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.Nyl, rykT RyU —Rolig, BendekL 
Ihm-!- I 

Med en Susen der endte i etj 
spit Knald suste den lange Pist 
steinern Lasten men Sncerten Ysz 

Ida meget sorn rsrte de fede, stin: 
Lende Sider as de to store, røde 

Stude, der ivrige, med rejste Ha 
Jeder ventede paa den ncefte Veso-: 

fing fta deres stolte Eier-. Med be- 

sudringsvzerdig ijagtigshed syntes 
deres store Legemer at boje sig eftcr 
den mindfte Bevoegelse as den lange 
Pist. hen over Marien gik det, gen- 

iem det fnævre Pas mellem ,,Tvil 
linghpjene«, rund: om Vandingsste 
steh ned til Kragerede-Elrnen og 

jilbage igen —- og det uden nogen 

Slags Aug eller ijle 
Ved Markkl oddet stod en ung PE- 

ge i en Bornuldskjole og iagttog be- 

Andrende Forestillingen, og Happe- 
de i Handerne, naar Studene be- 

Mdig tkarede et eller ander nan- 

Ekellgt Sted. 
»Se saal Sue ParsIns, hvad 

Innes Du nu om det?« 

Den unge Mund ledte sine Ynd 
linge hen täl Leddet for at mod- 

jage sen Søfters Ros. Hart skpd den 

Dredstyggede Sckaahat tilbage paa 

Herreden idet han med tindrende 

Øjne spurgåe: »Es-hab mener Du om 

Dem for en første Prcernie?« 
,Udmærke:, Joe, brilliantt Jeg 

ktror ikke Dine Stude kan blive 

.:overtrussen i hele denne Landsdei. 

Vg Du hat dresseret dem saa godt: 
Eber er vist ingen, der kan maale 

sig med Dig.« 
Den unge, solbrændte Mandss 

EIjne lyste ssælmst, da han spurgte: 
«Jkke en eneste Sue?« 

Pigen redmede lidt, men spare- 
Je nok san rast-E »Nei, ikke en ene- 

Re, Joseph Joe.« 
»Ja, jeg ved det; jeg indrsrnmer. 

De Inn komme som et pænt Nr. 2." 

,Og hon har beeret Uger om at 
Mfere dem.« Der rsde visie sig 
M rinere i Pjgens Ansigt. »Har! 
III-r met Nummer een i to Aar, 
M Du Joe. og han anftrenger sig 
·-Ilt, dvad han tan. Men alligevel, 
TM Ihn-T det er Din Tur nu, ikte 
Futer 

Den ·store, dran-jede Broder fej- 
Id· MWVTS M Fer af Studens 
—Isnen«de Side. mens han vedblev: 

»Den bliver ifke Nummer een denne 
seng- UUMCSCU woget merkeligt 
LMi DU stCI se. Jeg sendet hans 
SEND-I Msstm lige saa godt som 

III-me egne vg jeg er vis per-a de er 
M mindre gvde end mme: men 

IRS jtg ikke bllver Nummer ern, 
Mk jeg, clt Grant bliver det.! 
Der er ikke en bedre ung Mund 
Ob Grant jSteadman.« 

YW VMDU tsig mod de atemlan- 
FSI Stube og vinkede med Hann- 
In. 

sAf Sted igen, mine dejlige,« og 
je XMUÆ tht gik tilbage til deres 

Ffbrudte Gretsning 
I IIL . . ,- 

j Is- 

En fsrfte ««.Bræmie for Bubede 
»Ist-CI ved Briggs:Countn-«Markedet 
kptz en meget efterstræbt Ærcy si- 
"den dei bedste Kvæg fra hele Ztaten 

-. mutig var her til Dyrsiue. 
Den --14-aarige Jimmie Stud- 

UMM havde tm den afgjorte Mening, 
IT hans Brodes Grant vilde vinde 
Den vfor S. Gang. Saaledes tænkte 

Ihm i al Fald, medens han lcu 

Ema Maven i Skyggen af den gaMZe 
Jst-ist Klippe, med Opmækkfomheg 
An delt mellem de blissede Stude 

Dass den anden Side af Smal- 
-Madshegnet og et vidunderligt Ap- 
Pstat som Grant arbejdede ivrig 
pu. For sandt at sige betragtede 
.Jimmy alle Grants Gerninget fom 

»Es-we 
DIII menet vel not, at du faar 

W Pxæmie igen, hvad Grant« 
Its-tas- hcms » 

»Die og Rocky er ikle saa leite 

d tappe- med.« 
.« «Rej, des ved jeg not, de itte er, 

M Jst Pntsons hat et forsme- 
N N Spend. Men jeg tkor nu, 

Jst de liebste gläsele 
Ist TM ei habt Smil i den 

I M graa Hine, men- han 
i spat-ode- «Joe bar ei 
is- bei Im jeg selt- 
M Im Sange- 
det, U lebet Grads 

tisi den mærtetige Stad, som hin 
arbejdede paa og sagde fan: »Jeg 
vil fortælle dig om det nu, Jinii 
my, for jeg tan not stole pan dis; 
det er en Model. Jeg arbejdee for 
et Patent, mtn Bang-« 

»Er hvad?«« 
Grant to hjertetig ad Jimmvs 

spprgende Anstgt. 
,,Befvi1n nu endlig itte, Innka 

det er blot et Bindeinfttument tkt 
Hsstmastinen.« f Jimmy ber lang i Ansigtet. 

»Du kan itte lade en bedte Bin- 
der, end den vi hak. Der er ingen 
der kan; de er saa gede, som de tan 
btive.« 

»Es-um not, Jimmn, men denne 
her stal binde med selve Straae:, 
uden Zeglgarm for-staat du.« 

»Nei, det var stokattet, det vil jo 
ivæke Millione: verd. Og de: er 

dekfor, du tommer san tit herop 
paa Briar Rock, ikte ogfaa?" 

»Netop. Jeg bkydek mig itte Im, 
at en het Del siat se paa mig.« 

Jirnrny faa pag de merketige 
Trceftvtter med nn Respekt »Er der 
nogen, der ve) noget Im det, 
Grant? 

,,Bare du og Joe Barsons og 
—- Joes Zofter,« tilføiede han ho- 
stende. 

,,Men du stutde itte gemme det 
ihn-, Grant.« Drengen betragtede 
misfornojet des lidt fremspringende 
Klippestykte, der tun var en daar- 
lig Undftyldning for et Tag- 

Grant vifte haxn nu et lille Hut 
i Klipvevæggen, fom et Bkcedde-l 
stykke dcettede godt ög ttygt over.« 
»Der kommer ingen her undtagenl 
os selv vg, Joe Parsons en Gang! 
imellem, og ingen vilde tænte Pan 
at sinde noget, felv om de ogsaa 
korn; jeg tænter det er sittert not 
her, Jimrny.« 

For føtste Gang i sit Liv var 

Jimmy utitfreds med sin celdre Bro- 
dek. »Jeg synes nu itte, du stulde 
have fortalx Joe Paksons okn det « 

fagde han. »Han e: næften lige teu» 
dygtig til at lave Ting, fom du» 
er. Han hat allerede ladet en Rod- 
mastine, der er temmelig godx og 
bvem ded, oxn ban nu tkte vil ptpve 

;paa at tave en Bindet nu.« 

) »Zum dig, Jnnmy!« udbtod 

,Gkant. ,,Joe er Ærligheden selv 
pag mm bedste Ven.'« 

Jimmy sparede ikkr. Han sang 
blot til sig fett-, medens et varnit 
Blit sitejfede de blissedet »Er-unt 
bar haft itavlt i Uget og Maasse- 
der med den Indtetning, og has 
tunde lige faa godt ladet viere med 
at formelle Joe det; det et nu min 
Mening. Sitten Spit, hvis hart nu 

faar den fee-Zig, .saa tomrner der et 

Dufm Mastintompagniek væitende 
ned over Hovedet paa hcnn og Mön- 
det ham en Masse Penge for det!« 
Og imens atbefder Grcknt videre 
paa sin Model. 

III 

t 
l 
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Mgtkedstiden kam neckst-fah Nu 
var de: tun en Uge ritt-age. J 
Parfons Mut gennemgii Studeue 
daglig m Mengde merkteligc Adel- 
fet; og de Emde Mist-de var 

vgfaa i udmsrkex Stand, —- men 

Zur-holde: imellem R ro Rings-er var 

endmx kaxkrkigx 
En smut Somrrrermokgen. mens 

Steudmakr Fxmiliea fah og fvisie 
Frosch hsrte de Mudfekig en kom- 

me lebende i sirakt Galop, og straks 
rfkek sindede Jim Jandelos oF for- 
piksiet End i Stum- 

,,Gran-t,« taasbte Han. »O, Stank- 
dsfn Model er sijacklenk der et no- 

kwy der hat faget den!« 
Grant blev Leg. Barhovedet og 

reden et Okd fulgje hakt den whids 
sede Trag pp ad Stien tjl Bria- 
Roct Et messe Blik overtydedes ham 

l 

om, at nogm hat-de vers-et der. 

Btædderne, der dcekkede pver Gem- 
mestedet, loa sptintrede paa Jst-dem 
og asf Modellen var intet tilibagei 
udekt nogke imbrudte Stumm og 
et lille Hjul elle: to. Resten var 

dorte. Jntet Spot var at se pas 
den sienede og tskre Fort-band 

Grant Smde satte sig neb, i 

Øjseblfktet fyg og Mann-L Stuf- 
sfellen var for ovetveldendr. Jst-m- 
my sind ho- og betragtede ospmækts 
sont-i Mtem 

Sau fasde W bewdnkngsfutdh 
»Es saa Joe Person- her i Enge-: 
fix det blcv syst. Jeg ved gebt des 

Don dam, Its-i jeg Mc Lande se saa 
tyka bitt ow- fta det and-i 

W If Matten. Dei var ft- 

sijes kais-de W Vgt m verfo- 

L 

jeg gik derop, saa snaet jeg havde 
waltet, for at se, om aliing var i 

Orden. Jeg sagde jo til dig, at du 
ssulde ikte have fortalt den Fyt om 

dån IJiodel.« 
Gram spatede ikte for nogle Mi- 

nu:ter.» Nogle Bemcekfninger, svm 
Joe haode gjoet om Modellen os- 

nogle Zpsrgsmaal angaaende Kon- 

struktionen tand: ham i Sinde. 
Haode Joe vix-selig haft ondt i Sin- 
deI Hatt foakede faa paa Jims 
Bemerkningm 

»Vi hat ingen Ret til at dsmme 
saa hastig, Jimmie; lad os gaa over 

Tit Engen, hvot du siger. du sa- 
Joe, elle: hvem det nu var. Dei 
kan i alt Fald ingen Stabe gote.« 

De gis tavfe langs med Hegnet 
mellem de to Naboers Marter, men 

fandt intet, der kunde vcekke Mis- 
Sante. 

»Vi kommek til at goke detie Hegn 
i StanJ bemerkede Grant, idet 

ban prpvende kykkede i en af Pe- 
lene, der let lod sig tolle ftem og 
tilbage. »Dein her ee vor Del If 
Hegneh og det trcenger til twe Pete.« 

En lille Ecnstand laa nogle Fod 
fka Hegnet vaa Various-Sitzen 
Jimmy greb det ivtigt, underspgtej 

i 
dei nsje og raste det saa til sin 
Broder. 

»Hvad mener du om dei, Grani 
Steadman?« spurgie han ophidfetJ 

Gram bar-de allerede genkendt en 

De! If sm dnrebare Model. 
(Siuttes.) 

Redninggstjemm 
En norst Esmand fortckller fu 

si: Livå Oplevelser: 
,.En Etjerne og den Gud, som 

fkabte Z:jernen, bar jeg at takke for 
rni: Liok og min Sjcrls Frelse. Lsg 
Im je; nvgen Binde glemmer Beth- 
Lebexnsftjernem da bliver jeg evi.1 
Verm 

For mange Aar siden qjorde jeg 
en Reife med et Batkfkib fra A- 
Det var en mors, ftormfuld Nat: 
Ztoknten tudede uhyggeligt, Bei- 
gekne gis heft, og vi var nær ved en 

foreæderifk Anst. Vi drev med 
bvekt Minut nærmere mod Land oq 

var fnart inde i Brændingerne. 
Vor Kaptajn var en erfaren So- 
nsandJ og paa det Tidspunlt, da 
vor Stilling var faselig kritisi, tog 
Lan felv Plads ved Rotet og spgte 
va: Ille Maader at holde Modet 

1opve hos os. Han var svag af 
Helbeed og var just den Gang wegei. 
daarlig, men bans Aand behetstedeI 
den legemlige Svaghed. og ban gar- 
ksine Befalingee gennem Taler-set 
kned en Kraft og Bestede, Tom 
gjorde hver on en iblandt os til en 

Mand. 
,,Cat!«, raasbte han, medenö Vin- 

den hvinede gennem Takkelagem U 

Masterne knagede, »sta« her bos 
mig, mine Krcesier er udtsmtr. See 
du Stiernen over est-« »Ja, Kav- 
tajn!« »Orn fesg siukde bukte under, 
san siyt lige mod den, og J- er red- 

dede, men stipper J Stiernen af 
Sigie, saa gaar J fortath Og 
eile-m Elle, Cari, at der gives en 

Its-eng sont du altid maa f-!ge, 
om du en Gang sikkert vi! lobe i 

Hund« 
Jeg for-sied, hvusd han mentr. Han 

tilde pege for mig paa den herre 
Festes Irisiuz Hirn var den 

samofjtigkyedstldesie og mesi ten- 

fafte Kaptajm sann seg hat kendt, 
og Jsdrig lod han Lefligheden 
flippes sig nd af Heerden-z udekf ax 

han fagde os Irr-geh som tunde blive 
til Gi.wn for vore Sjælr. 

Dx han ille lcenger kunde nd- 

holde Staunen-, kaaibte han med en 

Nost, der overdsvede Orkanens 
Bukdett »Guttee, behold Stjeenen i 
Sindn —- Derpaa mqatte han bee- 
1es ned i Kwhytten, og jeg sit ham 
ille meee at se Rande de Levendeis 
Tat 

Da jeg var klar over den Fakt, 
»der truede os, bad jeg om, at man 

vikde binde mig fæsi til Roret for 
at ieg i Dsden kemde opfhlde män 
bedengangne warte-ins Hefe-fing. 
Stumm tkftog i Bvldsomhed, og 
Tautetne gioede mig see-Heu Mad, 
men bog lykkedes det mäg ask holde 
Ojet fcßet paa Stjeenen. 

Og stjemen ledte os paa eei 

Vei; Mdee var vi udeeefot 
Rimsingen-, san at vi tunde legt-- 
Je· VI at Faee var Mach gis 
ie- ned i Kopie-inw- Wt Es 

W bei-Oktob- hsss Lis, M hanc 

« 1 

mandige Ansigt, sorn end ikke i DI- 
den var for-andren var abwarten 

Jeg kncrlede under Taarer ved hans 
Zide og bad af mit Hiertes Dyb 
til Herren, at han vitde lede Inig 
gennem Livets Storrne, sanledes 
som han denne Nat havde ledet mkg 
Ved Stier-nen. Min Bsn blev hort. 
Lige frden den Nat hnr jeg beholdt 
Sternen i Sigte.« 

Giv Herren Hjettet, mens du 
et ung. 

En from Kvinde bar fortalt fel- 
gende om sen Omvendelse: 

For ncange Aar siden, da jeg end- 

nu var en ung Pige og boede hiern- 
me has mine Forcetdre paa Landen 
tom en handlende en Dag til os med 

en Kuro futd as Vater. Han for- 
handlede srne Sager med Ærligbed,l 
og min Moder ktbte gerne crf harrt. 
Jeg var ung og livsglnd og morede 

mig tun af hans alvorltge Tale. 
Det var en vorm Dag, og jeg 

spurgte ham, om hart vilde dritte et 

Glas Malt Med Tatnemlighed 
niodtog han Tilbudet. Jeg bmgte 
barn et Glas Mcell og ventede, ti! 

ban havde druktet det. 
Men i Stedet for at give min 

Glasfet tilbage, beholdt han det t( 
Haanden, og mens hasn facr rntg 
rolig ind i Øjnene, sagde ban al« 

vorligt: ( »Hvis jeg nu tilbsd Dem den 

Draabe Mælt, som er tilbage i det-; 

te Glas-, vilde De saa betragte deti 
lsorn en Ære?« 
» »Nei, Pan ingen Maode,« spare-( 
de jeg leende, »jeg vilde tro, at De’ 
vilde drioe Gcet med mig.'« · 

J en hojtideltg Tone vedblev han:j 
»Men bvorledes behandler De dent 
almcegtige Gud2 De er ung, rasij 
og Meig, og lever tun for DeresI 
Zorn-fetten Dersom De vedblivers 
at leoe fault-des til De bltver gam-l 
mel og graa og itke tænger hart 
Kraft til at tage Del i Verdensi 
Glæder, unser De det faa for rig-l 
tigt over-for den tarltge Frelfer 
tun at anvende Reiten af Der-es 

zLitf i hans Tjeneste? Mener De, 
Hat han vil holde der for en Ære, 

Inaar De hat henlevet Deres bed- 
tfte Tid udenfor Samifundet med 

hom, at De san helliger hom den 

zsidste Rest af Der-es Levedage?« 
Handelsmanden ratte mig Glas- 

fet og gis. Men harrs Ord arbejde- 
de i mig. Jeg fattede den Benut- 
ning at give den Herre Jesus mit 
Hier-te, og at hellige mit Liv i 
hans Tjeneste. Jeg har aldrtg fet 
den Mand siden; men jeg tatker 
Gud for hans alvorlige Ord, der 
tedede rnig paa den rette Vef. 

Ratt-ten 
En lutg Sperle der var meget 

nedbrudt af Helbted, spgte Raad 

Ibos en bekendt Las-ge. Da han nøje 
szhavde underspgt hende, strev han en 

Recept, og idet han lagde den sam- 
tnen, sagde han venlig: 

»,De1- bring den til Apoteket ),; 
Itag en Mauneds Hvi!e, og De Vil 

Isnart blive frika 
»De5van«« fagde den unge Pige,t 

,,det er mnnligt at tage Hvilr. Hois 
jeg itte scheidet-, vil jeg ikte have 

noget til Livsophold Jeq nun 

flide hver Dag for Maden.« 

»J dette Tilfælde er det bedre utl 
give« Dem en enden Recept,« sagdel 
Lernen. Han tog tilbage den bestsi« 
han havde slkevet, og sikev en an-; 
den« Jdet han lagde den fammenJ 
lagde han noget ind i den, og idet 

Thau stak alt i en Konvolut, sagdeI 
hnnt 

»Dette tror jeg vil pasfe for 
Dem. Kom igen om et Par Maa- 
nedet og lad mig se, hvordan De 
hat det.« 

Da den unge Syerste gis til det 
ncekmeste Apotek for at faa Medi- 
cinen, opdagede hun en Halvtreds 
sindslyvekrone-Seddel, og l Stedet 
for Medicfn stod der paa Recepten 
diese faa Ord: »Meget gpd og kraf- 
tig Mad samt feist Luft; intet At- 
bejde for en Mauned og ingen se- 
tymrtng.« 

Den tatnemntelige Syeeste tom 
tilbage til den gode Lcege eftee et 
Par Manneder full-kommen feist 
sg Merk- 

I Da Lesen otdrede thle for sin 
Patient, fandt han, at den enefte 
Mande, lmepan han tun-de stkte 
hende denne, var ved at Hase de 

s 

F— 

Midley hoorved hun Lande faa den. 
Hans Ord, hvok venlige de end vak, 

kunde ilke have gjokt Hvile mutig 
uden den PengeseddeL han gav for 
at bringe hende de Forswenheden 
som hun fædvanlig maatte staffe 
ssg ved Slid og Arbejde. 

« 

Naar Kristus talek til de trctte 

og hiertesyge om Hvile, sicenker han 
selv de Midler, hvorved den kan er- 

sboldes. Han givet dem, spm spget 
bang Hjcklp, Rigdomme not og spr- 
gek for alle deres Bebov: de siktee 
fm Hvile ved perfonlig og indetlig 
at tilegne sig det, hvokmed ban selo 
forfynek dem. 

Sipk Pritmoiskttelu. 
Zog-et til ovekoküeutlik ges-It Pri- 

Beayt Leittkhoscs lob sog-le It sit-e 

vinike Bose-. im- ao u- sw«-txt De 
uaelaate Nin-n u- ulkt p- vi linke 
im sit-sc tm III- II s- Ist-ne 
lave PM. III Mlltq Wide- 
uukssh o- sss sauer usi- st ils-. 

W Munde- poqu 
Bot-me drum-s etw- III-s- 
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til 50 Cents. 

261. Om Betydnisngea og Sansyns 
lighedsbeviz sot Kristendommens 
Sandhed, as N. Teisen. 54 Siber 
i Omslag. Nedsat sta soc. til 15c. 
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s 242 Sider i Omslag. Nedsat sra 
81.00 til 40 c. 

277. En Pilegrimssærd i det heilige 
Land. As C. henrit Scharlinz 
Professor i Theologi. Med et 

Kort over Jerusalem og 31 As- 
bildninger. 412 stare Sider i Om 

slag. Nedsat sra 82.70 til sl.50. 
278. De hellige Vierge. En Dist- 

eylus as Karl Gerot ved G. Sche- 
pelern· 76 Sider i meget smutt 
tornponeret Bind med Guldtryt as 
Guldsnit. Nedsai sra 80c. til Ge. 

279. Nordenstisldg Reise omtring 
Asien og Europa. Populeert stern- 
stillet as A. Hovgaard ester hats 
Dagbsger. 856 Sider i Omslas. 
Nedsat sra 8320 til 81.50. ·- 

280. Sort- En Bestrivelse as Klost- 
ret, Atademiet, Kittem Leereanstab 
ten og Sor- narmeste Omegn. 

; Med Kort og talrige i Tetsten ind- 
satte Asbildninger as ovlysende 
Tavler. As Th. Hansen, sh. Ad- 
juntt. 108 Sider i Omslag. Red- 
sat sra 80 r. til 40 c. 

283. Borgerlige husr. Sarlis 
Kobenhavnö Professorresidentser 
1540—1680. As R. Weil-org 96 
S. i Omsl. «.e«.’at sra soc. til 40r. 

284. Kirlens Ardesde i de store qur. 
Med sarligt Hendlit paa den tit- 
telige Nod i Kebenhavn As heu- 
rn Ussing, Lic. theol. 96 Sider t 

Omslag. Nedsat sra 60 e. til 26 e. 

286. Cantöler Christian Thomeses 
Sehested En Bereining as Thyra 
Sehested 284 Sider i Omslas. 
Nedsat sra 81.20 til 50 c. 

290. Nutids Spsrgsmaal og et 

Stylte as det dansteFoltsLevnedsi 
leb. En soltelig Julegave til Ven- 
ner i Norden sra Vildelrn Bitte- 
dal. 260 Sider t Omslag. Red- 
sat sra 81.20 til 25 Cents. 

292. Christi syv Qrd paa Korsei. —- 

Betragtninger i Fastetiden as Fr. 
Arndt· 98 Sider i Omslaa. Red- 
sat sra 40c. til 15 Eenti. 

294. Enangeliste Foredraq i Anledi 
ning as Pater Langes Angred paa 
vor Kitte. Holdte i Garnisonstiti 
ten i Kibenhavn i Fasten 1892 as 
Hentn Ussing, lie. theol. -182 Si- 
der i Omslag. Nedsat sra Joc- 
til 35 Cents. 

295. Rogle Blade as den tristneKvins 
des Historie· As harald Stein. 
176 Sider i Omslag. Redsat sra 
70c. til 25 Gent-. 

296. Optegnelser am mit LednedI-os 
min Tidö Historie. As»Dt. heu- 
rit Nicolai Clausen. Fjrste Vald- 
del: indtil 1848, 318 Sider i Om- 
slag. Ande« halvdel: 1848—187.I 
576 Sider i Omslag. Beage Bind 
nedsat sra 83.40 til 81.50. 

M. dalvitundtvtgtantsmen ellek 
Bagstavdyrlelsem As C- henrit 
Scharling, Pros» Dr. theol. 172 
Sider i Omslag. Nedsat sra fl. 
til 25 Cents. 

298. Danmart i Billeder as danste 
Dtgterr. 152 Stder i Omslag pas 
meget sint Paptr og i smaasuld 
Udgave. Jndeholdende det sineste 
Udvalg as Digte, strevne as nieste- 

; alle Danmarts Digtere, hvori alle 
de mere sremtreedende Separdtglsei 
der i Danmart desynges. Redsat 
sra 50c. til 25 Cents. 

M. Den danste Konebaads - Eis- 
pedttton til Getnlands Osttyst. 
Populcert bestkeven as G. lhalrn, 
Kaptasn t Maadem pg B. Garde. 
Premierljjtnant i Jlaaden. 380 

store Sider i meaet smutt komme- 
ret Btnd med Guldtryt. Tit Tet- 
sten derer en Mangde scrdeles sine 
Billedee og et Kett over Entstand- 
Redsat sra ssss til 82.00. 

M. Uvestittder. En Sttldrtus 
sra Frimtpsianiegnene as Kapitel 
Mee. 200 Stder t Omslaz —- 

Mlct sra Um til Oe- 
801. cn Samling Vers as che. 

Winther. 242 Stder t Om« 
Redsat sra 81,20 til We. 
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