
Yed Zrnen 
Eu tuesifk Adelsmands 

Omvendelfr. 
Ved Opdagelsen af en Summa- 

dergelse i Rusland i Kejset Nil-J- 

laus den Forsles Tid, her Maalel 

havde væket at myrde Kejseren og 

dmstyrie Regekingen, blev den unge 
Grev W· med Urette mistcenkt fkk 
it vceke Deltager og fat i Fængsei. 
Huld af Bitteer og Hat-me over 

den meist-erdng haarde Behandling 
eafede den unge Mond ilke alene mod 

Ja kejserlige Herre. men ogsaa mod 

Jud, der havde tilladt en fanden 
Uretfcetdiqded imod dam. 

En Dag traadre en troende Prassn 
Zorn havde faael Tilladselfe lil at 

Miene Fauna-ne ind til den ungle 

Freve. i det Haab nl tunne bring: 
Starr-. nvsgen Trost ved nl vife kann 

den Eil Frelferens Hjcelv Da BE 

Tor-d Men Jungen værdinede nccp 

de -:! befvare dank Hilfen 
«..33vorfor skasser lssud mi; ille 

min Ftibed igen?« var hans bitte 

Evas vaa alle Pkæsteng milde For- 
sue-klingen 

,,Jeg vil lade denne Bog blive 

äjggende hos Dem-« sagde Præften· 
Ldel han kalte ham en Bibel. »For- 
ng It lasse i den: De vil i den finde 

Trost og lespxcdelse i Teres En- 

Tomhel.« 
IUZen Ekæften bavde nceppe for 

Tad: Cellen, fest Fanden lastede Bo- 

gen hen i en Krog. 
.Jeg vil ikle have noget al got-e 

stets den Guds Bog, som bar lillnik» 
en scadan Ureifætdighed,« sag-de 
dan i sin Forbitrelfe. 

Sen-: gik de lange, enfomme Don-; 
Geer-en vandrede afvekslende frem 
og tilbage i fm snævre Celle eller 
Zastede sig i møkk Fortvivlelfe pack 
sei Haakde Straaleje, medens Gian 

del-läge er lau fomglel oq ubenvks 
Dei i Krogen Gn Dag tog hcm dog 
Bogen op fta Gulvet, flog den op- 
p-; de førfte Ord. hans Øje faldt 
dau. Var: »Kald Vaa mig pack bin 
III-II Tag, jeq vil udfri dig, oq du 
Keil ære mig« fEaL 50, 1:J). Men 
san lutlede utaalmodiq Bogen, cer 

gerlia paa sig felv, fordi han et 
Liebli! havde soll sit Hierte bevckzazl 
red dens naadefulde Fokjcettelfr. 

Der Varede dir-g ikle lange, inden 
Jan Many aabnede den og læfle vi- 
dere Lidl efter lidt syntes Ocdene f 
denne forunderliae Von al vinde 
Tiere oq mere Male over bem, ca 

d-: n Zelle videre oq videke, til den 
bIeV knns dagllge Selsinlx san 
Bat-de visfeliq a dria hsrt eller lcesT 
noget lignende Tom det, ban fandt i 
denne Bog, og nu blev hcm saa ivrin 
Tor as liefe, at Rællerne frmles hakt- 
gltfor lange, os- ban lænqles efter 
Diapslnsel for aller at lunne for- 
dnde sig i sin siskcere Von. Han lcekle 
del- Kapiller udenad, og ved Les 
dels Magt smellede den Hellig Aand 
hans Hjerles Bittethed og Stoltbed 
vg bragte hanc lil at« fly ben ti! 
Jesu Fødder forn en ydmyg Synder. 

Ell Dag fagde han til Fangevog- 
ecrentv M den gode Prcesi komme 

pg des-ge mfg igen;« og den gamle 
Ptæft ilede med Glcede hen lil hans 
Teile. 

D kære He. Pastor!« fagde Fan- 
guc »den-e Lan jeg dog lakle Dem 
keck for denne kostelige Bog. J Be- 
gyndelsen kunde jeg kun tænle paa. 
sollten Ueelfeerdighed vg Ulylke del 
tat, ei jeg Var bleven indem-Mk 
seen nu- erkendee ieg Guds vife Den- 
Igt dermed og toller harn deefor. 
Les-« Leg deddseven at vere- lylkelig. 
ins-de jeg muckte aldeig leert denno- 
W sog at tende, som nu ved 
M Raube hat fiel mig til Je- 

Heut M sitt for Reiten og fun- 
Ia M sg deine m Dsdeik Meu 
I- Mu fotwndtei dam, mod- 

ks has sudsabet med fnldkonnnen 
II, M w blos bad em, at del 

MO- ham ttlladt at steil-e 
Y-MW. M Mstodei 

Du keep net ei hinleügt 

bans Celle, og han hstte Sktidt, der 

ncetmede sig. 
»D-e kommek lidligt for at feste 

mig til Galgen,« tænkte han« niedens 
klang Hjette bankede hurtigere, sinnt 
ban var beredt til at d-. Nu anb- 
nedes Deren, og en hoj, anselig 
Skikkelse traadte hen foran band 

Det var Kejseren sele 
»Min modige, unge Ven!« lkd 

bans Ord: ,,om ei Par Timet vilde 

jeg være lommen for sent og havej 
misiet i Dem en af mine bedfte oa 

sitest trofaste Underfaallet. Tilgiv 
mig, at jeg mod min Villie hat gjori 
Dem Uret, og modlag til Erindring; 
om denne Dag lldncevnelse til Gene- 
ral i min Arme, samt Deres med; 
Urette konfiflekedc Gods tilbage: »O 
maatte De endnu leve lyklelig cg 
sorgfri i en Række af Aal « 

Hvotledes var det dogs Stule 
han ille do? Var del hele en Drsmf 

Diej. der stod Kejferem og bang 

THaandtrvl vidnede notsom om, sit 

sdct alt sum-m yak Vikteiighedt J 
»det sidste Øjeblil var Fejltagelfen 
lleven opdaget; en Person var bleven 

fangslet og ved Underspgelsen af 
bam var der fundet et Papst med 

fklgende Meddelelse: «Vi hat gjort 
alt, hvad der var os muligi, for at 
vinde Grev W. for vor Sag: merk 

han hat erllceret, at han vil blive 

im Kejfet tro til DIdenk Dem 
Papik ovetgaves til Kejfer Niko- 
laus-, som detpaa felv var kommen 
for al aabne Fængålets Pol-te fct 
den uketfækdiat anklagede Adels- 
Inans. 

Saa buttigl fom muligt begab 
erv W. sig hen til Lin Tantes Has. 
bvor han fandt sine Vennet famlede 
i et med Soki beltulket Vætelsr. 
Hvilken Gliede og Henkyklelse op- 
fyldte ikie deres Hinten da de hstie 
Fortællingen vm den underfulde 
Frele Gud havde givet bank! Sees 
gen var forvandlet til Glcede, og i 

Forening oplendie de indetlia Lor- 
og Tal lil den almægtige Gub. 

Bibelw, sont han havde haft san 
megen Trsst of Fængslel. blev lagt 
i en kostbar Kasse on blev bevaket 
fom bang dyrebaresie Skal vaa den 
kedste Plads i bans eget Verkelsr. 

———————-O-.-————- 

200 Kr. for meget. 
Usn Mel-mind- i Lcndcn sont Ell-e 

vilde VII-e noqitk as ziristendcmmetn 
havde en from Betjem i sin Free-et 
ning. Den unge Mund var af fat 
lia Familie Med fxn liäle Giga- 
1ndex77istkede tm- ssne qantle xoxali 
dre, U dåife Dzr niesen nn ; fkksr 
Nod da Indessen der nnlizz tx-» sont 
men km As en kpcrr Endo-Jn» itle 
Jar i Emnd til n! fprxjene Inmi» 
Te kund-.- ille bener Afnslesen f.«r 
de ssdske m Modneden Ov. Nærien 
bar-de nn Elle lcenxere Ta«.1l1ncdiq- 
bed, mer-. trztede nred At lade den 
ulnlteliqe Famikke ferne pas Rade-u 

En Llllsrgen gik Sonnen med he 
drøcet biet-te til km Forretnirn Te! 
Llev male-It banx den Tag at lsetake 
lfor-skellige Regninger; Principalen 
nav bam felv Vsnnene med den Be 
cnckrfninsz as bnn lunde vise han-. 
Rvifterinqerne den nceste Tan. 

Vanillin on ordentliq udførte den 
unge Mond sit AGrindu alle Neg- 
ninger var betalt Pan en mer« Da 
han just vilde betale den sidsie, ov 

dagede han ved at optcklle, at hatt 
havde 200 Kr. Jst meget i sin Bren- 
fasse. 

Hans Hier-te beqyndle at banke. 
Vrincivalen maatte have faaet FejL 
ban havde jo selv givet ham dem. 
Den Herre, til hvem han siulde be- 
tale Regningen, bemcerlede hans 
Sindsbevægelfe csg spukgteJ 

»Fejler De noget, unge Mand? 
Sæt Dem. faa vil feg bringe Dem 
et Glas Band. De er je gansie 
bleg.« 

Men han afviste Tilbudet med 
Tak, gemte den Idste Kvkttetiug i 
sin Brevtasie og llede, da Jst-tret- 
ningstiden-var fotbi. til sine For- 
celdees Bolig. 

Idee stod det i« hsjste Grad str- 
peligt til. Den ubaemhierttge Beet 
zhavde udfeet sin Tendfeb Rettens 
’Foged var der pg var just-i Fand 
med at steive alt betet Jndbo op. 

Den spgt Feder maatte ille en- 

gang faa Lov til at behvlde siu 
Sengx bei var en lau oprsembe 
Steue, at felv Vogtes-, sum bog el- 
lets yar vank til at se las Wut 
EWghelz bkev beweget og sagte M 
Hase-, du just empo- iapx 1 
M De sei Mc W Mk« 
Åsdeiiekeegse migwondtl 

« 

— det dreier sig tun ocn halvnnden 
dundrede Kronen« 

Tet var ncesten f.-: hnnrd en Fri- 
stelfe for Sonnen: ban dnvde js 200 
Kenner hosz fig: Engen vilde merke 
det, sagde nein til sig ielv. i Feld han 
beboldt dem. Var det da ikle en 

zrdd Gerning. om dan irelite fine 
gamle Forteldke im Sorg og Elen- 

dighed. 
Han bennndte mitten at give eitet, 

men itandiede i det samme: «Nej, 
Pengene tilbøree itte mig: om det 

endoq aldtig btev opdaget — jeg 
man leveke dem tilbage.« 

Tet lytledes lmm dog Ved iin ind: 

txcengende Von at bevcege Breiten til 
at vente endnn en Don nied at lade 
dem lastes pas Geden- 

-tn-ite Morgen indiandt ban M 
kedtvvet, men med en god Samt-it- 
tigbed paa Kometen Ebeien var 

clene, iaa itle ennang ov fka sine 
Bogen men ingde blot: 

»Da-n Knitterinneme Oan sin 
’lilads.« 

,.Vil Te itte ie eiser. ern aEt er i 
Orden?« ntrede den nnsge Mand be- 
itedeni. 

LIquerlia iatke Thesen Rennen 
Jan Oket og icm Kost tekingerne igen: 
nein med et provende Blit. 

»Tet itennner altiainnten." iagde 
inn· .,Te lan Haa. Hvad beha- 
,xer! th der sing-ei, Gse suitet?« 
imttqte ban. dn den nnge Mand 
islev itaaendr. 

,,T«e bar nivet nrig IV Kenner 
ior megett Zec- lcade iørit Meile tEl 
det. da iea itulde detale den iidfte 
Regning: lie: er de,« iande Benen- 
ten Oq iietnede sin i Tavsbed 

lFt Låeblit itirkede Chefen over- 

mitet vna dann men first-s eiier for-i 
Indtedes tun-Z lldårvL on ioldt eg« 
ioxretninnsmæsssnt la.1de den Wen-i 
cene ned i Lasten i 

Ved Middagskid sskikd den uns-»Es 
Mond Fortejningsksslnlet for nt gen 
ben til en nærliagende Bro, on han 
satte sia Pan en Bient der itod det. 
Sinn lmvde i tænnere Tid injen Pen- 
ge bait tiä at thse Middngsmnd 
ist-. 

Da its-In lcm nd i Gnaden-. laldte 
Pottneken tm ban: oq iagde« Jt 
tsbeien bnvde vilsei lag-Je en Znare 
iok linxn on derirst med Villie bavde 

nivet bam ZEIT-« Iris-net for megek. 
Den nnzze Mund botee tnapt til 
Ende: ban iiornxede ai Zted i taki 
Leib qennenk Gnderne blot for at 
iscrnsise sit Einds voldfcsmnxe LI- 
wr Halv ndnsatiet sont han ned 

paa Vtrnt en ude vaa Besen. 
M ed en ist-am lande der si; en 

Hnnnd Nu bang Stunden U da bdn 
csendte fsg onk, iaa ban. at des due 

den venline Herre, til bcsern bsn dank-e 
lxeiali den Ediie Reaninq. 

»Na-r itte tan lsedrooeL min unge 
:l(en!« trnitede denne: »ic-; bar bott 
Ii Teees Chit, hvotledes bnn hat 
itiltet Dem rna Prove. Gud fte 
Eovk at De bar beitaaet den. Nie 
xsil isnn iaa Antelie iot Teres Flei- 
iiendonn Hnn hat ogsaa fortalt min, 
fivor istnelint del staat til i Dere-? 
Hieni. Ein min, bvor menet De bei 
bsvet for at nflzjcelpe den veeeste 
ils-d das Dei-es Foreldte san vil 
sen laane Dein det. — Lg De bar 
sitt itle spiit til Middag endnnZ 
Jeg san Dem ta:e med Pottneeen og 
er fulgt efter Dem herbe-IX 

»De et alt ice god," ndlzrsd den 
singe Mund aldeles ovewældet. 

»Jlte et Oed mete; kom na first 
ind og spig til Middag, De tan nol 
trænae Mii« 

Ved den venllge Heu-es Hjcelv 
blev Familien inatt befriet fea al 
Itsdx Sinnen tom seneee t baut 
seminis-F Bet) tin Trostab og 
Dvgtighed vandt han snatt sin see- 
kes Titlid: lian blev bunt fnste sog- 
holdee og leneee endog Svtgetstn 
og Komm-m 

Men paa den unge Monds tits- 
ligete chef hat-de den bestaan 
Ptsve gioit et lasdant Jndttyt, at 
han nldetg gletnte det og talte itlei 
leneee foeagteligt sg neblættende om 

sinnend-named 
Glemlsndth i 

i 

W 

TM 
CI Dagivg. 

In enle Komith hat 
W et vie Fette-biete need en 
Oel El de Is« fes Wien 
konntet-, fasset lmlet tu W 
W at W be Mit 
: wiss-W m- i-; 

» Henned nogle af Hovedpunttetne. 
I 1fte Tag. Undet Jemand 
Carkieke begav en Grvppe Mcrnd —- 

hvoribzandt Pest skz unside 
hart -ftek Ekszxt cnen nd paa Van- 

dting. » »Q- 
j Teres Bamper brændie endnu ti! 

ITrodiis for den blindende Hverer- 
»vind as Kruste-v, der for nenneer 

kaubegangenr. Pludfelig stpdte de 
I I- s 

« 

» Hippe Arbezdere 
si i Tallet — fstt af Wanken Te 

Iven- nu ialt 20. 
Lidt Bted og Kød fka Madkaå- 

ferne havde de stuttet til si-g. Dei- 
uden en lille Vandlcerkr. 

Lden Dag. 4 Lampet ganr 
ud. Mændene heilt-sieh i Haab o-« 

at bxive eeddede. at ovhsee med Om-» 
randkingen. Te nætmesie Gan-ge 
ais-sei Paa Luftkedningsrsrme 
gives Signal. f 

J Lobet of Deren gaar 7 Lamme u). 
4 

Mcendene siddes og sammer dem ; 
yet Hm Mnligheden of at bkive ked « 

dede. 
7 andre Lampek gaar ud. Tei 

Isidsxe Emkke Brod form-ers 
Tzdie Dag. Den fidsje Lamxses 

kLvs flnkker op og gaak ud. Alt It 

Thykseg i tætteste Marte. 
! chktikk og Nemy tmtkek nistet-is 
deres Ilte op for sauledes at holde 

Restes-Tab med Dsgnene. 
Mccndene maa stille Hungeken ved 

at Lea-ge Bart of Tvcerbjælkerne 
4de Dag. Adsiillige forivivlet 

ro er hell afkeæftedr. Pan Nenms 
vaordring: »Lad os gar-. for at fa: 
Matt Benene«. Vandrer de of Sied 
Tiere efter Time. holdende fast ved 
bvenndkr. Fn Dreng maa slcebcs 
med i lang Tid. Til sidft maa hcn 

efterlades. De nnar der-es Udgangs- 
punk! —- fnubler over Lsg —- sin- 
dek lidt Madvarer, og deler dem. 

Jte Dag. 5 Kamme-roter der. 
New-n og Wattier besiutter at HJJ 
med hver sin Gruppe til forsicixlixe 
Siden Ei Hesxetadaver findes. Te 
mcener sig derpaa og fylder deres 
Madtagfer med Kod, Havre og Ga- 
lereddek fra Hefteftalden. 

U-12. Dag. Lm denne sey-g- 
telige Periode hat Mcendene tun fcu 
Grindringer. 

Waxtiere Afdeiing trsb dagevis 
ruudt paa Hændek og Knoten Lftc 
rakniegs de af nedfaldende Zorns-sen 
En Gang com de for-di et Vandlpb 
fca et itubrudt Bande-r —- og sit 
Terfien sluttet. st og Havre op- 

bruges. 
Nemys Afdeling mistede sin Fr- 

1er. Flere Ganze mente de at here 
Zignaler. De Xevede af Kodsträx:z- 
let fra Hesietadaoerr. 

Endelig horie de Signal tat ded. 
Here-H Hjekter dankede af Glcedr. 
Jlkme taktes dem i Mode, oig de 

fornam Stemmer. »Bei er Fa·er«, 
Tagde den unge Pein-oft 

Te to Afdelinget hat-de attermpdt 
hinanden o-; alles Fortvivleise 
var hiertesicerendr. Men de bestal- 
iede at leve eller do samtnen. 

12.——1 4. Dag. De vandrer 
as Sied, findet hist og her Sama- 
pele, hvotaf de dritter, tysgger Tra- 
enkelte Bksdstumper sindes pas Lig. 

15. Dag. Nyt Haalx De hsrer 
den dumpe Lyd af rnllende Kulvogim 

16.——1 9· Dag. Wastier og 
Pein-ost, den celdre, tager de yngre 
ped Haandem Man siebet sig If 
Sted — maa oft-. hvile sig. Nemy ee 

atrcettelig i at opmunttr. 
Endelig — den W. Dag —- op- 

dsger de et svagt, fanget Los, der 
dem-get sig. De naar derben oq 
desinder sig i en Heftesiakd Der staat 
en Mund og staat Ssm ind- 

«M er reddede. Leid og komme 
op·, siger de til Monden, der af 
Mel-set Lober Hammerem 

Sau lsber han hen til den nar- 

nceste Elevator. 

.Jeg hat ttusiet m en yet Dei 
leveude Lis, som beder om at komme 
op,« raubte han med rysteade Stem- 
me. 

Jmens naaede de alle derben — 
og kom op —- ttl Lyset og Livet 

»Kr. Vgl-U 

M Im Mfes 
i IIIM 

Heellnet «Lolal-Anzeiqser« bar 
nyllg henveudt stg til sieee freer- 
geube tyste Musik« IS NUM- 
W for at hm derei MS 
em, boowidi seen stal have Must- 
Ming eUer ei. W Mr 
W stelleyt et W Use-« 
se U Mut IW JRIL 

Den meß beßrmise Silbe-get åf 
almindelig Musilnndervisning er 

Titeln-ten for Berlins Musik-liabi- 
rni Joachim· sons- formten ne hnn 
holder paa Mnfilundervisning i- 

hrs-ers Tilfælde. men der der ist-erla- 
des iil en forstsndig Leerer at bcgj 
dtmnm orn del lsnner frg at feel-: 
steile Undervisningen Summe Op- 
failelie holdes as en anden Zjiußlij 
direkter. Profesin Gusse-v Hollen 
der, som i Musilundervisningen Her 
et vigtigi opdragende Element 

Noget mere sieptist stiller den be; 
lendte Kunstner, Professor Inder 
Zcharwenla sig overfor denne Sag. 
Jlle fordi hnn ncerer Belænlelighsed 
red, at Born fast Undanks-sing 
men han mener, at der ille tilgaar 
tilslreekleligt dvgtige Lnrerlreefier. 

El hell ander Standpunkt ind- 
tager Kapelineftsr Felix Weingart- 
ner, sont nnser en Jndsirænlning i 

Musilnndetvisningen for snllelig, 
bar-de af almensnennestelige og af se- 
cicrle Hensnn 

Komponisten Karl Goldmarl harrs- 
der med Beitenrklzed, at alle Born. 
Tom ille er aldeles nbegavede, her 
have Undervisning i Musik —- ds» 
ils-l opdrages til Forsiaaekse nf 
Kunstnydellem Lan striver: « 

»Jeg änder. at paa Grund af den 
ftore Plads. Musiklen indlager i 
vort Liv, maa en Belreften af der 
cpftillede Spsrgsrnaal viere en al- 
keles lelvfslgelig Sag. Der lan 
alisaa lun blive Tale den« hville 
Born, rnan sial give en musikalsi 
Opdragelfe —- og bville ille. Den 
musikalfke Opdragelfes fornernkte 
Maal man verre at leere Bat-net at 
Forftaa og siatle de hsjere Kunst-« 
verler. Der findes musikalst sei. 
tre Stags Mennekler: hin begavede,j 
Jkddtlntaadigl begavede og nldelesj 
ubegavede. For de forstes Vedloinij mende falder Sporasrnaalel beli« 
bori. Musikalll Lpdragelse er her! 
en findende devendighed. 

De aldeles ubegavede, del er dem. 
der drager i Hirknisi mod al Music 
hos bvem al Jan-:- for Mukil te- 
linlt mannlerz o; for bvem Musik- 
lrn lun er en Eisi, fom belvckrer 
dem. Oq Lcrrerne indler lnart de- 
xes fuldlornne llimodtakreligbed for 
ai musikalss llndervisning —- vg 
opgiver dem prnsider. 

Tilbage er allfaa lun de midde!- 
maadigt begavede, og her mna Spa- 
rel i alle Tilfcrlde vcrre betreffende. 
Blonde disse mindre begavede ind- 
befreite-r jeg alle dem, Tom hat en 

srcrl musikalsl Trang. for hol-m 
Nydelle af hsiere musikalfle Bettler 
beendet en Forfrislning, en For-nei- 
exie, knen Tom vacr Grund af risse 
Zvaglxeder i Eporgsmaalet om Gir- 
kwiz Rhytme, lekniel Anlceg eller an 

dre Mangler ille lan lomrne saa 
lanni sorn til praktill Vielfomhed, 
til felvsierndig Annstirdtvelsr. 

Derre frore Flertal danner den 

egentlige Stamme af et dannet, for- 
isicraende og talnemmeligt Publikum 

Og denne Del help-ver i de ynsgre 
Aar al den Hielt-, den Und-erstri- 
eelfe og Opmnntrina, sont den lan 
fou. Bm get sig ille niegen Umir- 
ge. Tet er Forældkenes Pligt at 
cabne Musillens Porte for dem —- 

og dermed bevile dem en Velgerning 
fis-e hele Livei. Ofle viler del lig 
vakat-, at anbenlmte Mangler i Op- 
faitelsen lan forrnindsies eller albe- 
les forfvinde ved Undervisningm 

De hsjt begavede lornmer af stg 
selv til Macht« 

l 

s O· zltersxtlauuer 
oq andre Inn-Humme-, iom Vorm-Um 
Vspmszkz kgtzzsk Hauptsan og Diskuss- 
Zikntx Div» abska::::1«-hogk«:llsgt. Bed- 
iee og name msxsomnde Ninos-L Muts 
ewide uq muss-ed cum-Js- bcimktes. 

Besttllmwr Notwng maj-:«!kz;:s.1s.1sl- 
tttmnunct wu. H« JENSEN. 
II. Ums-last tun-ich Bluts-. los-. 

Ins-l Alluy Knie n« Stop- 

kLOKKER 
send lot Ist-los c. s. M TO» Ist-M c 

København og Omegn 
I ZILLEDER. 

Dei-te et Title-i pu- ea ny san-link at 
sue Billoåok km Dom-unk- Inst-damit 

fuukummion pas Villsolm Trytles chmäs 

; turlag i Kam-Mutwi- 
E indem-Her s« stor- thllssclisk as must 
T bekendte Strsq i Kobecthavn »F Ums-Fu 
»dorllilacidt Jst aye Ikamjhmk Muts-nur- 
kirkeu, Vor km- lc.rlt·«, Vur tät-hieri- 
lcikk0. längs-Wic- Kirke, lttnmtt»)ry, Hv· 

» den-mitg· Korn-»in. Parli at h) kommt-, 
Rede-« Annilienbi)m. Drin-»nu- Lunis-nun 
Zw. statt-barg litwiiilclos lpsstcikirkp » H. 

Alls limedcmo er fis-I usnmsns spg gis-« 
kopkoüuoskotlo. Der et en tin Nimm- m 

Mfs Don km tot 4öo. Frist-. umdL 

Danish Luth. Pube haufe, 
k Blair, Nebr. 

Stor W 
Böser til ovewrdentlis pesst Pri- 

Rek- 12 Lejiigbeoem Tod koste It thue 

liiilige Vogel-, indes de et Erbot-t- De 

udcsladte Nat-use et solkt VI fi ihhe 

im- slate sen sog-et m di tut-ne 
are Frisch Ists Bestätqu locke-des 

marer o- suo Syst-et costs If se- 

Bssem tilsen — pottth 
Reserve heitjlles euer Its-st- 

72. En Vasfgu til Bibeleng hellige 
Land, teligcsil Digt as Adolf Lang- 
sied, med Jllusttsztioner. 36 Si- 
de: i Lmil. Ilediat fec- 80c. til 

25c. 

st. Lndvig Heloig. At hanz Lv 

f og as dar-s Tis. Ei Wind-nun 
udgivet ai Lucis Eckchen 336 
Eider i Lmilag. Weisen er neh« 

iat im SLOO til 50c. 
78. Dinke, gnmle og noc, at Cin- 

Wintlkek. 209 Eil-er i Omflag. 
Nedsat fka 8100 til Mc- 

79. Den lille Hotnblckiet, et Digt ai 

H. P. Holit med mang- Illustra- 
tionet as N. Christianlem 134 Stdn 
i Omtlsg. Redth im ZZJZO til Il- 

80. 100 Emaaiwlkex ir: Violin. Sam- 
lede It L. Jaltran 44 Eide! i 

Omllags Nebsat in 50 til 25(. 

85. Vor Bettes Jeias Chriizi Vierg- 
prcediten. Ptckbitenek i Trinitatiss 
Liden of Fr. Arm-L Med et Fotord 
If Brot«-it J— Buhl 426 Sidek i 

Omsiag Nehlot fro 8135 til 50e. 
Is. MissionssStudiet og Kritillet ef- 

tet en Reise tål Indien as Dr. R. 
Grundemann. toll Breit. Ovetiat 
at erderil Rygaatd 217 Sidet i 

Omslajz. Nediat fta 75 til LIC. 
JU. Ktiligsset Vollmde og Hause- 

s:.-: ;e. Hiitvtkss Sluespil i sem 
Hon::«::.:es If Magd-gleite Unwesen 
194 Sitten Nedsat fra SLOO til 20c. 

93. Geoeg Washingtons Levned ved 
Kti7tqux Øitetgaatd. Hovedsagelig 
eitet Erwart- skwmtts »Life ost 
stlxingtonc 84 Sidet i Qnillag. 
Nedint im 40 til l5c. 

:)4. Kristelige Smaaftytlet af Es 
med Fotord of Post-n Asichenfeldts 
Hausen. 81 SideeiOmslag. Red- 
sat fta 30 til 10c. 

97. Motmvnerne, deres Proer detei 
Stat og peres Religion, of Dr. Mo- 
tiz Buch, overlat fm Tyll 138 Si- 
dek i Osmfl Redint fra 60c. til Isc- 

98. Danmattz Vovelyals. En Roma-n 
fra gamle Dage as Wilhelm Oster- 
gaatd. 462 SidetiOmslatz Red- 
lat fta 81.50 til 75c. 

100 Fotssg til en tott Foellnting over 

St. Johannes Aabenbating of Ot- 
to Motten 348 Sidee i Bruttog- 
Nedsat fra 82.00 til 81.20. 

101 Engelssc, flotsie og itfte Felle- 
sange og Melodiet, samleve og nd- 

satte for Pianokate nf AP. Berg- 
green Anden, meget For-gebe nd- 

gave· Jndeholdet 125 Sange. Neb- 
sat fra 31.50 til 80c. 

106 Om Baum-leih En Efteelabt 
Afhandling af Ktilten Millelseu 
Rock-, uhgivet nf Hqtald Helm- 
96 Sidet i Omflag. Nedsat fes 
40 til 20e- 

112. Minde den S. M. Staate-, 
Katelet i ngr. Dsd den 4de April 
1878. Led Feedettt Jungetleih 
128 Sidee i Omllag. Redlat fta 
we. til 20e. 

115— Til Forli-at for Kristenttoens 
Saat-ded. En haandstælning for 
Lægtoll. at Itedetil Jungerlen. 
Ptæit ved KybenhavnsValgmenigs 
bed. 109 Stdet i lelag. Nev- 
fat fta 40 til 50c. 

UT Jldsisnalet og en Efteksttift 
To Bladoetitlet (med et Fowtd). 
of Fredetit Jungersen, Dahinaus- 
hedsptcst t Klbenhavm 31 Sidet 
i Omtlag. Nedlat fto 20 til loc. 

121. Folleftihed og Vsilitlelised Ei 
Jndltkg i Null-den« Kultuttatnp 
at U. M. St. Betaut-eh Laut-. 
tepl. 111 Sidet i Omtlag. Red- 
snt fta 40 ttl 20r. 

124 Vettel Einiges-ed hieniftavns 
Bill-der ftc Jyllaud i Somtene 
M. 310 Stdn i Bind. 
Redsnt fra 8180 til M. 

IV- Ftn det spenste Kitteliv l de 
ftdtte hundred- Iar. Itogle Pet- 
foni og Ttdssttldtlnget at Richard 
Winseln M Sidet i sind. Red- 
lat tm NO til II.70. 

M. Leb Seuseiid. En Atean 
Dtd til sinken-. at Ins-Ill- Mos- 
rtee, nie-d For-nd at segnet-ers 
Thomas III-dann 129 Stdn t 
sind. Iledlat tea 81.00 til Oe. 

127. Richard Peterlem Fire Livi- 
bllledm Meiner Abwqupo 
Ludvlg Tuch Mosis Utndt os 

I Its-II Ists-III M benannt Pout 
MINI. 236 Sidkh indbundeu. 
Redlct les 81370 til U.00. 

dum- Lutd Hishi Deus-. 
sind-. Rät. 


