraten« 
fandtes den 5 ds et Billede of en 

Arbejder naglet til et Ukiors 
Onenover ftod der: ,,?lrbejder- 

flossen naglet til General Lock-Fuss 
tens Kors.« 

Nedenunder: »Er du Guds SM, 
da hjcrlp diss felv!« 

Man ital lede lcenqe efter at finde 
en mere imaaløs Blasfemi · 

Den PanikeiVlasfemiXHr. Can- 
ling i jin Tid fremkom med i »Po-; 
litiken«, vil endnn være i frisk Min-l 
de. ·- 

Dr Wiinblad er i Gaaer naaci 
fuldtud op i Hnjde med Hin Ton-« 
ling 

Mener Hr Wiinblad virlelix1, at 
Arbejdernes Sag staar san daarlig,·; 
at det er nødvendigt at bruge flige 
Midler for at hidse Fanatismen op? 

Vi tvivler ilke om, at der i mange 
Arbeiderhjem vil gives Hr. Wünbladz 
det «Svar: Hvad der blev bndt os i" 
«Socialdemokraten«s Ongdagsnumiz 
mer-, er dog en for grnv For-l nærmelie l 

En Sclhnnd i Gnaden-Im To 
Fiskerc opdagede forleden i Gudcns 
aaen tæt vedOkkerfabrikien, en Stel- 
hund, der fulgte deres Band oq nasc- 

mede fig donne indtil 4 Alens Af- 
ftand Den ene Fisker gik i Land og 
heutede en gammel »Skydek«, hvors 
efter «han affyrede et Hagelskud mod 
Dritten men det vifte fig, at Stu- 
det ikke gjorde mindste Bitkning, 
uagdet det var qffytet i kun faa 
Alens Afstand 

Spsrgsmaalet er nu i Filac 
»Silk. Av.«. om det er en ny Sæl 
hund, der hat fundet Bei herop fra 
Nanders Fiord, eller om det er den 
qamle Bekendt fra Juulst der er 

aaaet igennem Frislufen ved Papst- 
fabriken og nu er paa Bei ad Havet 
til. Det vil derfor være interessant 
at fqa oplyst, hvornaar Sælhunden 
sidst er set oppe i Sterne. 

Skovbtaudc. Et Par ftørre 
Skoobrande hat i de sidfte Dage af 
afvigte Ugo, skriver »Jle. Pst«, 
raset paa Silkeborgegnen Antcmes 
lkg fvm Folge af Borns Leg med 

Tændstitker opstod der Jld i Guard- 
ejer Berthelseng 80 Tdr. Land stoxe 
Skov paa Bjørnhaldt Balken meu 

det lykkedes i««Følqe »Silk. Av.« at 

pegrwnse Jlden, saa der kurt brænds 
ca. 20 Tdr..Land, msest Ungskov. 

Næfte Akten udbrød der Jld i 

noqle Lyngbakker ved Linaa, og den 
bredth sig til den Overretsfagførcsr 
Kier i islarhus tilhørende Linaa Ve- 
stersfov paa 350 Tdr. Land. Ogsaa 
her lokkedes det bog, om end med 
ftore Anstrengelser, at faa Jlden 
bmnmsct og slukket. J Gaar Nat 
udbrød der imidlertid atter Brand i 
Plantagen, og denne Gang brændtts 
ca. äu Tdr. Land. Jlan menes at 
være paafat. 

Dødsfnld. Ihr-. Overlcvrer oed 
Noskilde Kathrdralfkole, rund. theols 
Rud. Bat) er Søndag den 2. April 
afgaaet ped Dødem 69 Aar gammel 
Den afdøde havde i 24 Aar været« 
knymst sit Roskikde Kathevkatskute« 
som Adjunkt og Overlærer. 

— Mkidstifiksk as Øsmsanft-Kom-r 
pagni, Tirektør V. Guldberg erNat- 
ten til Zøndag den 2. Apr afgaaet 
vcd Dødm 52 Aar sammel· Afdøs 
de, der i mange Aar havde opholdt 
fig i Sian1, var født i Non Mølle 
ved Huld· Han ivar Ridder af 
Dannebrog og Dannebrogsimand. 

—- Direktør for Købenshavns 
Vandoærc F. Øllgaard er samme 
Sendag død i en Alder af 55 Aar. 

—- Fhv. Kordegn Raben, der i 53 
Aar bar vceret Leerer ved Ribe Bor- 
aerskole, hvorfra han tog sin Af- 
sked i 1902, er Nat-ten til 3. ds. 
afgaaet ved Toben, 85 Aar gamtneL 

—- En kendt oq anset gammelAals 
borgt-used Kaptafn Gaum er for- 
leden Nat afgaaet ved Døden i en 

Alder af 83 Aar. Den afdøde, der 

begyndte sont Sønmnd og i en Aar- 
rætte var Skibskaptajm trak sig i 
Folge ,,.Icordjyll.« efter et Forlis til- 
bage fra Søen og blev Bogholder og 
fenere Fortetningsfører paa del 
Smithfkc Jærnftøberier i Aalborg: 
men for over en Snes Aar fiden tog 
ban Afsted og hat sidcn levet som 
Partikulier. 

Kaptajn Gaarn, der i al sinFærd 
var præget af den gade gammeldagsi 
Soliditet og Pligttrofkab, hat fiddet 
baade i Ligningskommisfion og By-? 
mad, on efter sin Udttædelse af Vy-z 
raadet havde shan i flere Aar Sæde 
i Havneudvalget J 1819 var han« 
som Jndkaldt med paa Fregatten 
,,(S«iefion« i Eternførde Find-. , 

Jldlts. Sondag Aften den 2.ds.! 
ved 10sTiden udbtød der i Fl. N.. 
V. Jld i Købmandsgaardcn i Grist 
Vad. Udbngninaerne nedbrcendte.·s 
Jtnebufet on Maltbmsnderiet redde-« 
des. Byaningerne var farsitrede i 

Landbygningcrnes altnindeliae 
« 

andfnrfikrinq for 14,000 Kr. Jn-« 
ventar oq Løsøkr for 24,000 Kr. H 

—— Udlænaerne til Gaardeier PS 
Veterfens Ejendom i Harup er Nat-. 
ten til Z. April nedbrcendt. Ejerenss 
Zøn kam ud i sidfte Øjeblik. Alle 
Kreaturerne reddedes. Z 

— Summe Nat udbkød der Jld il 
on Ovesrrvtssaqfører Kier, A9arhus,i 
tilbørench Plantaqe i Linaa Bester- 
skov. Et bewdeligt Akeal, der me- 

nes ca. 50 Tdr. Land, brændtc. 
Veaae Brande formenes paafatte. 

—-— Sindag Aftcn den 2. ds. op- 
ftod der Jld i Fr. Johansens Gaerd 
i Almstofte mellem Næstved ng 
Ringfted. Herfra bredte Jlden figz 
til Ehristoffer Hansens og Ole lHan- 
sens Guarde, der alle tre nedbrændte 

» 

til «Grunden. Saa godt fom alle 
Kreaturerne reddedes. Jlden for- : 
modes paasat, men Brandforhsret, : 
der holt-des i Gaar Nat, bragte inqs 
qen paalidelige Oplysninger derom. : 

( 

Tit Osasimstiom 
Vi hat et mindre Reftoplag af 

den i Fjor udkomne danske Overfæts 
telie as Past. Adolf Helweqs Bog 

VedKorsvejen » 

Sau langt Qplaget rækket faas : 
Bogen for 80 Ets. 

Don Luth. Publ. Hause. 

s ØÆSPECW 
IsscfldOL sliOEsz 

«l·IOLDEK Llc JEKN" 
De holdes- bedstz hvor sliJet ek h s- k- 

dest. Fornkbeidet at nützt-ge LE- 
der. specielt gakvet til at modsm 
netop den Singt slid en sund 
Gut aller Plge vil give dem. 

) 

DE not-DER .’ 
UG JEAN « 

To Lag at Lieder ek s et ind l Tlppen listed-tim- ct, tos- st formt-on- u 

Tanne spat-ko- ud. Vieles-ne er at den yet-note scigbect 
Msyek species net-it skolesslco » 

et lsvet til It passe et Bskns Fod pas en komioktabel, vatukllg Magd-. sots 

vll fokebygge Fodplsgel senere Aal-, dog er de modern-sog samt-L Idee-ade· ««-- 

III-I Co Otto hu- Ilsyok sendet-mitsamt ps- Ssslom s- 
tark-Ists Do vll set-Co os Nur-et pag en Familan com mio 

komdka s del-I Mem Skolosko. vll vl set-do Dom trit. pas-tonli- St 
staunt löst-so mode at Georgi- Washington- 

vl lnvek »Es-m Noaotdllt sko tot Mond Landtag Wy stro. Its-«- 
tds Washington comfon sko. Yokma Gast-Ton sko oa Akdoldssxm 
F. MAYER BOOT ö: SHOE 0"0. 
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Køb kn Farm i Florida. 
Land lan lobe-s i Voluiia Co., Florida, last ved 

Jernbane for 325 pr. Akte, paa 85 maanedlig Afbes 
talina, ingen Reuter eller Tar. 

Destie er ikle »Evergladesi« eller Sump-Land. Kli- 
niacst et- iundt oq lielia,1elia:, mnVinteren ntildt rsa om 

Sommrren iempereret af kølende Binde fra Hält-lautet- 

havet, svm kun er 7 Mil dersra 
Negeringeus Rapportec giver den gennetuinitlige 

hsjeste Temperatur at være 87 og lavefte 70 Gr. Til- 

ftrækkelia Neun falder i hoc-r Maaned af Anker En 

Florida Former høfter 3 a 4 Avl om Aaret med fra 
8200 til 81200 pr. Acre Profit. Appelsiner, ,,Grape 
Fruit«, Ferskener, Mammon Pcerer, Vindruer, ,,Persim- 
mous« og almindelige tropisle Frugter avles. 

Iordbær bringes paa Marked i Dec. og Jan. og 

fælges til 50c eller mere pr. Quart. Grøntfager as alle 

Slags, fælges i December, Januar, Februar og Marks, 

paa en Tid da dct bringer den højeste Pris i Chirago 
og New York som kun er 33 Timers Korsel fra Flo- 
rida. 

»Es e l er y« bringer Farmeren fra 81000 fil 81500 
pr. Arre. Kartofler 8200 a 8300 pr. Acre. Da der ev 

stor Efterspørgsol efter Florida Forme, gaar Landet 

hurtig op i Pris. Beuyt Lejligheden nu til a-: ej.e en 

Form for kun 85 maanedlig Afbetaling. 14 Danske her- 
fra Eli Horn, har lobt Land i denne Koloni. Fuldstæns 
di-; Dplysniug om alt vedrørende Landet, Klima, Avlkng 
oq Markt-den samt Kort over Landri, faaes ved at ben- 
oeude iig til 

P. H. Willen-, 
Elk Hora. Iowa. 
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ROSB COUB 
REODE lsLÄND BEDI, 

« Iowa Paultry Tat-d sit-by 
! great ogg production 

« lcggq for hatohing: 
PIZS for 15; 8200 for 30; 

s Sk3.00 km· 50; 85.00 for 100. 

; 

Christian Paul-on, 
Route 5, ijght, lll. 

Nyt paa Lager. 
A. P. ANDERSBNc 

Vejlednjng til samt-alter over Luther-; Katekismus. ’l’j1 
Dels ordnet- (.-t·t(-1- lkulslcsvs Linse-bog 156 sjder. ladh .60 

HBRMÄN LIJNDEH 
Martin Luther-Hans Utvikljng og Ljvsverk Med 30 
Portmsttcr Og lllnstrationer. sinkdeles smukt jgdb. 1.15 

KR. PIBNPH 
Humor og Taukcr—llaaudbog til Poredkag, Samt-stets os 
Diskussionek i Poreuingek af Ungd0m. J, 2, 3 og 4 sam- 
ling——1)ris per Samling, kartonneret. 

P. JEAN 
chljg ÄndWMinder fra Morgentimekne i st. Jakobs 
Kirke. Ordner ektek Erkennt-eh lud-b. i Vælskbind 2.20 

Danish Luther-n Publishjug Roms, 
Blut-, Nebr- 

SkovgaardsPcterfens Smaafkriftet. 
Følgende Scrifter af Past. SkovgaardsPeterfen, der fandtes i 

let befkadiget Tilstand blandt dort brandskadte Lager, er nu Mand- 
fat og indbundet tilfammcn i nyt Shirtingsbind: 

l. Lesuings Bctydniuq i et kristeut Unsinn-litt 
L. Venfkabetö Stilling i et kristeut ngdomsliv. 
3. Omveuder ever, thi Himmel-ists Rige er kaum-ei urt. 

4. Hvorledes findes Gut-s Villie? 
5. Kristus og de studereudr. 
Tilsammen 236 Sider. Sælges faa langt Oplaget rækker for 

den overordentlig billige Pris of 5 0 C e n t O. 

Dan. Luth. Publ. sonst-, 
Blair,Nebr. 


