
til Lampen paa Koldinghus. 

Im Kolding strides: Enhver, der 

It passeret Kolding, tender Gluts- 
W 

Bed sin Beliggenhed paa en hoj 
kaute rager den laqgt op over Byens 
Dase, og Restes-ne as det saataldte 
DempetaarM fees langt ud over 

Joch-m 
7 Kæmpetaarnet er bygget as Kristian 

den Fjetde og hat haft en bedceget Hi- 
erih Polakterne sprangte det i Lu- 
Ften under Svenstetrigen, og da Spa- 
Kiolerne brændte Stottet as, faldt den 
tue Halvdel, Resten med de to Kaemper 

L 
—- der var oprindelig sire, —- staaer 
endnu. Den ene Kcempe faldt ned 
i 50’etne, den anden og sidste —- 

Heriuleg — hat i Foraaret slaaet en 

Rcvne i sit Fundament. 
Nu slal Taarnet restaureres, og for 

at foretage de nøddendige Undersø- 
gelser er der blevet opsat et interimi- 
stisi Stillads af Stiger og Loegter.z 
Med Musceumsdirettionens Tilladlesej 
gik to Koldingenser, Fotograf Lind? 
og Redaktionsselretaer Tandrup, op 
til Kampen og tog en Rcekke Prospek-; 
ter as den smutte Udsigt, man har fra 
det Mc Punkt (ca. 150 Fod over SI- 
-ens Flade). 

Oppe paa Murkronen dotsede 

Blomster, hvis Frø maa vcere bragt 
derop af Fuglene; der var bl. A. For- 
glemmigejer og Katost. En stor 
Meengde Alliler holder til i Taarnet 
og flagrede under Opftigningen steig- 
ende omtring Fredgsorstyrrerne 

Det var meget interessant at se de 
gamle Navne, der var indrissede i 

Sandstens-Balustraden deroppe og 
paa Kampesigurens SotteL Man 
genlendte Navne paa Koldingensete» 
sra 1830 og enkelte Forbogstaver, der; 
synes at staa i Forbindelse med La- 
tinstoledisciplene fra Midten as det 
18 Aarhundrede. 

Murvcertet hadde holdt sia udmaer- 
ket, det er udsørt meget raat i Mol- 
sorbandt og as store Muntesten, men 

her sum ved mange andre gamle Pyg- 
ninger viser det sig, at deres Binde- 
rnidler hat vceret aldeles udmcerkede. 

Det vil være en let Sag at faa be- 
sæstet Kerrnpen, saaledes at en Red- 
styrtning er umulig, og man hat det 
bedste Haab om, at Bedillingsrnyndig- 
hederne vil stille sig velvilligt til Sag- 
en. Det garnle Slot er baade dekoratin 
og historist interessant. — Det ejer f. 
Ex. en ,,48-Samling« grundlagt as 
Tandlcege Friis der er aldeles enestaa- 
ende, saa det fortjener i th Grad at 
bedares som et vcerdisuldt Minde, 
dem, vi netop her paa Gransen n-- 
dig man flippe. 

Smaa Meddclelset. 

Falden af Toget. Kondultør 
245, Petersen, tjenestgørende ved 

Korsøriltoget, faldt fotleden Formo- 
dag af Toget, da det lom i Nærheden 
af Slagelse Statt-m Hans Hoveb blev 
betydelig kvcestet og i bevidstløs Til- 
stand blev han bragt til Slagelse, 
hvor han kom under Lcegebehandling. 
En Hiernerystelse var indtraadt. 

Da Toget til Fredetitsværl fra Hil- 
lerød, forleden Aftcn var naaet lidt 
Udenfor Stationen, faldt en Passager, 
der opholdt sig Paa en af Vognenes 
Platform, af Tegel. Dette ftandsede 
straks og optog den Reisende, der blev 
bragt tilbage til Hillerød Stall-Im 
hvorfra hcm blev sprt til Sygehuset. 
Den paagceldende, Bliklenslager Mey- 
er af Frederiksværk, døde samme Nat 
Kl. l. Han var 36 Aar gammel og 
gifl,men cfferlader sig ingen Born. 
Hans Hustru blev straks underrette 
om Ulykken og med Elstratog løtt 
til Villers-U hvor hur: entom lort f-: 
Marthens M. 

Dræbt ved et Feld af 
Gesten. Paa Strandvejen udfor 
Springforbi er der Forleden Akten 
stet en Ulykke, der hat kostet en ung 
Wand Zwet. Dei er en Søn af At- 
ittekt Seemann, som boer paa Billa 
,,Elona« paa Strandvejen ved Etui- 
slietilde. Om Afteneu havde han lejet 
en Ridehest i Klampenborg og var 

redet ud ad Stranbvejen. Da Klot- 
ken var henad halvotte kom han reiben- 
de i streckt Galop notdfta. Tilsynela- 

·- den-de havde han mistet Herredømmet 
M hestem der drejede om ad Si- 
vevejm til den rsde Port, der føret 
ins-d til Dyrehavew han raabte til 

F; We Irr-nah at de sinkt-e aabne Por- 
M men luden de sit eftetlommeck Ot- 
W, blev den unge Maul- stynget af 

Ist-U springe af. san paadrog 
W Fabel saa stcrke Kvæstelset, at 

w aggmde winkt-. Tini-ap- 
Hckm lud i SkMset, hvot 
0 Wer efter Naniwa-z Der 

M Ists-, at Ulyllen var stet, 
« Wen-. Jen Vogn ist- 

f Mist til Ulyllesstedeh 

men naaede kun at finde deres Ssn 
som Lig. Den unge Mand, der heb- 
det Frevel-il Seemann, var tun 28 
Aar gammel. 

Stoldei ihjel. Fra Marftal 
strives den 23,Juli.1902. En lille 
toaars Dreng, Ssn as Kapt. C. Fkiis 
i Marftal, var igaar saa uheldig at 
vælte ei Fad logende Melk, der var 

hensat paa en Stol, ned over sig, an- 

tagelig saaledes, at en Del af Mel- 
len er kommen ned i Halsen, hvorved 
den lille Dreng er bleven sioldet ind- 
vendig. Han afgik om Ratten ved Do- 
den 

Gaatdbestyrer i Lilletød Hans Si- 
mon Hansens 2-aarige Sen faldt for- 
leden Dag i en Gryde med logende 
Vand og blev faa stærkt stoldei, at 
han er afgaaet ved Døden. 

Brændi Gaard. Holsiebro, 
den 24. Juli. Gaatden Store Bres- 
bjerg i Mejrup, tilhørende Sinedeme- 
ster M. Carisen, Holstebko, er i Ef- 
termiddag nedbrcendt. 

Landsthingsvalgenr. 
Odense, den 27. Juli. De fyensie 
Rigsdagsmcend af det fothandlende 
Venstre var i Dag samlede i Odenfe 
med deres Stillere og andre Poliiiste 
Meningsfcellek omkring fta Kommu- 
nerne for at forhandle om Stillingen 
til og Virksomheden ved de forefiaaen- 
de Landstingsvalg. 

Ved det fyenfke Socialdemolratis 
Agitationsdistrikts Delegetetmsde i 
Tag het, hvot ca. 20 By- og Land- 
foreninget Var representerede med ca. 

40 Deltagete, meddelte Formanden, 
Redakiør Marott, at der fra Odense 
Vesireforeningen var fremsendt en 

Henfiilling om Samarbejde mellem 
Vesire og Socialdemoctatiet ved de 
forestaaende Valgmandsvalg til 
Landsthinget. Delegereimødet ded- 
tog ensteinnng fslgende Resolution: 
»Delegetetmødei for det fyensie Agi- 
iationsdistrikt udialer, at der ved de 
fotestaaende Landsihinsgsvalg bør 
atbejdes hen til at bryde det Estrup- 
sie Landsthingsflektal for dewed at 
fremrne Gennetnfptelsen af sociale og 
poltiiste Reformen Modet henstiller 

»du-for til Sociakdetnocraterne at sam- 
atbejde med det pvrige Demoktaii 
ovetali, hvor deckte et muligt, saaledes 
at der kun stemrnes paa Valgmænd, 
fom er Tilhcengere af en Udvidelse af 
Folkets politiste og kommunale Ret- 
tigheder. Dei overlades Organisatio- 
netne hvek i sin Krebs at tage Be- 
stetnmelfe med Hensyn til eventuelt 
Samarbejde.« 

En Vriftig Husmand. At 
Elte Tsrv med Petroleumsmotor som 
Drivkraft, er sikkeri endnu enestaaende 
her i Landet, og bog gaar det hell 
godt. Forsøget med den nye Tonne- 
æltninggmetode er nemlig i Sommer 
gjort i Linderumgaatds Mose i U- 
gilt, fotlueller en Korrespondent til 
,,Vends. Tid.«. 

At jilvirle den store Mangde Tøtv, 
der hidtil hat givet en Del Smack 
knarsfolk ver paa Egnen en god For- 
tjenefte i Sommeriiben, er i de fenere 
Aar mere gaaet over paa en enlelt 
Haand, idet en yngre, driftig Hug- 
mand, Thomas Jensen, Lindetum- 
gaatds Mark, tildels hat vvertaget 
Tilvirkningen. 

J flere Somre hat han celtet Tørv 
med en Heft til at trælle Æltemasii- 
nen, men det viste sig at være for 
strengt Arbejde for en Heft —- og han 
syntes ogsaa, det gik for smaat. 

Saa i Foraaret anstaffede han sig 
en Petroleumsmotor paa halvttedie 
Heftelrafi. Og nu foregaar Ælt- 
ningen med en Fari, saa det lan for- 
flaa. Der er alletede celtet en Milli- 
on Tom Æltemaslinen, der er Th. 
Jensens egcn Opsindelfe, lau med Pe- 
ttoleumsmotoren fom Drivlraft lede- 
te ca. 40,000 Stir. Tøtv baglig. 
Men den brugerhellet ille Rai-malen- 
bejdsdagen Der arbejdes nemlig 
15 Timer om Dagen med 6 Monds 
Beijening stiftevis spenden Th. Jen- 
sen, som selv passe-: Motoren. 

Moteren bruger 1 Punsd Parole- 
um pr. Tusind Tom Den slal ilke 
ftaa ledig i Binlertiden, men da mel- 
le et Tærstevcerk, hvotmed Jensen tej- 
ser. rundt og besstger Gaakdenes 
Tærsieaebejde. 

Bed Siden af alt dette faat den 
driftige Husmand ogfaa Tid til at 
passe sin Lod. 

Lyunedslag. 
Albvtg, den 27. Juli. Et heftigi 
Torhenvejc med steerke Regnstyl hat i 
Nat raset over Byen og Omegneer. 
Lynet flog ued i huömand Chr. Lar- 
feng Das i Mrup uden at teende 
men dræbie en hoppe,samt i Guard- 
ejet Iens Chr. Sprensens Gaatd paa 
Snarup Lede, Nakleby Soeg hope 
Udhuset been-die men intet Levende 
oneka 

Bester vig, den 27 Juli. Undet 
et Mist Uvejr i Rat flog Lynet Kl. 

:I. ned i Heftesiaiden i s:,vidbjekg-LyngesI 
Faltiggaard og antændte Udhusene, 
der neddrænlste Den ftore Bygning 
for Lemnreene og Ltonomibygningen 
lvkkedes set at redde; 4 Køer og 2l 
Zoin indebkændie, medens den vori-: 
ge betndelige Vefætning blev reddei. 

Horsen den 27. Juli. J Ratt 
ved II- Tiden er sotn Folge af Lyn-- 
nedflag Korning Firo ca. Jz Mil fta 
Horseng nedbrcendt. Stuebuset og 2 

Længer nedbrændte totalt i kort Tit-. 
Koreftalden reddedeH, ligeledeg hete. 
Befcetningen dg en Del Los-ste, hvori- 
mod Vatelageret til den i Kroen verr- 

ende Købrnandsforretning brwndtr. 

Rø d b n, den 27. Juli. Under 
!Uvejret i Nat antcendtes Teglbrændet 
JGekhakdts Gaakd i Ringes-ne cis LyJ 
net. Udbygningerne nedbrwndie to- 

talt, hele Bescetningen. 18 fortrinligel 
Maltekøer og en Tel Svin, inde-; 
brændte. Stuebygningen, der var; 
under vaørelfe, reddedes tilligemed! 
en ftcerkt teuet Nabogaard. 

Sönderjyllcind 
-—-.——.—-- 

.»-. 

En langvarig Fallit. Eiter 
den uheldige Blcdaffeere, hvdrtned Fru 
Wildentadt-Krabbe debutetede ! stufen- 
dekjydste Vikksomhed. lod Tyrlaege 
Bjørnshauge, der stod sont Bladetd 

jEjen fig erklceke fallit. Denne Fallin 
lbliver øjensynlig halet ud til en nieset 
langvatig Affen Den fsrst udnævnte 

Konkuräsforvolter neegtede rent ud at 

give sig as med den Fallitiag, og den 

anden hat ikie heller vist stoe Jvek, 
hvad der natueligvis er vcerst for den 

haer Snes Typograser kn. m., sont 
ftadig gaar og venter paa deres Lon. 
Saa langt er man islg. »Heindal« end- 

nu tilbage, at der føkst til d. 25. ds- 

vak·ansat Proveterrnin ved Amte-retten 
i Aal-entom 

Drwdt ved et Bande-stud· Ved 
en Skyttefest i Tonning fik nogle Drenge 
fati en ladt Posse, sont de assyrede. 
Resultatet blev ifølge .,Flensb. Av.«, 
at en Ssn af Smed N o gel i Taning 
dræbtes, medens tte Perioner saureded 
haardt. 

Det dansle Mode i Aadenraa 

den 27. og AS. ds. verlier næsten Sen- 

fation i Reptilieptegseni Slesvig; men 

det ee jo ogsaa noget nyt i den nord- 

slesvigste dansie Organisation Tit 
dette Mode, der, sont iothen meddelt, 
afholdeö i Forbindelse med en Ratte 

Fore ningsgeneralforiamlinger, har alle 

danste Sonderjtzdey sont er Medlent af 
een eller flere sf de nationale For-min- 
gek,Adgang. For ot siasse Sikkerhed 
for, at alle Egne af Notdslesvig bliver 

repreesenteeede, er der lfplge »Flensb. 
Als-« iterlig indbudt kigelig hundrede 
Delegerede blandt Mand, sont indtager 
en Stilling i de nationale Foteningek 
eller paa anden Maade er betendte for 
en ftsree Krebs- 

Det vil altfaa ved dette Mode blive 

alsidig Lejlighed for enhver danstsindet 
Ssndetjyde til at give sit Bidrag til 
Dksftelfen af de nationale SpsrgsmaaL 
Om Sendagen vil Redakteur Jesien 
holde politift Foredrag, og Mandag 
forhandleö en hel Rcekke Spsrgdmaal 
Landdagsmand H. P. Hausen vil tale 
om Versen-den Landdagsmand Jn- 
lius Niellen otn Tilvejebringelfen af 
Midler til de nationale Formen-L 
Guardejer J. N. H. Skrumzagee otn 

Foriamlinghufe, D. P. Hausen om 

Optantspskgsmanlet og Fabrikant M. 

Andrealen vm den ationale Foreninger. 

Gaqrdejer Finnemannö Un- 

detsaatsfokhold. Efter at corr- 
landretsdommen i Sagen vedrørende 
E. Finae manns Undeksaajsfochold vor 

bleven betend-D erklcerede FortystningS- 
bladene, at selo om de juridisie Dom- 

stole hat anerkendt Finnemann for syst 
Undersaat, vilde Forvaltningsmyndig- 
bedenke ilke gsre det, og saa var bei 

hete, der as Danfierne var vundet, tun 

det, at F. ikke kunde udvises. Han vilbe 
ikke komme i Besiddelie af five Rettig- 
heder som prsjsist Bote-eh Det lod 

ogsaa til, atMyndighederne vilde for- 
ssge noget saadant, ibet man nægtede 
at optqge Finnemann paa Fortegnelsen 
over valgberettigede i hans Kommunr. 

Husmivdelsakxuinvec 
qu vllsende krit, tlllläemed suldstændi Im Gan- 

hist-ina, en Dei ai dem mple Datmi dse mud vib- 
U,dslet Movekens erklimmt og alvea, umn» ejfulv euer fmeriefuld Mannen od, Inder elle· 

evieesteyil n fatva Vame,cilbsteuq weitaer 

de,l Idesmerre stgeaveehst osalleSlas ist-indes domme,ttlen umlenke- ern-i onnsdeegfee 
Mitte vu Dsm er Hiyse,1se«ise eskeboat et 

Fast-endet Pot- Ima In er et fort cne det- 
tftet heil-m ts ceats es Use-I It b we into- 

nide hen-reden Jeq saset me at ice-ge nagen audi- denvs Metathdvaslesh - 
crer. de. :. Its-. Jus-seh see es- sen-· Das-spo- 

Jor: nlediqet berved indi: ndt e »inne- 
niaim den Un Juni en Klage iil Land- 
rnad Bkchkreie 

Fm demu- thr Fiiinemunn ifolge 
»Modei«»:«nmalei« d. O. dsz fasset en 

ISIkivelie Of folgende JndlioldJ 
»Von Ter- S Befvcrring as Jn. iotrige 

Mannen fom crindgaaet hertil l Getan 
ssal jeq sonn- Priih ai jeg hat iagel den 
til Folge ioni bereitigel og givet Kom- 
muneforstanderen Anvisning iil aller at 

optage Dem i Listen over de slrmmebc 
rettigcde Vorm-re i Taarning Korn- 
nimm-« 

Ein-r dem- lon Asfærcn Fumenmnn 
not fiqcsz at vckre endt nied en smut 
Sejr for F« twem lelv de tyste Binde 
nu kommst iil at anerlende som ret- 

massfiq Bot-gen 
Jøvrigt kan man andre sig over, at 

et Brei-, der er offaitet og assendt den 
Knie Juni fra Kristiansielt. iøtft kom- 
nier Landmad Bechern i Hader-Heu i 
Hemde den Hde Juli. 
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International Nav. co., 
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Mann coukoh 
Espjt Hutchinsom Mitm. 

»unt: dimsbanwrjkanske Sko- 

le kur luthtsrkxk Fug-law he- 

gynchr sit erster akademiske 
N Aar den l. Oktober W«2. En 

Q- gntndig vidcnskabelig Uds 
» (1unni:1s(«. slrcvct i en lud-site- 

lig AancL tilbydes unge 
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COLLEGE UALL et en fing-Esch- 
Sten- og Mtxrstenn-Iz)·g11mg,2161169 
Fod Amt-, mcd Virrelssztsr til 214 Ele- 
vcsn Alting er tidsssvnrtsntle --—— Elek- 
trisk lzelzssning, sit-is1-111(JM, god 
Ventilntinm Van(1v:s«rk, Und-Zwerg- 
Srr, o. A. v. 

GYHDMSTM tjlhyilcs alle. (Vnrt 
stokc Gymnisstiklnkalc Hin-r fu«- 

digt denn-d den 1. Nov-) 
slmlea er jnkorpurerct anders-Ia 

ten Minnesolas Los-c og hat« Rost M 
at give Grndnentesrne Grade-« li. Ä- 
B. S» li. Aus-. ou li. i« Jnsbikcsriurce 

Fakultetet bestimr M icmtea Ich-List 
Muse os latet-laden 

Scnohuesmrs stri Enden-hastig 
timde Hemiij men uhemjdlede 
sit-denken Skriv ettcr Oplysningcr 

sjcousxns KATALOU pas mer end 
est hulv Hundredc Hidtsr cr nu fis-I- 

dig og sendet-· frjt til alle- 
Uvst De msasler frage til at fuldløre 

Dei-es studier, vil skolen give Hen- 
stnnd til De hat« taget Aigungsh 
ekssmen og saaet cn ignnende 
Phän- 

Vl bot-let en Dei ai Den-S Reis-Com- 
kostningen 

send 00 en Nin-nehme as tyvc ellikt 
Here Vers-um interesse-rede i Stolen, 
og laa ANSOAK Gott-Bonn elle- 
succsss — vore to Mannednskkiftct 
—- ktit tilgendt for Seh-! Mai-neuen 

For nærmeke Oplysninger hea- 
vendet man Sig til Best)-reten, 

H. W. Fogbt, A.M., 
Hutcbimom Minn« 

,,Udcn Wind og Drikkc- 
Ducr Hcltcn ikkc.« 

Zank-des lnder et gammclt Rim Err- dm 

poctiskc Riddcrtid. mcn selv i vor pwsaiskc 
Tidealdcr kan Lkdsprogct finde Armen 
dclsc. Heltcn er Arbcjdcrcn, lwad cmcn 

hatt finde-O i Land ellcr By, og for lmm Or 

dct bcdstc ikke for godt 

cROWN MALT ALE 
i- cr Ulad og Drikkc « « 

jfor den amerikanske Arbcjder, idct den nærer samtidig iom den flukkcr 
TIEow CRUWX but-T AM; er anbefalet af Prccstcr og Ort-ger- 
Druggistcr og Kemikere sum den cnefte Triki Vordem der er lavct 

Paa Malt og Humle uden at værc berufendcn Skriv estcr Prislistc m 

Anbcfalingcr til 

BELLE clTY BREWING co. 
1507 sTATE ST-4.. RACINE, Wis. 

gek 
Danish Luth. Publ. House’s ny Katalog. 

Te med · nickt-Lede- Voger cr echt Forlng 

«5tra»1 og Guid. 
Fortckiiingcr of Cileriiardt List Eil-sen J imnit Lniliag ikp Ermö. 

Stnbkjær, Lindeer 
Nogic Lplevelfer. 

171 Einen Jndbnnden TO Seins- 

75yv Dngdraaber 
Eyv gode Paaniindelier, fmnit trylt naa gooi, hvidt Komm. Etnrkcise 
l(·i—·j(3 Toininer. Passcnde til at ophcrnge paa Vitggcn cntrn i eliek 

nven Ramme. Tisie Tngdkaabrr er en gob Misfiman Pisis, pokus- 

srin 5 Cent«5, l«.« for 50 Seins, elier IW for Wiss-. 

Sæder og Skikke i Bibeens Lande. 
As Pait J M. Freenmn Med MS Jiinfirationcr. ist Einen J, 
Drei-set Zhikiingsbind LIMI. 

«Søndagsskolefortællinger. 
Af J. V. IZe Fortæliinger for Solidagistriet). 

75csndagsskolelcvrerens Klasselsog. 
Jnvtctict til Brug i 12 Ajiaaneber, nied Wink-s til Foksrioiez Navne. 

Aokgkapport o· s. v. J stilt Linliag Nettopri3, pokwfrit tJ (scnt'g. 

XSønsNagSskOlealmebog 
Ze Zahne-bog for ZondngcsiioicL 

«Søndagsfkoletekstcr. 
Eiter Vibclhilwrien og Lutherg Katetiziniii. Uogivee al Den somit-de 
hausie cis-:lntl). Kirke vco Priester-te C. sp. Jenseit, A. Kirlegaard og 
L. Johnspn, til Brng i Esnvagsiioiemc. J Linflag I« ifcnia 

Sørenscm Wams-. 
Danmark, Land og Futt- 

820 give-. csiovt invtx sie-J- 

Tang, J. C. U. 
Mindre Bibelhistore. 

tillige med Kikiehifiorie, et Udvaig af Starke Bibclhistorie for Foilei 
steten. Ten ndvidede ildgavr. JnDb. ZU (:’ents. 

Tong, J. C. U. 
Større Bibclhiftorie. 

tillige meb Kiklchiitoeie, Luthesrg Kateliemnå vg Zimmer-eh for Isolie- 
stolen og Real- og Latinfiolm Jnob. E» Ren-i 

Tegner, Esaia5. 
Frithjofs Soga. 

En Tigtcyciiii. Lverfcu im Evenst Emnli inob. zu Gans-. 

Thierde Dr 15 w J. 
Jesu Lignelfer i deres moralske og profctiike Vetydning 

128 Sidet Jndbunden 80 Cents 

Kristi Biergprædiken 
og dens Betydning for Nutioen. 111 Sider. Elegant inDb. 80 Centh 

Lm en fornnftig og kristelig Borneopdragelsc. 
Et Foreotag. cvetsat as nn afvsde Panos c. C. Jpsen. J cui-U 
Lniilog lo Ernte- 

Paltot A. M. Andetsen sikiver blandt more om dem Slrift: 
,,Dette iille Sirift fortjener den allerbedlte Anbefaling.« 

Pastok J. J. Kildsig sitiver: »Bogen er gov. Jeg vil meget 
anbeiaie den til Salg iblondt dort Falk-« 

Genesis 
det er: Ten lste Mosebog i opbyggelige Betraglninget fremftillet i dens 
moralste og profetisle Betydning. 399 Since-· Jnvb. 81.8». 

Kicken og den upofloliske Tidsaider og de nytcfimncntiiZE 
Strifters Oprindelfe. 

374 Sivek. Jndbnnden 81.60. 
Kirkenö Farer og Haalx 

124 Sider. Jndbunden 70 Eents. 

Thomas a Kempi5. 
Dm Kristi Efterfølgelse. 

4 Besen Pagen-I overfat frei den laxinfie Entsinnst-eif- af J. Weisheiten 
Med Thomas a Keins-is Poetmt vg fieke Billet-ein 251 Sider. Ind- 
bunden i Shittingsbind 50 Gent-. 

Do. 
Jlluftketet Pragtubgavr. Ovetiættelsen paa bunsi besprget of Pa- 

stoe d. B. Klæbor. Med For-nd og Iotianetens Levnetsbestrivelse. 
Med Tegnlnget af Hoffman, Sehnen-, von Tarolsfeld, von Fuhrlch samt 
andre ftemtqgende Kunstnerr. 828 Sider. Jndb. 82.50. 

Thomas a Kempis »Hm Ktifti Eltetfelgelfe«, firevet for Aar- 
hnndeeder sit-en og i Heiterkeiter jvek den Dag i Tag en for-unver- 
lig Tiitmkningsktalt paa Leser-en. Dybt bringet Fotiaiteren stne 
Otds Sonde ind i Dies-set og messee just de ivage Punkter detlndr. 
Men Lagemidlee fiktes einig s- Og Lys fta den evlge Merilghed 
leistet hqn over Kotfets Kongevep Jngen Getningetnel helligheD 
lagen stamp Resignation pecwiler denue Bog; nei, den vifer mod 
hatt-erne, »in-or Livet leves lige under Gut-s Sie, glad og fein- 

Thomas a Kempisx «Kriiti Estetfplgelses et neeft Bibelen Ver- 
denz meft udbrebte Bog· 

Betragtninger over Kristi Liv. 
Oversat as J. P. V. Peter-sein 227 Sider. Smukt inle 90 Geleit 

Betragtninger over Kristi Lidelle. 
Luthekftiftelsen. 153 Siber. J Shirtisngsblnd 90 Seins. 

vom-h kath. publ. heute. 
blau-. neu-. 
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