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Secdag den U. Februar 1901. 

——Vrod fxra Hiemmct. 

En unn, franft Soldat laa døende 

pna Hospitalet i Genf efter Boot- 

dakis fokfærdelige Tilbagetog. 
Langt inde i den fndlige Del af 

Bretagne levede endnu hangs Fader, 
over 70 Aar gammel, med hans Mo- 

der og SIfter. 
Den unge Soldat betroede til en 

af sine Kammerater, at det dar bang 
inderligste Onfle endnu en Gang at 

vmfavne sin Faden 
Man streo til hans Familie, og 

Faderen begav sig« strals paa Vej. 
Antommen til Genf efter mange 

Vanskelighedet, slyndte han sia til 

Hofpitalet, og Sonnen fagde til dam. 
efter at den forste Sindsbevægelse var 

overftaaet, hvor lyltelig han var over 

at se ham, førend han dødr. »Nei- 
nej,« sagde den gamle, »du dpr ikte. 

Fat du kun Mod, min Dreng; jeg 
hat Penge med mig, og jeg vil ksbe 
alt, hvad der behøoes, for at Zu kan 

blive rast.« 
Men den unge Mond forsilrede, at 

han manglede intet; alt hvad man 
« forssgte at give ham for at vælte 

hans Spifelyft behagede ham iklr. 

Faderen var meget bedrsvet over fau- 
ledes at stan enefte Sen d- henl 

Pludselig sit han den Tanle at. 

tage frem af sin Reifetaste et Stylle 
fort Brsd, af dette Bygbrød. sorn 
Bsnderne i Bretagne plejer at spise. 
»Se, rnin Dkeng, frnag paa dette 

Brod; det har din Moder bagt!« 
Den syge saa paa det forteVrsd 

med begærlige Øjne; han greb ftrats 
efter det, idet han raabte: »Fadek, 
giv mig det, jeg er fulten!« MedensJ 
han spiste« straalede hans Øjne, Blo- 
det farvede Kinder-ne, og store Tan- 
rer tullede ned af dem: ,,Hvor det 

smager, hvor det smager,« sagde han, 
»dette Brød der hjetnme fra!« 

Fka dette Lieblil begnndte ban at 

blive rast, og 14 Dage efter var han 
i Stand til at begive sig paa Reisen 
hjemad. 

Synder, du er fyg«, fordsmt og lige 
Ved at forgaa. Jngeu af denne Ver- 
dens Goder eller fokegivne Glceder 
Lan helbrede dig. Men Faderen el- 

ller dig og tilbyder dig »Hjemmets 
Brod« —- Livets Brod —- Jesu Kri- 

sti st og Blei-. Æd og drit, stat- 
lels Synder, det oil sige, tro paa din 

Frelsers Offer for dig, tag imod 

hans Karlighed s-— tro hans Ord! 
Og vi sorn er Guds Born, lad os 

sige nted inderlig Tnknemmeligbed: 
»Hei-re, giv os altid af dit Probl« 

W 

Spinnen. 
Ea Formllmg fru den fransk ryfke Ang. 

—- 

»Fpr Monden herinv!« bød Kon- 

gen af Preisen. 
»Der er han, Sire.« 
Tauben traadte ind. 

Der blev dvb Stilhed i Salen. 

Kongens Der hvilede underssaenbe 
Oaa Fangem De to Gen-erwiewa 
bunter, ver, med stram Holdninq ftod 
bog ved den tonqelige Stol, runde 

Isre deres eget Hierteg Slag -—- et 

Alle Ur, der Var anbragt paa Beg- 

gen, betegnede ved fmaa Dir at Se- 

kundetne gled forbi. 
,,«Naa, udbrød Kongen endelig 

Han betragtede endnu nsje Spinnens 
Hoved. 

Dette dar et tut Inder end edel! 

formt-e Hoved bedeckter med strivt 

hckar Ofnem hat-de et stift og stir- 

; Lende Udtryk 
E- .s«·.-O,g De Tiger, at denne Mand. — 

Tal Frank, for at han kan forstaa 
s« Dem rjrifte Herren 

— De siget alt- 

««««« «,-«,,M. Hatt like er Jdiot, fom han fo- 
J;. Mr, vg- It Deres Majeftæt nd- 

»D- Uti- gsdi tun udfpjrge ham.« 

»Der ej gltfaa dig,« begyndie Kon- 

»Ah-Z- iukdkk cenderne paa mim 

19 om Mienen, og 
Werd-Ufer at bringe He 

JTOZ IT si, 
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Wud vg sog 

KIND hom. 

smde Zuf- eilst-inw- 
»Mvi199sashavevsttlci 

WITH WJDIE er en 

,,Jeg et nsje underkettet,« fortsatte 
Kotigen »Hei et et Btev, son for 
tieller mig o:n dit Odem Du er od- 
dngeU Forstil dig nu ilte lasngexr. 

iTal!« 
Men han rette sig ikle af Wettern 

J nogle Minuttek havde en gammel 
fGeneral uafbtudt betragtet Tauben 
Nu nærmede han sig dam. 

»Jeg genkendet Dem, He. Mat- 
lis!« 

Den uldlielige Mand sorstod ham 
itlr. Han saa frem for sig med et 

sisvt Blil og savlende Mund. Man 
list-te ingen anden Lyd end Utete 
Dillen. 

Endelig brpd Kongen Tavshedem 
»Det dar nøjagtige Oplygninger, 

Idn havde i Sinde at bringe Hi. de 
"Cwmux 

Jdioten løftede Foden for at tnuse 
en Fluc, der lrsb paa Gzilvet Foden 
ramte den med en smeldende Lyd 

»Du havde gjort sikre Jagttagel 
see." 

Uret fdarede kun. 
Den gamle General begvndte igen: 

»Jeg er vis paa, at denne Mond er 

Mai-ils Antoine de Ketvescop de 
Coadilo fta Bretagne." 

«Jeg genkender Dem,«« fortsatte 
den gamle General, hendendt til Fan- 
gen. »En Herre, som De. hat del- 
vlejede Landes-. Lui Deus Mund 
spl« 

Fangen san ud, lom om han ille 
foeftod et Okd as det hele. Sac- 
kaldte man pack en af Grenadererne, 
der holdt Vagt ded Deren. Denne 
ncetmede sig Tenden, geeb ham i Noli 
ten og aabnede med Magt bang-« 
Mund· Tendeene faa steælleliae 
nd, og der ftod en ilde Lugt ud af 
bang Mund. 

»Don vil ilie tale," udbeød en. 

Kotigen sit Medlidenhed med den 

ulyltelige 
»Im findet ille et enelte Idol-, der 

endet den paa, at han er Aeiftolrat. 
Jst-hast Dem ilke, General. Den 
fesnste Zpion hat siadet os meget. 
Nen om di nu her holdt pas en usinl- 
dig -— 

« 

Den unqe Lssicer bsjede siq frem 
imod sinngen Den gamle Bjørn 
tGenemlent fiod nede i den anden 
rEnde af Zalen on lænede sig op imod 
Vers-Jen. Af og til tnnttede han 
Hændeene og bruin:nede: «Han e: 

Haard.« 
Endelin qreb han en lille Pistol, 

Tom hin bat hvs siq, siillede ftg lige 
scan ded Timben oq assnkede den. 

JDen dar tun ladet med lpft Ktudtz 
fRen Gniiterne fle op imod Lasset 
Fannen gjoede itte en enefte Bevor- 
qelfex men ftierede unfbrudt pna Ins 
lens Guld. 

Kongen gcd fm til c.t le: 
»Nati, nu ei De da overbevili, min 

brave Genemll Tror De endnu itte, 
at denne Mund er dsvstum?" 

Generalen var bleg of Raseri Dee 
blev igen noqu Øjeblitles Tavghed 

» 

Konqen beqyndte at blide tritt afä 
die-se soenæves Fort-g. »Jeg teoex 
simpeltben, at"han er en Landster 
ger. Hvem bar taget ham til Fancxe?'·» 

,,sztnant Kohn ded de gule bus- 

fater, Majeftai. Hon er en stated- 
lindiq Heere.« 
; »Seit- meget vertre! Betragt dette 

Hoded; disse sjcellsfe Zjnek Oele 
dette snnelige, ltoftløsk Legekne. For 
Reften —« 

sonnen dender sig fm dein med 

Afstn og fee ud gennem de smaa klin- 
dek. Han got nu Tegn til at ville 
brnde ov. Men den gamle General 
letter Faden haakdt imod Gulnet og 

paasiaae haaednatlet: 
»L;d Dem itie bedea.3e! Gat: 

itie nei, gaa illel Jeg speeegee Dem 
til, at denne beundtinqsvæediep 
Mund er en Bedeugee Han spillee 
Komediel Han for-stiller sitz »De et 

beundkingsveeedig, min Zettel« hens 
vendte Generalen sig til den ulytir. 

Junge. hcn git ganste icet den 
ti Tauben og lau heim fast i Zinsne. 
—- Meu intet ttete hom. 

»Na dell« udbesd sangen, Mode 
alt, hoad De traf at tunne bei-ist« 
san ee dog denne Wand Jdiot, et 

Mittels nlykleligt Menneflet, geiset 
» Witz fees —« 

Den gamle General sub set i den 

nlylteltge og nistet-e dann Der faldt 
eu sa- fes han« ptstc Drsgt pas 
CAN 

»An sk ge Yes muri-de Wu- 

euc; Jeg exk- M Wirt- W 

W WM MW 
« It Mdsz M W Mk 

«« 

pn ka e- «- —- 

»Majestcet," fortlaite Generaseiy 
idet han vendte sig mod Kling-ein «,,je·g 
cJeder um« at denne Mond maa for- 
Jlive her met-eng jeg har den Ære 
it gpte Deus Majestæt en Mel-de- 
.clse.«' 

»Ist-la mig,« befalede Kotigen. 
OiJ de nit Ird. 
Generalan Stemtne flcelvede end- 

siu cif Brede: »Im forfilrer Dem, 
Zire, at jeg ille inger fejl.« 

»Det er Egensindiqlked!« 
»Nei, nej. Jeg bpnfalder De 

res Majestæl om at vente. Der er 

mdre Midler; isser et.'« 

»Holttet?" 
»Nuvel Sire! Vi bar en franfi 

Hofmand for os. Tale vil ban itte, 
oet er nu den Rolle han bat foresai 
sia at fpille. Deres Majestæi ten- 
Der venne heliemobige incq menj 
Hverfladitt som den er, vil -«- —- 

De aii videre Ereni genneni de lan- 
ie Ganqe. Steinmerne dxemvedes; 
til sidlt hørte man tun en Hvisten. 
It Var Minuiter efiet leite en Voqn 
Hort fra Eletiet Voaisen fort-: 
fsogen med fin tilbage « on Kon- 
ten og Generalen venvte tilhnge til 
Zeilen. 

Alle san pna Tauben, men Tvirlen 
vade lidl efter lidt qrebet Qssiceter- 
ne, Striverne. ja endoglaj den Gre- 
aader. der holvl Vogt ved Dsren 
Kun Knnqen fah der med et bein- 
ninqkfiildl lldtrnt i sit Ansigt 

i Under lmns og Genera ens Fra 
Inærelse hnnve den stattele Fanne ver 

Frei meciet uroliq. Hnn havde bande 
i ircedi oq lei na qentanne Olnnne ftem 
ist-di en narlituleret Lyb. 
Heller-sen der stod i et Blcklbxis, 
lajort bnrn forfætdet. 

an Pen- 
havbe 

Man havdsz 
iined Mnat holdi hain mivt i Seelen. 
»Der bnvde hnn san nafbrubt bevckqet 
.net ltntlels Hoved fee-n on tilbaae, 
lom om linn lev Smerier. Tet havde 
nætei ei bjertellnerende an 

«Sike.« laqve Generalen til Kon- 
-ien: »ni vil drinne denne Mond ur- 
1f Finnintz Han er betont E Ver- 
sailles for at ver-te en of finefie Kand- 
lerer ved Hosen «liuvel, der er en 

Kern von Halbersmbt, tirliaete Hof 
dame hos Dronningen som lender 
Anlintesne ved det franite Hof ulien 
-1d Jea har bebt hende komme, vg 
fivis del behaart Deres Mnjesicet, vil 
di foeeftille lienve for Marlisen.« 

»Lnd hende tomme ind!'« 
To Grennderer nabnede Daten og 

,J-celden" irnadte ind i Stillelfe as 
en elennnt nn» fernem Dame. llden 

Ztei soasvede hun hen over Salens 
Gnln 

»Fun! « tender De denne Fransi: 
snanb?« spurnte Kongem 

Feuen san forslende paa Jdioten. »Nei, Sire!« 
« « er govi,« fagde Generalen: 
nil tillcde os at talde vaa Tem 

;,e.—, Feue. Bil Dei-are saa geb at 
Jaa ud ad Daten ligeoversor.« 

Hun var nsdi til at goa ivcerö 
over Gnlvet libt forbi Jungen- 

Uret paa Veeggen fqu 2. Saa 
olev vee igen stille, og man bsrte ilte 
noqen anden Lyd end en Flses Sum- 
men. 

Ist-et Damen siulde gaa fort-i, 
ifkejfede hun Jungen; saa snubleve 

thun, udltsdle et let Steig og full-t- 
«-- Og nu tom det fotfcerdesinr. 
Taube-'s Ansigt forandredes Radie- 
ligs 

»Tai-i min Arm, Mad — —« 

Hnn liandsede brat- 
Der opstod en frygtelig Sowie- 

ring i Salen. Kongen reiste fig, bleg 
fom Dsden. ——— Fruen var foksvum 
ven. l 

,--».« 

»llkeßndige Franstmand!« — bestes 
man en Stemme tande. 

Stoj af Gevcertolbee og tunge 
Støvlerz Kamp ude i Slotsgaarveih 
Steig og Rast-. Sas hskte man, 
over delv altlcnnmen, Normen de 
Kervescop de andilos Stemme tlat 
og tydelig: 

«Leve Frnntrig!« 
Sau blev WBssleflud sendie knod 

1 Hinte. 
»Gut-an Kulde de alle Wohls« 

beummede den gamle General. 

Eu falft Fyksir. 

For tort Tid siden hat man i Ge- 
nua paa Retvisition af det beklinste 
Politi artesteret en tidligere tumanst 
Officek, Georg Manvleöco, der i flete 
Aar under Foregivende af, at han var 

Fyrsie, i alle Europas hobedstaders 
sineste Selsiabötredfe havde optraadt 
med den sttrste Elegance og Flothed, 
og fom vagen tendt Still-Ist paa all- 

— 

de fashionable Vetdens Vaddelsbsbai stet og Spille-Etablissementek. 
For en halp Snez Aar siden talte 

man i anæniens Hooedstad oder- 

naade knegetsdkn den ganste unge Ka- 
mlleki-Ossicet Manolescos chevalekfte 
Dptræden og store Geld, samt om 

Den ualmindclige Gunst, hvori han 
itod baade ved Hoffet og hos Da- 
:nerne. 

Alle spanede ham en hurtig og 
Jlicnrende Kattietr. Jmidlettid tun- 
Je hans Stilling som »petsona grata« 
itte fothindte, at han, eftet at date 

totalt tuinetet i Spil og efter at have 
paadtaget sig en lolossal Geld famt 
soretaget fokstellige fttafvasrdige Ma- 
.iipulationet, maatte tmde ud af Ar- « 

meen i en Alder af tun 22 Aar og for-— « 

Jvinde ud af Landen tnden Justitfen 
Tom i Bevagelse for at nappe ham. 

Senere duttede han op i Paris-, I 

fsvor han udgav sig for en Fyrst Ge « 

arge de Labowari. og fortfatte sine s 
I 
I Ilckltringestreaek i stok Stil, og hvor 

han snart blev det natutlige Midt- 
pnntt i en Krebs af Seinestadens Le- ; 

demand. « 
Fka Paris gjotde han Asstilkete til ; 

London, New YotOien og St. Pe- ( 
tetsbotg. J Berlin tog »Fntsten« ; 
ned Folge ind paa et af de sinkste og ( 
dyteste hotellet og fotstod ved sin z 
ovetlegne og freette Optrckden at du- I 
pere selv Medleminek af det bedste « 

Selftab, saa at det mvdtog ham med j 
aabne Atme. 

( 
J Vikteligheden var ,,Fykften« , 

imidlektid en af de fatligste og sne: : 
digfte Hoteltnve oa Svindlete, der no- J 
qen Binde bar gaaet paa en Stor- ! 
stads AgfaltFortovr. Han gav sig I 
aldtig af med Bonatellen Men han I 

bennttedt de Belendtslabet, ban give- 
de ved »Table d’hote« i Hotelletne da 
i Klubbetne oa paa Vaddelsbgbanen 
ne, til at Udføte sinc Tnvetier, hvis 
Omfang endnn ille ladet sig limita- 
teke. 

i 
i 
i 
l 
I 

i 

S 
Han var s. Ets. den »Jtalienet«, Z 

der for noqle saa Uget siden i et Bet- i 
lineriHotel beait et Tyveti af et Col- « 

liet til en Verrdi af ca. 40,000 Matt F 
fka en Dame, der et gift med en.tus- l 
si Stotfhtstes Adjudant. Da hat« 

l 
I 
! 
O 
i 

( 
I 
l 
t 
! 

c 
( 
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havde tilegnet sig dette kostbare Stuhl- 
le og begaaet en Masse andre Gavty-I 
vestreger, foklod han Berlin; men del 
berlinste Politi anstillede omfattende 
oa enetaisie llndekssgelset for at faa 
opspoket, hvot han var teilt hen. Alle 
Hovedbyekne og Havnepladsekne um 

del-states, og nu hat man altsaa paa- 
grebet Fotbtydeten i Genua i det 

« 

Viel-lit, han samtnen mev sit Tjenet- ! 

stah ftod i Begreb med at reife til ( 
Orte-sten. g 

»
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Provcfiafkcr Frit. 
A tunka MIUIoIIeI fIaZ Woge-nun Su nd 
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sen uthe Mist- s7 Wut-e. rII mobmgc F 
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III-wenden ooeIlwIevs III« Magen III-f 
ist-II- IIIbsbotanVe Bett-Unsqu pua 

DROP3" ch IHDeIIIIL e IJIelbIedelI e 
InItIDeI I»I be nagt-im- oq IImII IIIIde S a- 
deImIIk, Intonation-, Gipifsuesur 
og Nun-mich 

·ch-IIIIIuII-zn1e. CIICIImeIIek kg Nenmlqsa 
two-e- e h eI as sd II M ruin, IIIeII vIgI HI 
dlIttIliq Io- s DROPS« Deugdom 
IIIeII bsquIdp u- II wish emk eIt Isgs 
B Im of 5 onopsss 

IIIssIIdeI III Mino II Kinn-et des have 
IeI Ortes sit-nun kainIo des-Irre Im bekeg 
Itygi lspe SIIInm unn- IIIso III ikIIve III 
»s. Hundudcc J Ahbciuämch Im ukIImI 
melIke Kur-ein IIchuer moving-S dugugh 

For aI Iam alle lIdmdeIeIsIId IIIaI 
vksve Ie IIIIIseIIIIIdk Mkodet ulle vI IeIIde 
eIIPr est-sie sitt vsd Modus-liest as : 

t-)2:(Cenls III-»wic- IonI VoIIo. EII itot 
Flnqe Im wo Tosec II, jeIIJ poIIofIII IIIed 

«’ 

w: ku : Eis-w sc- 

s DROP8« sont-mqu 
I--I-el Ivm minnt-II Mai-»Ihr 
SOqMIIIIIIe RbkllmslItsuk, 
heiter-It ReutalIIIIL GoIII 
flet Forli-Ieise Ihmka 

Näh-ach Omber- Antstth Leveki ou Nur-. » 

spann-IV Sinnlichst- Notation-web Int- 

vu oa III-kamst have-sind crsvine 
Institu, sen-Musiks, rq Gkippr. Mi- 
Iakjs. Lo- eI, III-deute ,,RIIIIIIIIII-« og 
en lang LIer of andre Sy Ivou me. 

Skno IIt os straft vg fI v Teces kne in 
Hqu paa, at dem jnbud sitlde III-I soc 

40 Tage Nat-II du ne As- Is, III-at Te Itkiver 

lesllI sitt-Mc cllsk co» 
100 Ists II. » synops 
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Enhver Landmand butde lobe Bogen I 
shsnfeopdtæt og Hønfeyold 

—- Iil —- 

Iokdel og Forusiklir. 
If 

Mass- Lstseu, West Branch, Ja. 
Det er en praktiit lille kos, iom alle, der 

interessiert-fis for, hockte-m man lau III-I 
stptst Udbyue III siue VIII-, IIII have Gav- 
af at Me. Pri- 25 CI-. 

« 

Vwish LIMI. Publ. Zeus-, 
mai-, Nas. « 

kzsor Zii Cenis vil ni feude folgende Bogen 
Hvoriedes smar det med dit Negaskabs 

As zuwie« -i (C·nig. 

sicomsmeik 
As Da ! Alb J E U it U- II finaa Sim. J Liniiag l« (5eiiis. 

Hi Joha. ie- 

Perlen 
Samlede af S i g u r d A n i e t. Eiegani insb. Guldinii· mic. 

Spceicli Tilbud Nr. 2. 
For sum vil vi feude folgende Bogeez 

Ek- W U Us »Hu ti- c It 

iikisielige Vetmgtuinger 
iil hver Das i Antei. 

Udvalgie Siedet of inne samlede Sikificn ·cvetiaiie as Paiin P. 

H. Moll-n i « Stock. subb. i Siiikimgsbind .. .Li.«0. 

1).-. h· W..’i· Ilsicticht 

Lm en fokunfiig og itisielizi Bomeopdmgelie. 
Ei Zwede coekiui af nu ufui e Pasiok O. ic. Jvfen. 

«J iiixori csiislag. in is nis. 

»J, Cis-. Peverienx 

-Smuler om Baknedaaben. 

Jesu Billede. 
Ei in: uiiT Igi ai A. Mi: n ci. Efier en komnsi Legendk 

Om Troens Viglied. 
As P. S. V I g. »L’- Eider J cmfiiizx k) isenis. 

Any-n for-gebe Udgqve. is« Sitzen J cmiiag in is nis. 
« 

is:c-;k.«tmod.:.--»mt—:i. 
« 

Specictt Tut-nd Nr. i. 

Fokiaslling of X. Hi inma Eidek. J Omii -g i.·) (Cc:s.i5. » 
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Speciclt Tilbud Nr. :k. 
S 

Mk sum vil vi sende folgende Bogen 
Jgeunkm Jldvrovete 

Fortallmg im Ritteer so 518 Wurme-aut- Af D a r o l d S .1- m itzt. 
L-- Exden Jndb. s-« Kritik 
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-:»— Vejen tcl med. ,- 

XH Af N. P. Madsekk 11USidek. J gth Shirtmgsbmd I« Keins-. U 

977 
I « 

H- Martmen e Ot. Anmer 
» 

F: ist Billet-e fra den flotsie Kette i det 1(5.Aathundkede. ist-. Ein-L Luc. :—«. 

»-:-« Damke e Amerika. 
sk- Af P. S. Vi q. Nogke Blase as den danste Ubvandrinqs besinne, s 

Fid- ickrlsg den nähte-, samt m cvrszgt onst Dsnslemeg Anteil osg liebre- 
sss helfe 1 Te For-new Stolen lW Enden Priiz Js- »Juki 
sb- T ; Isahn. 
H Fortassma of h. N smaa Eider. se Emin 15 es nig. 

s. 
..« - O 

»-:-; epmclt Tut-nd Nr. 4. 

For sum vil vi feude folgende Bogen 
Ungdommens Skatkiste 

Bibelspeog oq Salmeveis til hvek Dqg i Amen Samlet af en Ven 
as de unge. Sie-eilt subb. W sicut-H 

Mirjam Roseubamn. «- 

Cn Fottcelling im jsdisse Krebse. As Pastrr Tr. Ebers-heim 
Z; imutt Dmstag 25 siean 

Solopgang. 
En Fasse-Hing of N. P. M adfen. Ist-J Zwer. Ssneittitidb.81.«». 
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Spckiclt Tilbud Nr. Z. 
" 

For zu Cents vil ·vi ieudc folgende Bogen 
Hvoklcdcs staat dct mcd dit Regnfkavs 

As O. F u n es e. 16 Tiber J Dmslag 4 Nutz- 

si«ildcvældct. 
Formllängcn 24 Sided Z Musik« 

Lm en foknufng og tkisiclig Bøtnkopdtagelie. 
Tk. Dokt. J.Tvi»ich. Ei zukokqg atm- qsmk Papqu L· 

« 

U. Jpsen. J kulsrt cmslag l» Senkt-. 

Fslgende Btger as P. T- Vigz 
De tke Icumeniilessymboleh dereS Optindelfe, Judhofd og Be- 

tvdning. ZU Sitzen J cmslog 10 (5 nts 
Vibklem Gubo Von og hqns Bang Bog. 16 Sim. J Om- 

slag r. Mitg. 
cm Troens Wobei-. 25s Sider. J Omslqg 5 Umg· 
Sand og falfk Lust-erbaut J Omstag 5 (5-,-ms, 

De gyldnc Jurist-on 
En kristelig Allegoti. Af E l 1 e n. J Omslag Z 6.ent«. 

.Zionistncn. 
Af d at qld J en se n. 52 fmaa Sitzen J Omilag l» (5emg. 

»Joha. 
Fortalling qf X. 84 fmaa Sider. J Dmslog 15 Cum-. 

En Kristens Jnvtægter og Udgifter. 
If J de Liefve. J Omsiug «0 Gent-. 

Dunst-h Luth. Publ. Heut-, 
Zum-, Ists-. 
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