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Fanmark 
sitt-list Landsforbnnd. En Re- 

solution om den hsjete Skalen-Idee- 
visnittg. Kirkeligt Landsforbunds 
Udvalg var den lö. Jan. samlet i 

Kobenhavth og vedtog enstemmiat 
folgende Udtalelse: 

stirteligt Lattdgforbund anerken- 
der Tilstedevcerelscn af en Lied-stil- 
stand for den højere Stole i Kis- 
benhavn og Nødvendigheden af, at 

der paa en eller anden Maade rau- 

des Bod paa denne Nødstilstand 
Men da det forelagte Forslag til 
Lov angaaende den lnejere llnders 

visning i Kebenljav115, erderilss 
bergs og Gentoftes Kotnntnner fak- 
tisk vil faa indgribende Folger for 
den fremtidige Udvikling af hele 
vort Skolevæfen, tnaa Kirkeligt 
Landsforbund udtale, at der ved 
en eventnel Lovgivning paa Sko- 
lens Otnraade bet- tilsifres alle sau- 
danne Privatskoler i Vort Land- 
lwis llndervisrsnina staat Maal med 
den tilsvarende Undervisninq i den 

offentliae Stole, et ved Lov fastsat 
Tilflnd, sont er tilftrwlkeligt til, at 
de lan bnde deres Leerere de sannne 
Kaar scnn Laster-e med den sannne 
Uddannelse ved de offentliae Skalen 
oa til at Fnrreldrene med Senan 
til Skolepenqe ilke bliver i vcefent 
lia Grad rinqere ftillet end Ferkel- 
dre ved de offentliqe Stolen Knn 

paa denne Maade vil en fri, kristen 
Stole i Fremtiden faa taaleliae 
Eksiftensvilkaar, baade indenfor 
Folkefkolens ea den lmjere Stoles 
Omraade. 

Tenne lldtalelfe nil blika tclftjl 
let Formændene sur de polttjste 
Partier. 

Hallen Sen-iustitiam llnder li. 

Januar lUlH hat« llndetstndtnngszi 
tninistekiet tillagt Haslev Seinan 
rinnt fornyet Islnerkendelse kned Zu 

minarieforjtander List-m- Peterfen 
sont Forstander i lspenlmld til Lan 

af 30. Martg ldistl § 7, sont lu- 

rettiget til at indftille Zennnakietizs 
Elevek til og at afljolde den affluts 
tende Prøve for Laster-e og Laster 

inder i Follefkolen. Denne Aner- 

kendelie vedvarer til ils-Jst 
Det er tredie Gang, Haglev Ze- 

minarium faar Statens Tllnerlendel 
se med Oscar— Peterlen som For- 
ftander. Han har nn i 17 Aar vir- 
tet ved Seminarier. Desuden er 

der fast knyttet til Seminariet en 

evet Lærekstab. Seminariet hat i 

mange Aar, ogsaa i disse vanskcs 
lige Aar, staaet fom et af Landen-— 
største Seminarier. 

Arbejdolsslseden i Nachts-. Den 

alniindelige Arbejdgløshed har, sont 
det var at Denn-, i høj Grad berørt 
Aarhus, hvor den allerstøkste Del 
as Besoltninqen ernasrer sig ved de- 
re- Hænders Arbejde For Tiden 
(16. JanJ er -1000 Mennesser 
uden Arbeide i Byen De er altsaa 
use as Stand til at sortjene det 

Uldvendige til deres og dekes Fa- 
milie-Z Underl)old, men er henvist 
til at leve as den Hjælp, det ossents 
lise given Der er imidlertid stor 
Utilsredshed blandt dem med den 
Osælxy de saar, og Maaden, hvors 
psa den obs-. De bar der-for valgt 
et saakaldt ,,12-Mands-Udvalg« til 
at varetage deres Interesse over 

sur Autoriteterne 

see Bestkysten. Fugletrwk langs 
Nierhavet Bovbjerg, 12. Januar. 
Der er nu Tegn til streng Winter; 
tbt i disse Dage ses et mægtigt 
Fugletræl langs Vestkysten Det er 

de vilde Finale, der nu trælkek es- 
tor aabent Vand ved Thisborøn Det 
er sasrlig Gæs, Ænder og de hvide 
Svaner. De sidste letter sra Nissnm 
Fiord, hvorover Jsen har lagt sin 
saste Bro. Soanernes Flngt høres 
sein et Inst- gennein Lusten linder- 

tiden flover de ganske nan- Jorden 
De vilde anles Flngt langsI Kn- 
sien er et imponerende Skue 

Med den strenge Vinter tan dei 

nn betragtes sont siskert, at 

siiistsiskekiet 
med de sniaa Bande er slnttet, da 

tinllenie nn gam- saa langt i Ven, 
at ntan ikke i de stnaa Motorbande 
san naa nd til dein. Tiden er nn 

inde til det egentliqe Vintersiskeri i 

Nordsøem sont tidligere Aar er dre- 
vet as de store, søgaaende Fartøjer 
fra Lemvig og Thyborøn J denne 
Vinter vil dette Fiskeri næppe bli- 

s- 

ve drevet, da de store Bande er 

lagt op. 
J Thybortns Havn ligger nogle 

enkelte og de andre i Lemvig. Men 
trods Lammelse af Fiskeriet spores 
dog de store Virksomheder ude ved 

Hunnen J denne Tid lægges saas 
ledes Statstelefonen herud, og der 
er allerede tegnet 11 Abonnenter. 
Desuden er der Udsigt til, at Had- 
nen og den-I Omraade ogsaa vil bli- 
ve forfynet med elektrifk Lys og 
Kraft, leveret fra Hkijspændingsværs 
ket i Thtx Ledninger og Kabler over 

Kanalen auslaas til en Udgift af ca. 

70,000. 

Stor Foderleverance. Paa Best- 
tystegnen foregaar i denne Tid en 

livlig Handel med Halmfoder, der» 
seelges til høje Priser. En enkeltJ 
Ganrdejer bar folgt Halm til 17E 

Øre Pnndet· Hvor store LeverancepI 
ne er, vil fes af, at i denne Uge er( der fra en større Gaard Vest for 
Lesnvig leveret itte mindre end 10 

Vognladninger Halm. 

De ielandfke Kul. Det danjkiiss 
landste Zelskab, der søger udnyttet 
de israndske Kulmiuck i Staalfjeld,’ 
har, efter lwad »Kr. ngl.« erfa-: 
rec, modtaget forikellige ret lovendel 

tchpportcr fm Jngeniørernch som« 
Flmr arbejdet med Furtagendet Det« 
zvil blive aflwldt et Vesn)ketfeL-1wde, 
thor de videre Planer om Kullenes« 
«Ud1-n)ttelse skal behandles. 

i 
J 

( 

Stot Grad-mesan Ved Zang 
rer, cand jur· With. Petersen er; 
Cjendonnnen Altjambm erderikss 
lserg Alle Nr. 42 A og 42 B samt 
Illlnnnbmvej l ug 3,X af et Komsorid 
tinm, reprwfenteret af Jngcniør TM; 
PoetzoldJ købt af Direktor-, Godsejer 
G. A. Grinewfty m. fl. for 910,()00. 

Eiendomssalg. Fabrikant P. Chri-l 
stenfen, Helle-rup, og Klokker Dne 
lwlnt, Købenlmvn, har af Bagermes 
fier Juni-fon, Lindenbaum tøbt Eim- 
dommen ,,Sophienlyft« ved Helsingi 
er med 69 Tdr. Land, Befcetning og 
Inventar for 1()9,000 Kr.v Gaardcn 
bar tidligere tilbørt Baron Løvens 
skjold 

Georg Brandes: ,,Verdcnskriqen«.l 
-t. rettede og stcrrtt fordgede Udgave. 
Kbbn 1917. (Gyldend.) Bogen er 

en Nackte Vladartikler — et enkelt 
Foredraq fraregnet —- og sont Fal- 
qe deraf virler den trcettende paa 
Lassen-m Ined mindre denne tager 
den i Smaapartier. Nagen anden 
Zannnenlneng mellem de forskelliae 
«.Il1-tjt"les«, end at de alle beveegek sig 
om Keinem er der netnlig ikke. 

Forf. gar en Mængde træffende 
Vesnasrkninger og kontmer ofte til 

indlyfende rigtige Resultaten og al- 

ligevel vil silkert de flefte føle sig 
fraftødte af Bogen. Forf. ser nemlig 
paa alt og alle ovenfra nedad. Hans 
Standpunkt er langt oftere For-ag- 
tens end den dybe Medfølelses. 

J »Nicholas Jickleby« striver 
Charles Dickens: »Man vil som of- 
teft finde, at de, som plejer at spot- 
te den menneskelige Natur og lade, 
fom om de foragter den, harer til 
dens mindfte behagelige Eksemplai 
ter.« Det er muligt, at Dickens hat 
Uret; men der er ingen Tvivl onc, 

at de fleste vil give ham Ret· 
De nye Jndscud i Bogen er i Aand 

og Tone ikke forikellige fra de gam- 
le. Nogle af dem er endog fnarest 
endnu mere bitte. Bodens Slutningss 
ord o1n, at »der kun behøvedes en 

Snes Middelmaadigheder, anbragte 
paa rette Sted fom Ministre, Praes 
sidenter og Fyrfter i Europatll at 

styrte to eller tre hundrede Millio- 
ner Mennesker i en Afgrund af 

iUlykkeC hat fremkaldt Protest, ikkel 
iblot paa Papiret, men i Livet; thi( 
-»Middelmaadighederne« er blevetl 
afløst af andre, og disse andre gen 

«alle, deres Bedfte for at holde KriJ 
saen u.dlige, cnen ingen stasrlere end 

«Forfatterens:i forhenveerende Ven 

;Elenn-ncean, lwetn Fors. nceppe kan 

zkalde en ,,Middelmaadigljed« uden 

Hat steniple fig selv. 
; ago i »Kr. Dglsl.« 

Brcrndfcl til de nrbeidcsløfc. Re- 

pnrfentantstabet for Arbeitserij 
Fasllecsoraanjsations Vrwndselstsforrest 

Yning bar besinttet at tildele enbver 

Iarbejdsløs i Kesbenlmvn og Fee-de- 
riksberg, sont har været arbejdsløs 
’i mindst 30 Dage, og som er For- 

sprger, ca. 400 kg. Brænde, der staat 
i en Pris af 35 a 40 Kr. 

Til Organisationerne iProvinfers 
ne er der udfendt Meddelelse om, 
at de arbejdsløse derude ogsaa vil 
faa tildelt BrcendseL 

Denne Gave til de arbejdsløfe vil 
koste Arbejdernes Vrcendselsforrets 
ning omkring 1 Million Kr. 

Affljrnigen af Mindestenen for 
Past. A. Bergl) fandt ifl. ,,Rg. 
Folkti .« Sted Søndag den 13. Jan. 
Paa Pedersborg Kirkcsgaard under 

Imeget stor Dcltagelsc. Paa Stenem 
der er af bornholmsk Granit, staat 
følgende Jndskrift. Axt-l Bergh, f. 
i Thorshavn 7. Nov. 1868. Sogne 
prwst for Pedersborg og Kindertofs 

Ite 1909—-1916. Død iom Pwest paa 
St. Thomas, R. Oktoer 1917. Als 
le mine Kilder ere i Dig (Davids:s 
87. Salt-lex Steuers blov overleve- 

iket til Pcdersborg Menighedsmad 

i Pastor Find-tu Odenfe, 14. Jan. 
;(R. B.) Efter hvad ,,F1)ns Tidcn- 
»de« Makel-. bar Menighedsraadet i 

;stllesustcdtoftc som ønfkede Pa- 
scor Fjord afsfcdiget, idet han har 
offontliggjort katolske Zkrifter, gen- 
uem fin Fornmnd mudtaget enSkris 
Velse sra de kirkeligc Mi)11digl)edcr, 
lwmsj dizse forespurgte, om man 

kunde trenke sig Zpørgcsmaalet Pa- 
jtor Fjord los: pau den Munde, at 
der anfcetteLs un Kapellcm 

For nogle Tage sidcn har Wenig- 
,l)ed—:ii·audct værct samlct til Møde, 
men der viste sig absolut ingen Stem- 
uing for en saadan Løsning 

Man ønfkcdc vedblivcndc, at Pa- 
storcn affkedigc-:s, og nmn har svaret 
de kirkelige Myndighcdcr i dennc 

Neuling 

XL F. U. si. i Nur-tilde hat — 

efter at den dervierende dis. F. U. 
M. liar saaet reist sin jinukke uye 
Bygning —— nn ogsaa faaet Mod 
til at ndvide siin MTeltsnore Fore- 
ningen hat hidtil haft til Linse i en 

lille lejer Lejligijed, inen alene det 

stiertt lnssøgte Pensionat uniulig 
gjorde, at innn kunde blive der, og 
nu har Foreningen da ifl. «Rosf. 
Tid.« købt en i Blaagaardsftræde—— 
lige for Bondetinget ——— liggende 
smnk ny Ejendom, hvor der vil knn 
ne indrettes ypperlige Lokaler til 

Brng bnade for Foreningen selv og 
for Pensionatet. Købesninmen udgør 
62,500 Kr., hvomf 12,()()0 Kr. skal 
ndbetaleä men digfe Penge til deii 
ndincerkede Sag vil det forhaabent- 
lig ikke falde Roskilde K. F. U. K. 

vanskeligt at sanile ind blandt Veni 

ner af Arbejdet. 

En uhyggelig Affccte. Leege Nor- 

dentoft arresteret. Pinselørdug i Fjor 
døde en ung østrigsk Dante ved Mann 

Fri. Rathe under mystiske Omsiæns 
digheder i den Nepræsentant Dan 
Jenseit tilhørende Lejlighed i Køs 
benhavn. Der blev dog freinskaffet 
Lægeattest over Dødsaarsagem inen 

da Politiet faa Attesten, fandt det 

denne af en saa mistcenkelig Natur, 
at det lod Liget obducere, hvilket 
viste, at der forelaa Fosterfordrivels 
sesforsøg. Or. Dan Jensen blev der- 

efter anholdt og hat siden været 

holdt arresteret paa Jndicier, trods 
den arresteredes vedholdende Be- 
inægtelfe 

Den 13. Jan. aflagde Don Jen- 
sen endelig Tilstaaelse overfor konst. 
YAsfesfor Simoner ved 6. Kriminals 
Jammer og oplyfte, at han havde 
formaaet Lægen Paul Nordentoft 
til at sorssge apekativ Fostekfokdki- 
velse 
; Lassen, der netop opholdt sig i 

HKøbenhavm blev ftraks derefter an- 

holdt og tilstod at være skyldig i 

Forbrydelfen· 
l 

Togfqmmeustsd. Kolding, lik. Jan· 
Dei fra Danmark kommende ordi· 
nasre tyske Persontog, der i Mor- 

ges ved 7sTiden afgik fra Vanidrnp, 
stkssdte ved Somniersted Station sam- 
men med et af 50 Vogne bestan- 
ende tnfl Kiiltim, liefteint fin· Dan- 

nmrk. Togene skulde trndfe i Zinn- 

inersted, men blev ved en Feiltti 
qelse dirigerede ind paa smnme 
Spor. 

» 

Ved Zmnmenstedet blen II Lin 

koinotiner fnldfteendia knnst mi des-- 

»den inniin P- Persnnvngnp i anet 
fm Danner En danfk Vogn i det 

tyffe Knltug blev fkrnet ovenpnn non 

lle Kulvogne 
I Det hole liager ifl. ,,Kolding Ven- 
,streblad« i Knos. Heldigvis kom 
ingen Mennesker til Stude- 

Dsd efter et Rottebid. Amtsraadss 
mrdlcm, Bagcrmeftcr Sandman i 
Rørbæk ved Nakskov blev ifl. ,,Fyns 
Tid.« forleden indlagt paa Sakskøs 
bing Sygehus meget alvorlig syg. 
Sr« Zaudmand blev for nogle Da- 
gc fide-m medrns han sov, bidt af 
en Rotte-, og det resultcsrede i, at 
der gik Blodforgiftning i helc Le- 
grmrt Nu meddcslrr Bladot, at Hr 
Zandmaud rr død· 

Ovcr 4l,000 arbejdslsse. Zidste 
«Ugc, skrives der 14. Jan., bragte en 

Stigniug i Antallet af Arbejdsløse 
paa ca. 3200 mod 5000 i forrige 
Ugo· siøbeuhavn har uu 18,400 ar- 

bejdsløse —- 700 flere end sidfte Uge 
—-— og i Provinserne ier der 22,700 
rllrr ialt i hole Landet ca. 41,400 

«ardcjdsløse. ! 
, 

Dsdsfald. Materialist C. V. Men-; 
de, iam i mange Aar har drevet enl 
megct bctydelig Materialhandcl is Kronprinscnsgade, er den 27. Jan.1 

kafgaaet Vcd Dødcn i sit Hjem i Hel- i 
lerup, 75 Aar gl ( 

— Forhv. Urncagcr i Odenfc J ! 
i 

i 

;Cl)r. Niclsru er afgaaet ved Døden 
Oover 94 Aar gl 

— Assistent i Jndenrigsministesk 
riet, Kaimnetjunkcr chrik Stampe 
JValeur er afgaaet ved Dødcn af 
JLmIgcbrtirndrlsky 237 Aar gl. Llfdødc 
var Søn af JBirkrdommer Valent· i 

Fulduurgtig i Finansministe- 
sriet Anton Wulff er afgaaet ved Døs 
den efter nagen TidsJ Zygd0m, godt 

IsiJU Aar gl. 

Hi 
. 

Sturc lxicndontcsmlg i Stollenwan 
-(»’-I·o-:-1·. Fun--1sl1nt"c hat« folgt Eicndonp « 

Jnn-n, anniun -i;;, til Gras-is zlltjell 
Pistol-sen sur nich-M- nie 

; Fulmlanternis Beanvaisz Var 
ffolgt St stongisniigude tulj for Läij 
lUW str. z 
i —— Obrio f .Eisgl)olni hnr solgts 
Dr.T1n1-igadc s til Grosi Auge» 

Sncnson for 2().),WU zur 
— Gross· Morsins Dødgbo har 

folgt sindnmgisrgade M til Guld- 

.snied Lunis Halm for 1s3:3,0i)0 Kr. 
— Arkitekt Zinn har folgt Hjørs 

.neejendoinnien, Nørrcvoldg. og Tor- 

ncbnskegadc U, til Direktor« J. Ebri- 
stiansen for 106,000 Kr. 

Frei Bornholms Ermentinduftri. 
Dct er et cjendommcligt Tidens 
Tegn, sfrivcr Øbo i »Kr. ngl.«, 
at der pnn Inangc Onirnadcr fin- 
der en ndprægct retrograd Bevæs 
gelse Stisd --— ncnn vender tilbage 
til sonndne Tidciss forladtc Skik og 

lvBrun, og Brngsgcnstandc, som for 
Ist Ani- jidcn blisv lnstmgtrdis sont 
Museumsobjcttisn cis nn komnnst til 
Ære og Vasrdiglicd Vorc Bscdftes 
forældres Levevis har i indeværcsni 
de Tid oplcvet en Rencessance paa 
nuer end iset Felt, og isfterhaandew 
som Blokadens Lænker snæres fastere 
af Vesttnagtorne, faar nævnte rctros 

grade Bcvægelfe Furt. Nu er Tran 
et almindcligt Velysksningsmiddel pnn 
Landet —- men hvem vilde tcenkt 
fig det for Krigisns lldbrnd? Haands 
kærnen er taget frem fra Loftet ad- 
skilligc Steder, endog Tøjtilvirkning 
af Nælder er godt i Gang, efter at 
dennc Jndustri hat sovct en hundred- 
aarig Søvn — og saa fremdeles. 

J tidligerc Artikler fra Born- 
holm er onitalt, hvorledes man er 

vendt tilbage til Brydning af de 
herværendc Kullejer. For Øjeblikket 
er attet en ny Virkfomhed i sin Vor- 
den, Cementinduftriens ogfaa dette 
er en Tilbagevenden til Fortiden, 
for faa vidt der tidligere har fun- 
dct en ika ringe Cementbrænding 
Sted paa Øcn; denne ftandsedc hon- 
imod Slntningcn af forrige Aar- 

bundredo; der var da 6 smaa Væri 
ker i Gang herovre foruden et større 
Cementbrændcri i Kobenhavm som 
i 1880 forarbcidede 400 Tons horn- 

Ibolmfk Conicntften Cementen nød 
sen lang Tid en ikke ringe Anfecslfc 
glilandt Teknikernc. Konkurrencen 
.nn-d Portlandchincnten bit-v sclvi 
følgelig doq for lnmrd, og den 
bornliolmfkis Conicnt gik nd af Mar- 

slodist — — for mnligvis nttcsr nt vise 
sig nn, dn Tidcsnrncs llqnnst bar 

gjort Portlnnd Cisinesntcn til en 

fiwldisn on fasrdisliss kostbar Von-. 

s Hält-rede i imti onitnler Viffop 
Erik Pontoppidan dcsnnc bornliolni 

skc Connsntindnstii i ,Dnnfk Atlas«: 
»Udi den bornlnilinske Grund som 
zvcd sin Afvcsksling forestiller snart 
det flade Denn-mark, snart det klip- 
pefulbe Norm-, findes adskillige ra- 

re og til Dels nyttige Sten-Arter, 
faafom i Linnens Gade i Aakjoer 
Sogn Cementsten, saa cedel og ged, 
at Murmesternses Attest bevidner, at 
den er 10 Procent bedre end den 
;l)ollandske. Sammesteds findes en 

dunkelgraa Marmor blandet med 
Svovel-Kiis, som i Polering gør 
den anseelig. Den føres til Kalk- 
broenderierne Til femme Brug au- 

vendes ogsaa lapis suillus, Soste- 
nen, som ogsaa kaldes Stink-Sten, 
fordi den, ved at gnides, giver en 

svovelagtig Stank fra Fig. Af den- 
ne Sort findes i Aakjør Sogn hele 
Klipper og giver den allerbedste 
Cement. Af den mørke Marmor er 

de fleste Kirker paa Bornholm bygte, 
scerdeles den storse Kirke i Aa-Kirke- 

iBye med alle sine Piller og chelvs 
Engel-, skønt man haver overstrøget 
IStenen med Kalk og betaget den 
fin bedfte Anseelse.« 

Den nuværende Cementmangel i 
Landet har nu bevirket, at Opmærks 
fombeden atter er bleven rettet mod 
den bornholmskie Cementsten. Den- 
ne er en lerholdig Kalksten, som 
findes paa nogle faa Lokaliteter 
paa det sydlige Bornholm — det 
er samme Steuer-t, som under Navn 
af Ølandslalkften i de fenere Aar 

bar vundet en ret stor Udbredelse 
fom Bygningssten, indført fra Øs 
land og Gotland Det største Leje 
.paa Bornholm er ret betydeligt, 
ligger umiddelbart op ad Hemd- 
landevej, hvorved Transporten let- 

g-, 
s- 

Ites, ligesom Brydningen kan for-e- 
gaa udcn Vanfkelighed, da Steneu 
kommer frem i selve Jordove1«fladen. 
Det er samme Sted, hvor Brydnins 

Ygen tidligere har fundet Stedz her 
vil man nu igen begynde. Et Kon- 
sortium bar dannet fig og hat« købt 
Brydningsretten; antagelig vil der 
i Løbet af Fomaret reife fig en Ce- 
mentfabrik ved Bruddetz det gcelder 
jo om snarest mnligt at fna Ar- 
bejdet i Gang. 

k Den Cement, som her ital pro- 
jduceres, kan fremstilles adffilligt 
,billigere end PortlandsCementen, da 

jden brcendes ved langt lavere Tem- 

speratuh ligesom ogsaa Process-sen 
simplificeres ved, at det ser felve 
Kalkstenen uden Tilsætning, sont ka- 

Istes i Ovnen, og som efter Bræw 
zding og Pulverisering er Cement. 
Kvaliteten er jo nok ringere eud 
PortlandsCementens, men den be- 
sidder Cementens Egenfkaber, nann- 

lig da, at den kan hærdne under 
Band og egner sig til Støbuing« 

Store Kvantiteter vil det felvføls 
gelig aldrig komme til at dreje sig 
om: men i denne vanfkelige Tid, 
bvor Bnaqearbejder rundt om ven- 

ter paa at komme i Gang, men 

bindres bl. a. af Cementmangel, vil 
oqfaa denne Jndustri kunne faa sin 

Betydning, bortset fra, at det altid 

er interessant og opmuntrende at se 
den private Juitiativ tage fat vaa 

nq udyntte vore bjemlige Hjælvekili 
der. 
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For III erty an Right. 
THE sUNG ()l«’ THE U. s. ARMY. 

»Z- (f’s««Z Nesmmøm 

Ovenstaaende betegner intet mere aller mindre end 

en uldeles glimrende Oveksættelse af den bekendte den-- 

site Krisis-Sang »Um- Gmcg jexj eimg ej Stad« læmpet ef« 

tek amerikenske Pol-hold. « 

Tier benimod 20,000 Eksemplarer ak Sausen er si— 

lerede Zeigt-, og den vil ntvivlsomt blive Solgt i Handred 
tnsindvis. Pot- alle Danske i Amerika maa den have 

genske setegen lntekesse. 

Psis —- meel Musik —- 10 Cczn per Eh. 

Partipris opgives pas Porlangende. 
DANISH LUTIEIBRAN PUBLISEING HOUSD, 

Blaitz Nebr. 

-—- — 
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,,The Dragoon«. 
Bn engelsk Udgave ak Past. N. P. Madsens 

bekendte b’0rtælling »P(«22«. Oversat ak H. F· 

Trykt med store nye Typer paa godt Papik os. 
hæktet i smukt og stærkt Omslag. 

Pris 25 Centzn 
6 Blosemplarer for 81.w. 

I Kommission hos 

DANISH LUTH. PUBL. HOUSB, 
Blaik, Nebr. 

vavvvqus v- 

Ktistelige Fortællinch 
Folgende Fortoellinqer udgivet af Kirkelig Forening for Judre 

Mission i Danmart anvefaleg til Menighedss og Unqdomsbiblios 
teket oq andre kristelige Læfeforeninger saa vel fom til Mtqer 
oq privat Brus. De er alle indbundne i komponeret Shikttngsbtnd 
Pan entelte as Bogerne er Priscn iat noqet lavere end oprindeligt 
F o r t r o p p e n. Fortælling fra Slaveriets Dage i Amerika Oder- 

sat af R· P. Madien. 281 Sider. Pris sl.00. 
Domitia. Fortælling fra det gamle Rom af Barinqsfsould. 

417. Stder. Brit 81.00. 
Gan vilde nog e t. Fortælling af Vilhelm Danke-u 138 

Süden Pris 60 Eents. 
Danko. Zigøjncrfortælling af Elifabeth France 90 Sidet 60c. 

Hittebarnet En Fortælling for ungc Piqer. Autoriieret 
Overicettelsc ved Berta Hejberg. 292 Sider. 81.20. 

Hirten i U r s k o v e n. Fortælling fra Missionsmarken i Afri- 
ka, as Marx Jantzen. 196 Sider. 81.00. 

V e d L y q t e n s S k i n. Jortællingcr for Ungdommcn. 214 Si- 
der. Pris sl.Uu. 

Den undslupn c N onna En Sclvbiogkafi af Margatct 
Mary Moult Oucrsættelicn bcarbcjcht as Launtz Petcriets.. 
162 Sidet W Gent-ex 

H ø 1 g a a r d s f o l I. Form-Hing uj Elilh Prdcrseik 430 Stdct 

th 81.50 
Pomponia. Form-Kling fiu Ruuusrrigctii Tib. Pan Dunst v« 

N. P. Madjcn Zik- Lcdkr 28100 
March Funktle um n—««kd.;ikni.s chrsat visd N. P. Mul- 

im LIX Hidrp Tis- Gent-L 

F« «- H k; « k« vix-( in k« -i«s-.·:-: Trwk og Ikitfrr fm HHF 
usw« ci- ; I 1 NVCVMI 

E i 1 U- c: ». !:..-«.sm IN .«:ii.u:1k--u« Ovcrsnt nf N. T M »O .. 

ich IOder-. 90 CentsL 

Tnuiskx Luther-an Publifhing Dust, 
Plain Nebr. 


