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Dcltttnark. 

sbeuhavus nye Bauegaatd indviæ 

Den ZU. Nov. blev den nye Ba- 

J egaard indviet i Overvcerelse af he- 
EIe zwagefacnilien og 700 indbudte. 
ITrafikministeren talte førft og nd- 
,7sragte et Leve for Lungen Dernæft 
sqav Generaldikettør Ambt en Oder- 
Isigt over de kobenhavnske Bauegaars 
des Historie-, omtalt den Pian, som 
fJngeniøn Folketingstnand H. Ham- 
merich havde frcmjat eftek fin Tilbas 
gefomft fra Amerika, og sont i det 
væfcntligfte var bleven fulgt.s«iron- 
prinsregenten foretog derpaa Ind- 
vielsen. Herefter førte et Festtog Del- 
tagerne ud til slrydsningsstationen 
ved Carlsberg og tilbage igen. Den 
1. otn Morgenen Kl. 5,:31 ankam 
det farste ordinære Tog paa Klotkes 
flet til den nye Banegaardz Kl. 5,4-1 
afgit det første Zog, det løb ad Syd- 
bauen. 

Bygningcn er intet artitektonist’ 
Mindesmætke, som f. Eis-. Helsingør 
Banegaard, skrivcr »D. h. og u.«: 
men det er heller itke Meningen, at 
den skal vcere det. Parallelt med Ve- 
sterbrogade loher der en nickgtig 
Hal, delt i to Afdelingerx ad Hoveds 
indgangen mod Vesterbrogade kom- 
mer man ind i den forreste, denne er 

forbeholdt det afrejsende Publikum; 
medens det ankommende kommer op 
i den unt-« Halvdel af Hallen, og 
fort-s nd mod Tivoligade. Det faste- 
man faar at fe, naar man kommer 
med Toget til Kbh., bliver altfaa 
Tivoli. den nne Vrwddehytte og no- 

qet of Wivels Kafe 
Egndaq d. Z. Tec. var der ligei 

frem Trwnasel of Falk, der ønikede 
at se det nne Anlwg. 
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ziirkeligt Forhandlingsmtde. Var- 

de. .-’-«. November. Zydveftjodfk Kon- 

vent afholdt i Tag i Varde et sit-ke- 
ligt Forhandlingsmede om Folkekirs 
keuc- Ztilling for Tidsen Der var ea. 

400 Till)ørerts· Valgmeniqhedspræst 
Morten Lotsen fra Holstebro og 
Stiftspkovst Weder-en fm Nibe indles 
dede somNeprwfentanter for de mod- 
fatte Anstuelfer. Fsrftnævnte Inskei 
de Pteeftefkihed og Menighedsfrihed 
i Foltekirken og gradvis Udvikling 
as denne benimod Fritirke. Stift- 
pkobftem der var mod dette, oplyfte 
bl. q. om Bispernes enstemmigeFori 
ilaq til Præsteløfte, at Trosbetens 
helfen var medtaget beri. Motten» 
Larfen erklcerede, at han vilde uds 
ttwde af Folkekirkem hvis Præftes 
leitet fik denne Form. 

Der vedtoges innen Re7olution, 
men iflg. »Mit-e Amtst.« vandtMors 
ten Lotsen-J Protest mde Bispetnes 
Jndstillina itærk Tililntning paaMss 
det. 

Valgmenighedspmst Motten Lar- 
fen og Ptæfteltftet. J »Aalborg 
AmtstidendM læses følqende: 

Or. klledaktør! 
J en Artikel i Moll-org Amts- 

tidende« for i Gaar omtales en 

Ytring af undertcgnede ved et MI- 
de i Vorde, otn at jeg vilde udtræde 
af Folkekirten Maa jeg derom sige, 
at min Udtalelie gik ud paa, at hvis 
vi fik et Præsteløfte, iom ved kon- 

gelin Anordning eller Resolution 
bandt Pkcesterne til at last-e overens- 

stcmntcsnde mcd eller i Zantklaug 
med den apostoliste Trosbckcndelse, 
var jcg klar over, at jeg iktc længere 
kunde vedblive at være Prwst i Fol- 
feiitken Denne UdtalelTe haaber jeg 
nie-d Guds Hjwip at staa ved, hour- 
ledes dct saa end.gaar; mcn jeg maa 

goti- opmckrkfom paa, at felv om Bi- 
fkoppcrnes Forflag gaak i den nævni 
te Retning, er dct ikke ftadfæstet end- 
nu: jeg oil i det lwante haabe paa, 
at der er saa mogist vikkcliqt Ftifind 
tilbage i den Foltekirkts, Nrundtvig 
hat levet og virket i, nt dcst trods ol- 
le Biimst aldrig bliver dist. 

Med Taf for Optaqclsen. 
Oelitebm den i. Doc. 1911. 

Deres ærbsdige 
Motten Latini 

Te kjbeuhavnsik Meniqhedspleierc 
Inbilkenm. Den førfte organiferede 
Monighcdspleic i Knbenhavn blev 
Tat i Scene i Trinitatis Sogn as 
Provst G. Schepelekn for 25 Aar 
sidm J den Anledning afholdtc den 
s. ds. Formiddags en Festgubstjenes 
ste i Trinitatis Kitte, ved hvillen 
Bistop Vitenfeld prcedikede ud fta 
Dosen- Evangelium .I.«.. 

Om Eftermiddagen fandt en imuk 
lille Højtidelighed Sted ved Provft 
Schepelerns Grav paa HolmensKirs 
tegaard. Pastok Nielsen vcd Trinitas 
tis diikke talte i Tilknytning til det 
Ord, Prvst Schepelern gik nd fra, 
da han i jin Tid indviede Sognets 
Menighedshus, nemlig Salme Bl- 
1·;, og Grosserer Rud. Kunder neds 
lagde en Kranz paa Graveu. 

Bibel-n Bethesdas Voghandel nd- 

fendek i Aar en ny Udgave af Bibe- 
len, der sikkert vil finde en godMods 
tagelse i Menigheden Den norske 
Ooerfættelfe af det galme Testamente 
et nemlig indbunden samtnen med 

den nye danfke reviderede Oversæt- 
telse of det nye Testamente. Den nor- 

ske Qversættelse of det gamle Te- 
stmnente anfes fædvanlig for at vir- 

re bedre end den danske. PastorSkovs 
gaard Prtersen unbefale særligt 
denne Kombination til Vrng i Bi- 

belskolen F 

Suspenderet Priest. Sognepræst 
og Lærer Thorer paa .Hirtsholme-’ 
ne er iflg. ,.Jyll. Pfi.« bleer iu-·’ 
spenderet efter en llndersøgelse, der; 
er foranledigct ved Prckftens og Br- 
boeknes genjidige Klage-r over hin-f 
anden Pastor Thus-He, der XlniretHl 
til Jndre LICi«—:-fion, kom straks efter 
jin Ankomft paa en 7pændt Fod 
med Befolfningen, ove: hvis for- 
ssmmelige Kikkegang han var for-- 
Wet, og Fokhowet hcev ing. »Ist-III 
Tid.« itkc bedro, da han indgav Klas; 
ge over Eogneraadsformand, Fyr-! 
passer Larfen, til dennes ForefatteJ 
lwilfen Zilage Fyrinspektøren imids 
lortid efter en perfonlig Rudern-gel- 

Ise afvifte. 
»Hier-. Asntst.« ineddeler, at Po- 

stor leorsøcy da dennc ifke tog til- 

strasllelig Hensnn til hans Klager, 

sslal lmve must Viskov Molchr nied 
Enlsroel 

Halbkrgs Ftdselsdag fejredes Lor- 
dag Asten den Z. ds. as Lyngdy 
højerc Alntenskole ved en Fest hour- 
til samtlige Zorældke og Eli-ver var 

indlmdt i et Antal as 400. 
Festen indlededes med Musik as 

en Stets-gewartet og Affyngelsen as 
»Fei- vnk der knap sktevet paa 
Dansk en Bog.« 

Derester holdt Prof. Vilh.sAn- 
»du-sen en kort Mindetale om Hol- 
’bekg, og sluttelig oploeste han »Den 
!-Stundesl-ise« til stor Fryd for ban- 
de Voksne og Born. 

? Politik. Naditalisste i Svetrig 
sog Daumen-L Den nuv. svenskeVens 
sstreregering, der blev modtaget med 
saa megen Jubel af Danmarks Na- 
ditalr. striver folgende om sinStili 
ling til Forsvarssagem 

»Et Folc, der vil bevare sin Fri- 
hed, maa for Øjeblikket og sittekt 
endnu langt nd i Fremtidem un- 

derlaste sig betydelige Osre for sit 
Forsvan 

Ved hele Underspgelsen bot ma-: 

Ynøje holde sast vcd, at det nu dreser 
ssig om for den Zum, der kcm dis- 
lponeres over til Forsvaret, at ord- 
ne hele For7varsvassenet Kun det, 
sum er til Gavn i lirig, man qøreg 
til Genstand sor llndcrvisninns alt, 
der gaslder Parade, og sont ikke er 

as væsentliq Vetydnsng, maa bott- 
Tlærcs.« 

England og Smaastaternr. Lon- 

donerssmrrespondcnh Or. W. N. 

Prior, strivcr i The Mornjng Post: 
Hvilken Virkning Zir Gret« 

niesterligc Tale end kan have an- 

do Sted i Europa, faa er der inqu 
Tvivl onn, at den vil blive følt iom 
en stor Befriele for dem, at Stand- 
pnntnst den ,,glimrcnde Eniomhed«, 
nu abTolnt er forladt, og at do ifte 

bvhøvcsr at fryqto for Prcs eller 
,,nvnssnlnslint Trot« fra dort-I ftæks 
Mo Naboen naar det dreer fia otn 

et Epørqsnmnl ont Liqerwqt mel- 
lem Mann-me 

Duan Arbesdc for Damaqu Di- 
rektsr Johanfen ved Kbhvns Tele- 
fonfelfkab hoc giort ftore Anstren- 
aelfer for, at bist-are Arbefdet ved 
Selskabet for den danske Industri- 
AbonnementssApparater. der hidtil 
er leverede fra Udlandet, faas nu 

fra Firma-ern Emil Møller, Hor- 
fens, og M. B· Richter (Automa- 
tie), Kbh. De dankte Fabrikker hat 
derped i de sibckte 2——3 Aar udfstt 
Bestillinser for 1,300000 Kr» oq 

disfe Virtsomheder er nu fuldt ud 
Stand til at tage Konkurrenten 

op paa det udenlandste Marked. 

Fra Hsjesteret. Den 5. ds. be- 

gyndte Behandlingen af en Sag om 

et Testamentes Forftaaelse. To SI- 
stre de Soonenskjold bestemte i 1865 
at deres Ejendom i Forum skulde 
indrettes til ,,Tilflugtsfted eller Asyl 
for troengende Enter eller ugifte 
Medlemmer of den Svanetifkjoldste 
anilie«. En Niece af de to Søstke 
hat- ljidtil haft Fridolin i Ejendoms 
men, nien blev i Fjor af AmtetsFors 
stonder onngt til Fraflytning, for- 
di hun havde begyndt at faa Herv- 
ning fm Voll-o lilli Kr. aarlig 

og jnoledes efter hans Mening 
ikke mere var tilstrækkelig trcengens 
de, navnlin da en anden Slægtning 
havde iøat on: Fridoligen 

Da bim ika flyttede, anlaxjdeFori 
itanderen Zog imod hende, men ved 
Hof- oq Stadsretten blev knm fri- 
fnnden oq Foritonderen idømtes Sa- 
aens Omkoftninger. Den li. Decem- 
ber stadfcestede Højefteret Hof- og 
Etndsretsdommem hvorved Frt de 
Sonnenskiold beholder iin Fridolin. 

Dunst Mission i Sudtm bliver 
Icavnet paa et Seljkab, der nylig 
er stiftet i Aalborg. Selstabets For- 
mand er Paftor Pederien ved Frei- 
sers Kirten, on det er tilsagt Stet- 
te fra Amerika, Everrig, Brødremes 
nigheden i Christiansfeld og flere 
Zteder i Danntark. Man vil til 
naser Aar sende to Læger til Su- 
dan; den ene er Aalborgenier og 
hedder Brønnnni, den anden er en 

tvindlsliq, engelskLcege, ioerBrøns 
nnm under et Studieophold i Edins 
bumh er bleven forlovet med. Til 
dette Formaol krwves ifl. »Aalb· 
:’lttits;«st.« 2(),()l)0 Kr» kwomf allere- 
de l2,(l«() sit-. er indkomniem 9000 
Sir. sont Gave fra danfke Kriftne i 
Amerika, 900 let-. fra nnge danike 
Amerikanere og Reiten i mindre Bi- 
drag. 

En militær Ballonpatk. Premicp 
lojtnnnt, Atti-v Fr. Moltkc har udi 
tastct en Plan um Oprettislfc as en 

danik MilitaDrsBallonpark paa Flys 
vcspladien paa Anlagen Omtostnins 
gerne ved Jndretningisn af Vollm- 
parken onslaaes iflg. »Niget« til ca. 

5(),()00 Kr. 
Platten qaar iflg. ,,Kbhvn.« ud 

paa, at der anstaffes 2 Parcevals 
IValloner Captif oq l Friballon 
samt dct nødvendige Materiel. Tot 
nødvcndigc Mandikab til et faas 
dant Vallonmatvtiel vil tun være 
5 Officercr og 60 Mand, og Uds 
giftcrnc til den aarlige Drift an-« 
flaaes til ls),000 Kr. Ballonpars 
ten ital iorterc direkte under den 

ltommcmdcstcsnde General. 

i Dtdsfnld. En af Nordjyllands 
kendte Mænd, Mølleejcr Niels Hen- 
titfen i Giftrup, er forledcn død 
Den afdøde var ira Lundby og drev 
ifln. »Aalb Amtstid.« i en Aar- 
rastte en betydelig Kreaturhandcsl pas 
England, liaefoni han ogTaa qav 
iig asf nie-d Heftehandet Den tønne 
Hutte Møllegaard i Giitrup drcsveg 
inder hcun ov til on Monstemaord 

tncd itorcs Plantninger rundt om. 

Etatsraad C. Peterfcn til 
«:cyxmard« vrd Lnnqby er den l. 
dis. død, 85 Aar gonmnsl Als-Bedo 
der var Widder of Tha, var i tsn 

Normka Kassekontrollør og »So- 
vodrcvisor ved Statsbanerne. 

Jvllinq Statsfcminarium fejrede 
Don M. November Tagen for jin 
70·aarige Beiman Om Eftcrmidi 
dcmm var der Mode paa Semina- 
1·ict, ved bvilket Seminaricts For- 
ftander, Skat Nordam, og Semi- 
narieforftander N. J. Halm as 
Veilc — tidliaere mangenarig Las- 
rcsr vcsd Jsvllina Seminarium — 

talte. 
Om Aftenen var der Fest for Se- 

minariets Elever. 

Kommuneasstcmuing out en Laster-. 
J Lassen, hvok Instrer Clnnson 
for et Aar-s Tid siden blesv ruf-Tes- 
diget, or der nu Misfornøfolsc med 
Andenlærer Jnacdahl En Dei Ve- 
boere hat klaaet over bam oq vil 
have ham asskediget, oq tm bar 
BøralumsFurreby Sonne-rund Essa- 
»Hførr. Amtst.« besluttet at lade 
Kommunens Beboeko stemme Om- 
hvorvidt han fkal blive i Embedet 
eller iskke 

» 

Nin-entn« Register-ins —- Fra» 
Randers Byraads Udvalq for Be- 
plantning ved Fladbro er der i 
Ftlge »M· Mist-ts- til Form-m- 

den for Landvæsenskommisfionen 
angaaende Nørreaaens Regulering 
indkommet Bejvcering over, at der i 
indevcknsnde Efteraar er opgravet 
og yenlagt en ganjte betydelig 
Mængde Mudder og Lignende paa 
Enge-ne ved zuwer Tot ycrvdeO 
dels at være genesrende for de 

mange Beføgende og dels at være 

forbunden med Udgjfter for atter 
at Eil-m Enge-neue i derrs oprins 
delige Skikkelfe. Udvalget frem- 
sasttcr dcsrfor slrav paa Erstatning. 

Dømte Voldsmcead. Ratten mellem 
11· og 12. September fandt der ef- 
ter ije Markedets Afflutning et 

Stagsmaal Sted miellem de hjems 
dragendc zigrle En af dem ved 
Naun Jenes Beltoft fik af en anden 
siakl bibragt et Slag j Ansigtet med 
en Islajtel)als, hvorved der frem- 
bmgtes et langt, dybt og blødende 
Eaar i Anfigtet fra Tindingen og 
helt ned mod Strubm Den over- 

faldne maatte indlægges paa Sygei 
huset i Nibe, men var den 6. ds. 
udstreven jom rast. Voldsmandem 
som var berufet og ikte tjdligere har 
vawt straffet, hat nn faaet 2 Maa- 
ntsdch Fasngfel paa sædvanlig Fan- 
gekoft og skal udbetale den over- 

faldne ,191 Kr. 82 Ort-. To andre ckf 
Zlaqsbrødrene hat ifle ,,Aalb. 
Amtst.« maattet bøde 30 Kr. til 
Politikasfen. 

Cook-Efterslcct. En Sømand fra 
den norjte Damper »Utto« blev 

for fort Tid siden anholdt i sieben- 
lmnn for en grim Forbrydelse og er 

nu bleven trimjnelt tiltalt. Den 
Pnngmldende er iflg. ,,Natt.« den 
siaptajn Lohe som i sin Tid gjorde 
siq bemcerket under Cont-Affæren. 
Han hat maattet tage Hyre i Chri- 
stiania som simpel Matroså 

Mund- og sllovsygr. Der er den 
l. ds. konstateret Mund- og Wov- 

cyge i Besætningen hos chardejerl 
Chr. zllkortensen paa Saled Mark, 
sog Landbrugdministeriet hat derefs 
ter telegrafisk beordret Befætningen, 
ca. 30 Fireatnretz ilaaet ned. Saxild 
Zogn er afspærret, og der er etables 
ret et sagttagelscsdiitriFL 

. 
— Mund- osflloviygen synes nu 

i Fasrd med at trænge længere op 
i Jylland Hos Proprietcer sløster i 

Stautrup ved Aarhus er et Par 
»Wer bleven syge, og Dyrlæge Jen- 
ien i Hasselageh der den 6. ds. 
tilkaldtes, anser det for sikkert, at 

Dyrene er angrebne af Mund- og 
Kloviygen Tyrlægen hat ftraks af- 
fpeerket Ejendommen og iendt teles 

frafisk Jndberetning til Veterincers 
fyfiius, Professor Bang. 

I Jagt paa Ormr. Paa Stranden 
ved Lynæsi og Hundested i Nord- 
·fjcelland udfolder der siq iflg. A. 
Av.« et ejendommeligt Folkelivsi 
billede. En stor Mængde Mennesker 
er i travl Virksomhed med at grade 
Orm, der gennem en Forretning 
paa Kysten forsendes til en Mcengde 
andre Fifkelejer for at bruges som 
Ann. Forli-den blev der famlet ikfe 
mindre end 10(),000 Orme Nam- 
de voksne graver, mens Vornene 
lifaslper til med At samle op, sknl der 
kunne tienes en ret god Doqløn 

—- 

Blau Kurs-« Frcingnng. 
lHuer man end vendek Bljffet 

hen i den civiliserede Verden, lasgger 
nmn Masrke til, tned l)vjlken Interes- 
se xlllkoholspørgsnmalet 
for Tiden drøftesI. Man begnnder nn 

at forflaa, at det er et Zpørasntaal 
af Vital Interesse for Folkene, d. v. 

f. at det er Livet om at gøre at faa 
»Bugt med Alkoholismen. 
I Man san derive ikke andet end 
Iglæde fig, at der gennem »Det blau 

Vors« og7aa fra kristelig Side uds 
ifoldes et energjfl og ntaallievidft 
»Arbejde til Fremme af denne Sag. 
’ Dei er Vel knn fokholdsvis kort 
Tid, vi hat« hast »Det blaa Kors« 

«i Tamnark. Den første lille Begon- 
lhelfe blev gjort i 1895. Og i Begon- 
Ldelfen var Tilslutningen ringe. Men 
der var over Arbejdet en Foraarets 

»F-"rifkl)ed, sont variIledsl Zonnnertid 

,Og den kom. »Bist blaa Kors« er 

nu med fine Simon voksne Medlems 
mer den næftstørfte Afholdsforenina 
i Tanmart 

Zum det fremgaar af en nylig 
udsendt Beretning, hat ogfaa det 
5vundne Aar været rigt paa Frem- 

Jgang, Medlemsantallet er steget, vg« 
»det scnnsme er Tilfældet for Krebse- 
nes Bei-kommende Medlemmerne 
findt-s fordelt i 423 Lokalforenin-. 
ger, af hvilke 45 er kommen til i 
Aar-U M. 

« 

sie-»W- JOHN-»Hm 

Hold den ljlle varm. 

Man-Im m Moder Imnde then- 

jxcs hat-mit til pn .,l’(91·fectjun" 
istsgfri Olicslnsnsndesr til at Lage 
Huld-in at« Wir-eilend Imar hun 

klxtsder sit Born af eller paa. 
Til andre Tidek kan Apparate-r 

Hyttos til en enden Del af Hu- 

Hof-. hyer ansnni lusluns(«s. Den er let at flytte Og altjd parat 
til tät-rig. Num- dssn ·-ngang er kyldt med Glis-, brænder den 

9 Tit-spie Mann hehr-nir- knn at ssptte en Tiundstik til· 
»Th« l’(-1-i«(s(-t.i(-n" m- udstyret med en automatisk flamme- 

sI«-·-JH-. ils-is himlnsts Tit-gen i at blive skruet kok højt op. 
Dom-(- Hs lsst at, t««jc-t-11(), Haar man vil rensc Vkpgeu 

l’-lst·n-est. i Mit-i Bnmljp eller staalkuløk med Niokel Por- 

sitsingesxc Fasss hus handltmde alle Vegne, ellek aker efter 

Katxilipg til hvilkot som helst Agentur for 

standen-d Oil Company 
(lncorporated) 

KIRKEMBBT I III-Mk 
Ein Børnepostille at sent-F III-sing 

lsln liel Aargang korte I’1-u-(likener stjlet særlig til Bist-n 
men som vel kam tjenss til Opbyggelse for alle i Hjemmet 
storo og smaa. 

237 sider. Kun 40 Cents. 
DÄNISII LUTIL PUBL. IIOUSB Bleir, Nebr. 

mssIoNsLÆsNING. 
Islatn, en Troens Prøvosten 

Bn klar og gkjbende skilclring ak Pokholdene i den mu- 

hamedanske Verden og et alvorligt Oprnnb otn 

Bvangeljets Udbkedelse blandt lslnms Millioner — 

af snmuel Zwemer. Oversat og korkortet ak Sog- 
neprinst Anton Federsen, Aolborg. 106 Sidetz i 

smngkuldt 0mslag.. .. .. ·. .................. 

Don cis-konn- Tltno l den kristno Mission 

nk Iohn R. Mott, Generalsekrotær kot- »Verdens Krista- 
ligo Studenterkorbuncl". Autorisoret Overstettelso 
Ined Forord nf Provst II. Use-ing. Udgivet ak »Det 
Danske Missionsselskab«. 268 sidek med statis- 
tjsk Tillæg samt Name- og sngregister .......... 
Denne Bog, der ikke alone bar vuntlet nhyre stot- 

Udbredelse paa Engelsk, men som i næsten utrolig kort 
Tid er ganet igennem 4 Oplag j Dnnmarly vjl ogsoc 
blnndt os kunne vix-like og nære Kærljgbed til og lnters 
esse kor Hedningemissionen. 
David Livius-Etwa En Levnedsskjldrjng ak Past. V- 

Munok Med Livingstons Portræt og 7 Tkæsnjt og 
et Kot-t. Urlgjvet ak Udvalget for Folkeoplysnings 
Fromme. 375 Sider, jnclb. .................... 

Vitj kot- og nu, eller Kristondom blandt Monnoskeædoro. 
ak A. C. l-. Grove-Rnsmussen. 152 Sider mecl 41 Bil- 
loder og l Kot-t. Kartonneret .................. 

Zkovo im General Corclon. Pokkortet Oversættelse ak 
Rat-en R.1 der 206 Sider pna godt Hiij .80 
Smukt indlmnden .. .. .................... 

Goorgo Willjams Levned ak 1.E.I:Ioddek Willinns Au- 
toriscret Oxersnttelsa Tilegnet Kristelig Porening for 

imge Musml j hole Vorden Form-il ak Past. Olfekt 
liicanl 2532 Sidcsr mecl mange Illustrationer. lndb. 

Ansgsrs Lovnecl af Rimhert Oversat af Past. P. Pen- 
ger, metl Oplysendo Noter at· Prok. E. Olrik Samt 
Porord at· Privsterne A. Strick-Er og G. Münster. 
232 sidms i kønt shitstingslyind og med Tot-tiefes bo- 
kendte Gliede-: »Ansgxm· prnsdikek" kot- clon unl- 
xnintleljg billige Pris at ........................ 

Tom-to, Jakob Chalmers’ Liv og Eventyr som Missio- 
nnsk pag sy(ll1avsøomo. 255 sider mecl mange Il- 
lustrationon I smnkt uclstyret shiktingsbind..» 

Missionslæsning for Born. 
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