
Fotlad as vor Skyld. 
(Af Wilh. Malling.) 

»Godvag, Hr. Pastsor!« 
Ptæsten vendte fig. »Goddag,Ht. 

Grosserer!« De ttyttede hinandenö 
beendet og fulgtes ad. 

»Prcegtigt Julevejr —- saadan let 

Frost og Sne paa Jorden.« 
»Ja. friflt Veir.« 
»Or. Pasioren lom lige ud fta 

Bornehjennnet.« 
,,Jeg havde lidt Smaating til Jn- 

Ittræet·« 
Hm, ja, —- Hun er vist paa sin 

Plane der, Tante Sara, som vi 

fnatt alle samtnen lalde hende.« 
»Det et hun!« 
»Mei! et niærkeliat Menneste er 

hun i Grunden. faadan n-oge«i for 
iig selv.« 

»Na ja, ille af dem, hvoraf der 

gaat tolv paa Dufinet.« 
»Nei. det er vist kigtignok; men 

heb De, bvad jeg trot, Or. Pastor?« 
»Naa?« 
»Jeg ital-, der er noget fordæli, 

— en eller anden Hemmelighed, hun 
hat gaaei og ruget over.« 

»Ein Hemmelighed. Aa ja; men 

ston der ilte er det i de allerflesse 
Mennesters Liv?« 

»Ra’ gerne vaere —- hml —- Men 
iaa den Fokandring, der er foregatcei 
med hende«, vedblev Grosserekem 
sortlætiende fin egen Tantegang, 
Jyun et jo ligesom bleven en hel 
Unden. Dei hat De vel ogsaa lagt 
Messe til, He. Pastor?« 

»Bei hat jeg, ja — og glceber mig 
secover.« 

»Naturligvis. Naa, De hat jo 
sie ber her saa lange, men jeg lan 

faa indeligi husle, da bun for Aar 
tilbage kam hertil fom Sngeplejersir. 
Ja, hun var saamænd mild og venlig 
tol; dersor blev hun ogsaa snart 
Tante for alle de syge Born, hun 
kam iil at tage fig af, og det er ille 
faa lille en Rlat i de Aar. Som 
sagt —- altid omgckngelig og god 
mod Bøknene, men ellers saa aruelig 
Iille og otdknap, akkurat sont en, 
der gaar ligesom med et aabent 
Saat saadan her inden i.« 

»Bei er jo ogsaa mnligt, at hun 
Iar haft et.« 

,,Jamen saa lige med et —- saa 
spuget hun altid. Lige siven den 

Reife, hun aiorde for tre Maonedek 
Hden og kam hjem med den Dteng. 
—- Ja. hvad er nu bei for en 

Qnæai?« 
,,Maasle en Slceatning.« 
»Hm! -— Jeg troede, De kendte 

kaaban noaet ncekmere til dei. 

Or. Pastor!« 
»Da selv am jeg havde ajoti det — 

,.Nej, natutligvis. — Noa, her er 

Iol Præftegaatden.« 
»Ja, FarveL Hin Grosserer!« 
»Farvel, He. Pastokl og glaedelig 

Juli« 
»Tai i lige Maade.« 

De fmaa var fordelte paa Sovestuet, 
for i Bot-neues falles Arbejds-og 
Legefiue pyntebe Tanie Sake detl store Juletm. Og alt imens hun 
pyutedc iog kkydede sig m at ven! Jubel, der vilde blive, nynnede hun: 

Dei var i Midnaisstnndem 
sen motleste fast jeg trot, 
Ia lsd det fra Stabermunden 
paanyx ,,Bliv Lys paa Jord!« 
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Det var i en Midnatstime, 
Maria h·un bad sin Bon, 
mens Himmekigs Klokker time, 
da sødtes Mennestens San. 

Det er det livsaligsteI Budstab, 
som ud over Jsorden lad: 
»ergt itke, J bange Hierteri 
En Frelser cr»eder fad.« 

Ze dersor fejrer vi Julen, 
den allergladeste Fest, 
sor lHimlens og Jordeng lKonge 
sieg ned til os som Gæst. 
Naar Juletlotkerne time 

og tone saa højt i Sty, 
da gaar der en Strøm as Glcede 
nd over Land og By. 

Der blev bantet Paa Deren 
»Hvem er det?« 
«Richard«. Tante Sara viste sig 

i Døraabningen. Foran hende stod 
en tæt, lille tiaars Dreng. J hans 
højre Haand dinglede et Par Sstøjter. 

«Tante! Peter er her, og han si- 
ger, at Jsen paa Engen er saa glat. 
Maa jeg itte løbe en lillebitte Tur?« 
Ei Par- brutte Øjne saa’ straalende 
lige ind i hendes. Hvor hun tendte 
dem! 

«Jo, en lille Tur, til det begynder 
at markirt Hast paa Juletrceet.« 

»Ja —- ja.« Og han sprang alle- 
rede afsted med sin Kammerat. Hun 
saa’ ester ham et Lijeblih saa gil 
hun ind for at lcegge sidste Haand 
paa Variet. Hendes Sang lød traf- 
tigere og mere jublende end spr. 
Naar Julellotterne time 
og tone saa højt i Sty, 
da gar-r der en Strom as Gtcede 
ud over Land og By. 

Saa stod Traeet der, saerdig til at 
tænde5. Hun git omtring paa So- 
vestuern-e, smaasnattede med 

tBørnene og satte Lege i Gang. Hua 
satte Trang til at hvibe en halv Ti- 
mes Tid, gil ind i sin egen Stue og 
lastede sig i en halvt siddende Ia 
halvt ligaende Stillina paa Chaise- 
lcnaen. Med Haand under Kind sad 
hun, oa saa tom Trammenr. Jtte 
scalede5, at hun taldte paa dem, 
nten hnn hcvde været stcerlt optaget 
den l).le Dag. Nu meldte Trcetheden 
sia, og faa gil Tantekne deres egne 
VeieBillede asløfte Billede. 

Hun saa’ saa tydeligt Balsalen, 
twor den straalede as Lys som ingen 
Binde ser. Den lille By, hvor hun 
havde levet sin Barndoms- og Ung- 
domstid havde nemlig for gansle 
nnlia saaet sit Gasvairt — Hnn var 
7 hvidt. Om Hals-en et med Knips 
linaer tantet Ficht, sannnenholdt 
fortil af en Brosche nled ferrøiske 
LPaler, et gatnmeli Fatniliesmytte. 
Et lyseblaat Livbaslte o·a, paa Afr- 
met, soran Haandleddet, ei 
smali Baand as samme Farbe nd 
gjorde hele Besastninaen Det entle 
ved Dragten gjorde, at den virlede 
taa let. Et Par lnserøde Maanedsro- 
ser i Haaret stod godt til det hvide 
ca blaa. — Og de havde danset saa 
meaet samtnen den Nat. Hans Arm 
laa ssaa fast om hendes Liv; men hnn 
hvilte saa ttyat og gav sia helt hen 
i Dansen oa Glceden. Han havde bedt 
hende om Borddansen, den maaite 
bun endelig unde ham —- og den fid- 
ste Duns. Han kunde ikte danse den 
med andre end hendr. Og hun tun- 
de tun sige ja til alt, hvad han bad, 
for hun var selv saa glad ved at gi- 

»ve det. Hun kom sent hjem, men var 

sslet iile treet. Da hun kom op paa sit 
Verelse,r11lledehun itte Gardinet 
ned, men satte sig ved Vinduet oai 
saa’ ud. Hun sad lange og saa’,! 
hvor Stiernerne tindtdde paa den’ 
dnbblaa Himmel, og saa levede hun 
Ballet om igem 

Et nyt Billede. Dei var Stets-som- 
mer. Allekede Formiddagen var me- 

get varm. Hur. stod i Dagligstuen 
ved det aabne Vindue. Han stod u- 

densor i Hadern og de talte samtnen. 
Hun fslte hans Blit hvile paa sig. 
Derfor turde hun naeppe se ap, for 
hun kendte Glsden i hanz brune Ol- 
ne. Hun stod need en Blomst i Laun- 
den, plullede den i Stylter og taste- 
de den ud as Vinduet. 

En Maaned ester var Stovturen. 
J Stoven tom de bort sra deres 
Selstab sog survildede"sig. Men dette 
at vansdre ad ttt umulige Veje og 
tkke vide, hvor de svrige var, eller 

-kende, hvor de selv var, gjorde, at de 
splte fig end mer-e ene to. Han holdt 
Grenene til Side, hvor de mente at 

siyde Gent-ej gennem Understsov og 
Krat. Stundom maatte han rette 
hende Haand og hjækpe hvor en lille 
rislende Bat sperrede Beken, vg 
hvor der maatte balanceres paa de 

glatte Sten, der ndgjotde den pri- 
mitive Bro. Og under alt dette tat- 

te han; han lredsede om det Ord 
’han oilde finde, men ille turde Hun 
forstc d det, og hendes Hjcerte banke- 
derved; men standse ham, lunde 
kqu ille, sor hun længtes ester at ho- 
re det. Nu kom de til en fældet Bog. 
Den indbød med sin rene, glatte 
Bart til Hvile. Der fandt han Ors- 
Det, oa De sad der samtnen —- Da 
inaen as dem tcenlte paa Tiden eller 

Zelstabet 
Noale Uaer ester stod hun i hans 

Stue De var jo nu sorlovede. Hun 
ventede paa ham til en Aftentur,og 
saa sorknrtede bun sia i Ventetiden 
ved at ligge i hans Bogstab. Hun tog 
nd, en Bog ester anden, oa bladede i 

dem: — det var saa morsomt at se i 
de Bogen som han haode siddet bej- 
et oder, og over hvig Blade han 
hadde aendet Saa sit hun sat i en, 
aabnede den, og der saa’ hun sin 
Blomst igen. Han havde altsaa hin 
Sommer-dass samlet Stumperne sop, 
fnjet dem sammen, presset dem og 
kleebet dem ved sine, hvide Baand as 
Silkepapir paa et Blad. Nu laa det 
som Mætle i en as hans Yndling·s- 
sotsatters Bogen Hvor mange Gan- 
ge havde han ikle siddet og set paa 
disse fattige Stumper af hendes 
Blomst — og hun havde ilke anet det. 
Hun trykkede den aabue Biogs Bla- 
de mod sit blussende Anstat, og der 
var Marter as Taarer, da hun tut- 
lede den sog satte- den paa Plads. 
Men da han kom sloj hun ham i 
Mode, slnngede sine Arme om hans 
Hals-, tyssede ham og gemte saa sit 
Hooed ved hans Btyst. 

Det dar rige Dage. Saa rejste han 
til en anden By, hoor der var PladZ 
for en Sagforer, og der nedsatte han 
si·a. Det var jo tun for at lcegge 
Grunden til Hsetnmei. deres Hjem 
Oq trods de mange Miles Asstand 
levede de jo samtnen alliaevel. Der gil 
Breve imellem dem. Den ene Dag 
ltenates bun ester de Tit-ter, hvor hun 
tunde trcette sia tilbaae oa med Pen- 
nen i Haanden fortcelle bam alle sine 
smaa Ovlevelser oa alle sine Tanker. 
Hnn lnnde lutte sia mere ov, aioe 
Ztemnsnaen og Folelsen friere Lob 
i Vreve end Ansiat til Ansigt: knm 
st)nte«5 det net-sten. Da en anden Dag 
ait lntn oa ventedexdet vilde jo kont- 
me, oa saa tom det Øfeblil, da 

Postbudet braate Brelet Hirn gemtsr fde hnn maatte vcere ene paa sit Izu-reife oa lcefe det lanasonit. Det 
dar en nn Form for Samlioet. —- 

Men saa tom den Tib, hvor hans 
Brede blev sjeldnere; ban undskyldte 
sia need Travlhed, oa bun knnde saa 
nodt undsldlde hasti, for han arbei- 
dede jo oasaa for hende. Alligevel 
kund-e bnn stundom blioe anast. For 
hende var det Hojtidsstunder —- 

"·k)un var i Kirle —- naar hun slrevz 
ldersor tundeAnasten knuge hende, 
inaar hun syntes at kunne solc, at 
det havde lostet ham Atbejde at 
strive til hende. Hsun ttoede det ikte, 
det var Sygelighed og Oder- 
spaendthed hos hende; men. —- 

,,Aa nej, bdorfor?« Hun vilde ille 

se mete, rejste sig i Siedet oa holdt 
Haanden for Øjnene; men hun var 

tecet, hendes Modstansd for mat. Hun 
sank tilbage paa Chaiselongen i sam- 
me Stilling som sor. 

Hun husslede det tun altsor grant, 
sdensorscerdeliae Dag, da hans sid- 
ste Vrev kom. Med sdet samme vio- 
ste hun, at det var sorbi; thi havde 
han. end fortrudt det, og var han end 
selv kommen og hadde kastet sig H 
Stovet for bende og angrende trug-: 
let, hun havde dog aldrig lunnet bin- 
de sig til ham paant). Detvar uigen- 
kaldelig foebi7dersor strev hun iste- 
spgte ham ikke op, stønt hun elstede 
ham endnu, og hun hultede i sin 
Kroa, naar hun dromte de rige Dage 
om igen. Det gjorde saa ondt. Hun 
haivde veeret en troende; hun havde 
troet saa ubetinget og i granseløs 
Hongivelse paa Ænnesslellisvets stsorse 
Herlighed, hdor to bliver et.Hun tro- 
ede ilte mete. Saa blev hun sog. 
Hun tog Sygdommen som Barm- 
hjertighed Legemets Smerter dul- 
inede Sjcelen3. Da hun kom op og 
blev tast, saa’ hun sig lom estee no- 

get, der kunde tage alle hendeö Tan- 
ter, al hendes Flid og alle hendes 
Krcester. Hnn kom paa Hospitalet og 
leerte Sygepleje. Hun kastede sig ind 
i Arbejdet; der var Ltdensskab i hea- 
des Arbeidslysh ilte date sordi Ger- 
ntngen var hende kceez men hun tyede 
til den siom til en Fräsen der lunde 
holde .Tankerne Horte om det, 
som var seid-l og stulde være 
det. J Dagens Travlshed holdt 

hun sig rant; men Ved Ästen-Z- 
tide tunde hun gyse, for Ratten var 

tit faa lang at være ene i, og hun 
havde ingen Trost i Bønnsen. Hun 
kunde itke bede sit Fadervor. Hun 
vilde; men hiver Gang hun tom til 
Bønnen ,,«’forlad vs vor Styld —(« 

faa tav ··hun. Hun kunde ikte sige det: 
,,soni vi og forlade vsore Styldnere.« 
Hun knnde prøve paa at fige det sagte 

l)viftede, men følie,at det var itte 
Zandhed i hendes Mund. Af hele sin 
Sle tunde hun itke t«ilgive, faa us- 
sel Var hun. Hun gik i Kirke; men til 
Alt-ers kunde hun ikke gaa. Naar hun 
saa’ dem efter Praeditenen stille og 
med Fred ssøge op til Alterbordet, 
tun-de det flrige i hende: Tag mig 
med og hjcetp mig, for jeg kan itte 
alene. Men der var ja ingen af dein, 
der høtte heade, og faa sind hun og 
se« og prøvede paa at nynne med. 
— Hnn stred i Bønnen, og den Tid 
kom, da -l)un lunde tislgive hatn alt, 
okn l,ian bavde bedt hensde derom. Hun 
tunde i stille Timer sysle med den 
Tanie, at de mødtes, og han bad 
hende ikte tasnke med Vrede paa ham. 
»Es-vor gsikrd stuslsdse hun ille rceite ham 
Haansdens og vaere hans Ben. Men 
han trentte vel næppe derpaa. Han 
havde for længe sidens giftet sig og 
favnede i sin Lykke ikke henldes Tit 
givelse. Han havde ingen Brug for 
den; faa ubetydelig var hun i hans 
Ding for hvem hun en Gang troc- 
de at viere alt. 

Qg Aarene git. — — — 

Hvor ftod den itke flart for bende 
den Atten, da hun i et Blad læste: 
,,Dødgsfaid. Den unge Sagt-tret 
Richard Holgersen er i Aftes død af 
en heftig Lungebetcendelse efter tun 
faa Dages Sygeleje. Han efterlader 
fig Ente og fire Vorw« —- Død! —- 

Hnn maatte derhen, stønt hun sagde 
fig selv, at det Var umuligt. vae- 
ledeå stulde hnn komme ind til hans 
Baare? At trænge sig ind — hun 
den fremmede —- i hans Hufttus 
Sorg! Umuligtl Hun rejfte allige- 
vcl aden at vide, hvad hun egentlig 
vilde. Ulendt af alle lunde hun jo 
nat itaa og fe, naar de kam med den 
blomsterfmnktede Kiste; hun lunde 
Io oafaa folge -— et langt Stytle 
bag efter og i Skumringen lifte sig 
ind til bans Grav; men det var jo 
itle lian det, hun «vilde. Toget 
ftandfede, og liun stod ud, spurgte en 

Drager am Ves. J den lille By kun- 
de enhver give Bested. Hun fandi let 
Hufei. Et Par Gange git hun for- 
bi, vendte atter om, og faa —- da 
bun haode ringet — synies hun, at 
hnn inaatte stiyrte afsted; inen thun 
flnttede itte en Fad. Toren anan- 
des. Nu maatie hun ind. Der stod 
l)nn feran bang Ente: men de Ord, 
der brasndte hende paa Læben, turde 
hnn itke sige. Saa itirrede bun date 
paa hende —-- hvor var hun dog smul 
»Er det Sara?« hørte hun og tun- 
de lige hvifte et ,,ja«, faa forttndrct 
var hun. 

»Koin faa ind«. Hun blev hjulvet 
med Overtøjet og ført ved Haandenl 
ind i Dagligstuen hen til Sofaen.i 
Her blev hun bragt til Sæde, ag» 
Linken tog Plads ved hendes Side. 

»Sara!« fagde hun, »das De ill: 
tonnnet, faa havde jeg spgt Dem op 
—— Richard har fortaslt mig alt, og 
han bad mig bringe Dem hans sidlte 
Hilfen sog hans Bøn om Tilgivelse 
—- — den vil De give ham, itte 
sandt?« Svare kunde hun itle; hun 
slyngede sim Arm-e som Hustruens 
Hals, lagde sit Hoved mod hendes 
Stu-lder, og hulkende hvislede hun: 
,,««’forlad os vor Sinld, fom vi for- 
lade vore Styldnere.« Mange Gan-—- 
ge maatte hun sige Bønnem Hun 
havde i Øjeblitket ikte andre Ord. 
Der var paa en Gang aabnet for ei 
bruslende Bæld i hendes Sjcel —- og 
hun fil Lov til at grade nd. 

Hun blev Jordefcerden over. Jn- 
gen lunde jso tasle am ham, der var 

gaaet bott, fom de to, iicer i Stum- 
ringen, naar de sad tcet ved hinan- 
dens Side og Haand i Haand. Og 
hun var snart Tante for alle Bier- 
nene. ngck om dem talte de. 
Richard var den ældste og godt bega- 
vet. Det havde været bang Faders 
Tanke at faa ham ind i en god Sto- 
le, da han aabenbart havde Ebner 
til at gaa den studerende Vej; --— 

men nn blev der næppe Nsaad til det. 
l Endeltg maatte hun jo rejse, og 
Ida fulgte Richard med. J den støtre 
By, hvor hun boede, var der en god 
lcerd Stole —- ja, Gud være loveti 

Tiante Sara rettede sig op. Hun 
lendte faa godt de smaa Fodtrin i 
Gangen. Døren git op, vg der stod 
han, rsdmusset a-« den raste Støjtetun 
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»Tante! Er bei nu snart mørkt?« 
«Jv, min egen Ven! snart.« 
Han ktøb op i Chaiselongen og 

trykkede fig tcet op til hende. Saa- 
dan havde de tilbragt mangen 
Mørkningsstund 

Det stsore Juletkæ straalede, da 
det var tændt, og Børnenes Øjne 
straalede iom Kap med det, ogsaa 
Tante Sams, da sde gik rundt om 

Trceet og sang. 

Hører du Kirkeklokkerne ringe: 
Julemorgen, ja JulcmsorgenL 
nu er der Trost for Hjertesiorgenz 
brændser end Taaren dig heb- Paa 

Kind, 
frit tør du lukke Glæden ind, 

ja, glædelig Jul! 

Hører du Kirkeklotkerne tone: 

JulefredeM ja Julefreden, 
kommen fra -oven, tog Bolig 

hernedem 
over dit Livsværk et himmelsk 

Hvoelv, 
Fred med din Gud og med dig 

selv, 
ja, glcrsdelig Jul! 

Hører du Kirkellokkerne kime: 
Glced «dig, talløfe Mennefkevrimmell 
banet er Veer fra Jord til Himmel, 
fordum paa Jsord en hjemløs 

Slægt, 
vandrer nu under Guds Varetægt, 

ja, glædelig Jul! 
Hører du Kirkeklokkerne kalde: 
Kommer, komme-r til Højtidsgangen, 
mcd i Togest og med i Sangen, 
inner i Himmel, det toner paa Jord, 
Slcegtens evige chsangskor: 

Velfignede Jul! i 
Ved Sengetid gik Tante Saus 

rundt Paa Sovestuerne for at sige 

god Nat. Sidst ftod hun bøjet over 

Rsichards lille Seng. 
,,Det hat rigtigniok været en rat 

Juleaften, Tantel Og saa i Mor- 
gen rejfe vi til Mo’r og Frederikle 
og Hans og Ebith, ilke sandt?« 

»Jo-« 
,,Og set-a stal vi blive der hele Ju- 

len og hele Nytaar.« 
Hun niktede og smilte til ham; 

men der var Taarer i hendes Øjnr. 
Staa reiste han sig op, klappede og 
kysfede hende. »Mein naar Nytasar er 

forbi, saa refser jeg jo med dig hjem 
igen, for jeg vil saa gerne blive hos 
dig, Taute! altid.« 

Hun slyngede sine Arme om ham 
og tryklede ham tæt ind til sit 
Brvst, idet hun saa ham ind i de 

ftraalende brune Øjne. 
»Ja, for du er min egen Mjlige 

Dreng.« 
»Ja det er jeg, Tantel — men vg- 

saa Mor’s.« 
«; a«, sagbe Tante Slara og smil- 

te; men der var et Suk deri. 
Hun forftod, at hun sit bog kun 

Smulerne fra Livets Bord; men vg- 
faa for dem havde hun lært at sige 
Tak. 

DMMissioushim 
130 Prospekt Ave» Brootlvm R. J 

unbefales. Neisende afhentes paa Fortun- 
gende. Lpgtv til hvad Tid og til hvillen 

Station Te kommen 

Uhr o- lkjsde TUTT. 
Hin-c ornlkkellslottoskrh»Amt«-hast 
Ihn-(- ssestn".kte-m Wind. Hi m Nu» 
HyvaWILLUIUUOWI ty- ttstp hisle 
Nil-E Pakt-er til-; III til mi- l« ist- 
k· n me Its-tut 0-(l'0a-k1n). H sendet- 
gtmks Uhr, Ists-Its on Pfui-san o tw- 
krit- Vi den-or Dom Als-inwi- 2 sit-.- 

000 Hin- (1s«k ansin- Prilsnisss i« e v-«t 
( kir- »Hei-- »Ih- Ihr Mal-Is- Ikik. (··-.’ 
Illl Its-est LIM. koste-ins Caurus-tu Its-« 

III. I. IUZEIBEIIS co» 
er den cmsftc standinauiske Lasqcanstnu i Ameriks 
sum gjor Bclmndljng og kur as kkollisfc vg Mich 
Embon til ipcciclt Fug og brcvucxlcrmednoxhe 
og danitks Puncntcr paa dem cgct Eprog. 
Privatc og ncrvose Stmdommc 
OUOHOQOOOOHOOOD 

fomarsagedc af ngdomss Ucctmccthcdcn lmaturliac anrr nked alle der-es 
forfasrdeligc Folget-, s.1.1sk·-n·EIN-Nie Tab us siivdkmft, ufhkkrt til FU- 
rctumg, Nytc- og Biw-.·csng1?sommc, sung Rxm n. s. ts.,-bz-ly«xiid«l(-H lmxtsgd 
outsorgsfuldh billigt Log j dleskstc Tauslpcd ins-d fisns ou unsilbarlkge Mldlcr, 
ukscndtc af audrc, lpcrvasrrndc Amen zUEckiicimsc jmch unmit. 

Ungdommcus Raadgich 
Qwsimpswwtwkssw 

In as VZ nhiitsrj B n Ihm l— Ins-i, smssx.1nnli·1 Mincio Hemmkligs 
denkt-, Ansatz-ifme For-Nod Inmem Mond oq Kvissdcy 
manqe Zlago Zsmvommc M du«-o Folgt-kosts» tm vordem-- 
fes as nimm- ung Maul-. Sei-Ue frit i spricqu tatsan til 
conver. sont paa et Posian ellek I Bkkv sendet Im Ahn-cis Ul 

Dr. R. Rosenbem Co. 80 Dearborn St» D 9« Ehieago 

Literatur. Ny ankommen k 
ssss ----- -------------- ----- 

lassisk 

W Fr· Puludsn Møllen M 

Poeti.s,»k,9»».5.kri.kxer» i deslgs 
Otto cltsgiint udstyrede Bind, iult 2851 Sitten 
imlelmlclcmlcs alle den hemmte ldigturs lin- 
vmlværkeh s. Eks.: »A(lam llntnn«, »Am()r 
»g1'sy(she«, »l)nnscrin(1(sn«, «Kul;snus«, »A- 
huswsrns oller den evige Jede-U »Al)esls l)0(1«. 
»l«ara(1iset«· u. in. A. — —- Pris. nett0: ss4·80. 
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