
,,Laugfkcdagsfalmc«. 
— 

,-83jc1«ti·! kundi- Lid du finde- 
Li«d, sum drdq dig rist til Mindc 

Himan ima den lmurdis Ti·oiie, 
Hunnen misd fin Tot-iict«i«oiic, —- 

Tiwt du imit i Etoct nisd 

Lin-i- hiorsct lsinisloisis dssimlun 
Nundt um fmiscis Folfisvrimlisih 
Kvindisflnffen bittisrt x11«a-di-i«, 
Etridgsuiasiid lddde oni iikinszs Wir-dek- 
Himlenis Englis tic brat. 

Hvorfur ist« du seln san stink- 
Tu, sont fund-c, out du vildi-, 
Etiais ned fru sioiietZ Bau-ide, 
Zplitts Beiden med din Rande-, 
Riniso dinis kriendisrss Hole 

Nod du kundi- iffo frixiih 
iiirrliqlwdisn er dit Jiiiiih 
siiisrligbisdisii liaardt diq 11·æimtc, 
Tot-for du san stille liasnkitin 
Vitlig lur du Todencs Vi-. 

Mengs paa dig fisg Liet fasstisn 
llndi-1«lige, fliue Meilen 
Tvendis Tian jcg fiaar nt skuc: 

nirrligliedisn i den-J Luc- 

Og min egcn umrke SjasL 

Nimr sua liaardt du drager Aaiide, 
ch er ftnldixi i din Vaiiiidc, 
Liiiasa miue Zimdisr manqu 

derdis Timisrnsc diq lange, 
.(i.:ildtil dinis Zuffis frem. 

Zincrten doch fis-m i dig brwndisiy 
Tit Lsislsiqnisliss du 11011dci«. 
Bindi-r much for miii Bindi-, 
Tot ei Sinilcin Rosisr rodin 
Jnftciidc i Livutsz Baar. 

Tu. sum i din dnbc Kummer 

(8’)uddoiiis:ikasrj«izilioden nimmer-, 

Lad din srwrliqlicd den sti1-i«ki-, 
Ziistte i min Ein sit Masrfin 
Flotte ndinin Emid for Wid! 

Naar jisg sau, nioi Døchn bøjct, 
oOkmidrer dort dg liikfisr Lied 
Giv mig Fred, soui helft jeg vildc, 
Osør mig for dit Anfigt stille, 
umset: scasitc stille Hisltl« 

»G. T-.« i ,,M1n.«ås Stil-« 

W
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En ztsviisdks Kækiighed. 
Jtuliensk Novellette. 

»Na-re Ven,« sagde han — ,,Kær- 
liglnsd lieftaar ltovedsagelig af Exten- 
untre-I« 

,,Hnordun vil du bevise det?« 

»Jo, dcrved at kllkcnncfttsr kun el- 

stct dan af lwem do genelsch For 
Etscnmcl —- lmisJ Ginlictta ika he- 
stsarer Enticos Tilltøieliqlted, giver 
lnn sia til It elka en -anden, og jcg 
lwtdcr ti Inod ten pau, at han, inden 
et Aar er munte, kalder Giulietta en 

lkjertcløis Kotctttr Pan selo sammt- 
zllkaadc nunr dct med Giulietta. 
Eknldc Ein-im iktc brndc sig om 

bcndc, nifter lmn sig Incd en unden 
cllcr fordylter sig i Politik og bliver 
,,.c1nsanciperet«. 

Nu unt Ztnndcr fintcs der ingcn 
vitktsliq opofrendc Kasrliglnsd der 
nat-er ord. Den forfvandt nted vore 

Jorfasdm Vi or adsradige og bor- 
gerliqe i Vor sdtrtsliglted 

Vasr fowisfet out, at Kasrliglted 
alt-ni- for Ktrrligltchns Zkyld on 

trofnst Fitkrliqlwd ndcn Gengæld 
fortstotnmct t«nn i Rumancrne .« 

Francegsko !I.Ikurintti synttssJ om at 

fremtonunc tncd den Flaqu Para- 
dcstser. ch lmldt Inn-get saf lmm og 

san paa tsn Maadc up til l)am. Jeq 
vidstc, at der nudcr det altsammen 
lau en vigs Bitttsrltcsd der et Pat- 
Gnnqc Var kommen from ltos lmm 
i den sidfte Tib. Tecsndcn var Rog- 
ttst om en Frwrligltedsltistoria i hvil- 
ken hau bandc spillet en af Hoved- 
rollt-nnd kommst mig for Øre. Jeg 
forstod, at l):m endnu led iaf en Skuf- 
felfe. 

Mariotti var Kunstner, men med 
en saa stor, privat Form11e, sat han 
var trafhwngiq af sin Kunst. Hans 
Villeder blcsv folgt til ganskc gode 
Prich og ltan tmde allerede vundet 

Navn som en Fremtidens Mand. 

Han bavde været forlovet med en 

DAXMARKSKORIX 
'Stø1·relse 23x28 Tommer. Trykt 

i forskellige Pausen-, viser klatt 

Jembnner, Byer. Købstæder og 
Flækkek, Samt alle betydelige Lands- 

bver, støkre Gram-de og Kirker. 
·Tilsendes i en Paprulle portokkjt 

for 4öc. i Frimærker. Endver cis-ask 

Mand burde eje et- Kokt ak Dim- 

marlc. 
« 
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nxenet sinnt TIl111e1«itane1-inde, 1nen 

plndielin lmude lnln furelsfet sig i e.n 

fernem Ennlcknder dg nistet sig nied 
IlIClIIL Hort Tid eflel' fif leg ej Brett 
irr-l Tlllaridtti. i lmiltet llan lind lnin 
ein nt ledier llain pna en an til 

«:lcordt"ni1en, lmdr di slnlde male sum- 
1nen. Vi tun nf Eted og nrbejdede 
flittigt liele Tiden 

sen tran nt llnn sagte at nlennne 
fiel Sol-g Ued sit Arltejde on det ums 

tnn nn on da, at Bitterlleden need 
fleln liess lianL 

sen Inwrtede dog tnlelint, html- 
snenet lmn llande forandret sin, on jesx 
eelsinnede itte den Aha-and, der lnmde 
lserlmet tnisg lnin livisglade Ven. 

Tet nur en nein-wende chniuften, 
vi vnndrede nede ved Strandbreddem 
niedean klllnriotti tnlte. — —- 

Plndselin led en Etennne ned Ei- 
ken af oisz 

»Ti- Dilde Oel ikle siqe 1nig, lmnd 
Kllotfen etc-« 

Mariotti ltetrngtede just Solen, 
der Unnilnnt merniede fin Dornen- 
ten. sen Vendte lnig onI for at fe, 
lmenc det var, der llande tult til usi. 

Tet Var en zwinde 
lInn var flcedt i en qannneL l-aset, 

resd leule Lin Halsen lnmde lnm et 

Einl, Fodderne var nenne, on lienlec 
l-1«nne Hnsnder on Arme um« sture on 
snerfe fknn en illimide 

dZnn stnd tanlInodjgt eg ventede 
lsnn Flut-. lLnln n-.1Ude et nedlnodint 
:’lnsix1t, skore un klare Tini-, Trletteng 
rnr lieslelntly lnen Oauret nrofts on 
nridt, en Eulen lnnde lnwndt liende 
nsknsle umstellt-un Tn sen llaude lie- 
spat-et llendesJ ElIurnOnIanL lnnde jeg 
zllknrrle til, at lnln Var tonnnen nd 
nf en nissel Jordlnntlh nden for lmii 
ten der stdd en Tende. fnldt lned 
snavfede Pjaltelx 

»Vol- Te i den -XZl)tte’.-« spnrgte 
len. »Da lmnd tnqer Te dein til’.-« 

»Vi sielger llrter til Llpetetet,« 
svnrede llnn. »Tet er Inin Mund og 
Illin, der lmr her. Han link lneret 

Soldat, on nlle Soldater er lidt 
snkautdssedm Inin Mund er sonune 
Tider unsnn lidt togset Jeg Plnkker 
llrter lier nede ved Strandbredden 
en seelger dein, Inen jeg faldt for et 

lan Dane siden og blev ganske lsaln i 
den ene Side og kan nn ikke bnfke 
Inig 1nere.« 

Var dette et Vink om at give hende 
en Al"1ni5se? Naturligvisi var hnn 
meget fnttig. 

»Da Dei-es Mund er Soldat?« 
»Don lmr oasret Soldat, og min 

Zøn er det nn.« 
Hendeszs Ler skinnede belade stolt 

og 1nildt, lnedenszs l)un fortsatte: 
»Ist-H har ikke set tnin Dreng i 

Aar og Dag. Huan FIT- er en Gang 
intelleln lidt slnaatoxsfeh sont sagt, og 
jeg Vil ikfe haue, at de man trwffe 
llinanden Jeg lsader lyaln nltid l)ilse, 
at vi lmr det godt, Inen er llele Ta- 
gen nde Pna Arbejde. Jeg vil itke 
tnge Inod de Penge, ban sendet lis; 
dein tan han felv trwnge til. Car- 
lino er en god Søm Inen det vilde 
ika Vasre godt for lnnn at komme 
leenI nn.« 

Jeg havde opmcerkfolnt hørt efter 
ltendesti Fortcelli11g, og lidt efter lsød 
jeg llende Godnat og bortfjernede 
nqu. sen vidste ikke rigtig, mn jeg 
lnnsde lnwe lmdt lnsnde Penge, men 

jeg l1eslnttede, at jeg i lwert Fuld 
nilde genfe denne statkels Kvinde 

Msatsiotti konI llen til Inig on ssagdez 
,,.slvinder er nonle underline Stab- 

ninger. Nnar alt founner til alt, 
vilde det Vasre letere at udforske Ha- 
net-J oq Bølgerness Tmlker end Zwin- 
desinde 

,,Elle1· en Kvindes K«ærlik1l)ed?« 
Han rynkede Psanden 
,,Denne Kninde er en Taube! Jeg 

kender hendes Historie. Monden 
lprygler bende forfcerdeligt. Hnn 
ifaldt ikke ned fra Klippen; lmn flog 
l)ende, eller ogsaa ftødte han hende 
ned. Trods lalt det bliver hnn hos 
lyam og arbejder sig ihjel for bans 
Skyld.« ANY-« 

»Da endda kalder dn Keerligheden 
egennyttig.« 

Mariotti vilde øiensynlig ikke høre 
ung, og vi gik Videre nden at sige 
unget. 

O I O 

Jeg genscm den nnderlige, galnle 
Kvinde en eller to Gange og gav 
bende nogle Penge Monden, der 
lmvde lneret borte i nogen Tid, var 

endnn ikke kommen dient 
Tet var bleoet et forfærdeligt 

Uvejr med Sturm oa Torden. Jeq 
gik ned til den fattige Kones Hutte 
og spurgte hende, om hun ikke var 

F 

lsaniie for llueiret Men lnni sw- 
1«ede i«dliiit: 

».x311i11iin« jlnlde ieq viere lianiieP 
mild M kn: admuu heftiittei iniii lidt « 

Ja m jm spiirqte lielldc, liUoIfUl 

tm» Muse i k» Nimmt nJiel Onli, 

szzi hkm Up Uq silqdc liclt like-III 

»Im-di ieii inne-: oni det! Fun- 
tiiit? Hei ei- itte iiithllt! MiU 

kUiiind tendei Veien til denne Hutte. 

zliiiiir liiin koninier viiiid Un Mist 

hieni, lieliinier lJiin ikte at giiii langt 
iir iit finde iiiii1.« 

,,.83uin«naar venter Te l)iini?« 
»Im iied der ikte. Hiin er lidt 

missen alle Zdldiiter er tosiede.« 
Eniirt eiter ssaii ieg liende fol· fidikk 

Osiinii Tit Viii en sinnt :’lften, og 
iiii liiinde lsisdt :Ui’iniotti fnl iii niig nd 
i det fri. 

Ilsiedens iii Vandrede liingsi Strand- 

tszsedden, iiininienliiinede jeg iinit 
stille Sind Osenstiinden for dlliariottis 

tidliiiere Hierliiilied nied den itiitkelszs 
Sie-indess i Jordlintten Den sprer 
lmide taget iinod en qod Maus-L 
liele Hierte og saii niiiniie Sinnent- 
ionilieder, liiin iiad odiile paii liende, 
nii liiinde siiii forliidt liiiin, niedenszs 
den iinden knn leiiede oii artieidede for 
dei: Mund, der lieliiindlede liende iiiii 
stil. 

Vi iiiiiidrisde dinlrinii nielleni Klip- 
perne nede Ved Irr-indem oii det lie- 
iiendte cillerede iir nierfne. Plndse— 
liii iit ieii lienne ised en Jllipne Lie 
isiij et seit Punkt, der beiniIiiede jig. 

»Wind er det".-« 
,..kliiindi-n ii".i Jordlintten! Linn 

ir isilden!« 
»Ah-»in li.i1« nel izsndelii iii drt d t iif 

nied liende, « jii ide Miiijdtti oii 
lkinidtei iiii lie n til det Et d, liniir linn 
liiii. Iii di niennede oc- liende, iiiii 
lnni liaiiig up oii iiiiide: 

»Im er ialdeii og link fliiIet niig. 
Tet er det ljele. « 

Liliariotti lipjede fiii ned over lJeIIde 
og lietiiiiitede liende nogle Lieblitte. 
Tisrpiu lniiitede lian til niig: 

»·ann dpr 
»Dor? Lg lier er ingen Wege i 

Nierl)eden?« 
,,-Lwiid siger De«.-« finirgte l)nn. 
»A: De liiir stødt Derei- Hooed.« 
»sich jeg fiildt dg slødte det.« 
»Er Dereis Mund l)je1nnie?" 
»Ja, men han er lidt — lidt tosset 

i Dag. Alle Zoldater er- tosfcde 
iille undtagen Carlinol Det er nu 
dereiz Wände at Viere paii!« 

Hendeszs Stennne var mat, vLinene 
Diir tiiaiiede, og l)nn iiandede tun 
nied Lsefvien Hnn fotsøgte at title, 
og ieii opfiingede Ordene: 

»Sig Earliiio 
»Wind ei« det? Hiiad er der i 

Vejen Z-« 

Den nniinkonine, der liiwde sinnt-gi- 
iiiir en Soldat. Det var en sinnt, 
nng denn-J, der eed Siniet af den staf- 
icics slnjnde fdrftrirftet 11dl11«ød: 

»Moder· !« 
Hnn løftede Horn-det, og liendes 

Zer liiste af Gliede. 
,,Eailinn « saiide lnin. ,,Cinlino!«i 
Saii sank liendez Houide tilliiiiie, 

og hnn lukkede Øiiiene 
Hnn var død —- død af Gliede. 

::- pp -:: 

Vi bar liende lien til Hytteih ine- 

dens Ciarlino qiorde osJ flere Eis-dras- 
niiiiil· Linn liavde trdet, at M oderen 
liiiiide lmit det bedie i den fidfte Tid; 
tlii nied den Hiler liaiide lnm altid 
tilliiiiieiendt ltansks Benge. 

fingen fik iioxien Linde Rede paci 
Aiirfiiiien til den staktel li— IKnindes 
Tod. Linn liiinde fiiqt e: at lnin 
ein« fialden, nien ni nin iif en iinden 
MeniniL som vi ddii ikke onitiilte, ikke 
eniiiinii til Carliiio. Simi- angejt 
liiavde linn ikke set nd, Xa lnin hiivde 
sagt, at lntn Var fnlden. Linn havde 
vieret bange for, at vi skulde fatte 
Mistanke til hendes Mand. 

Hytten stod nbeboet, oq niin Ven 
oii ieg vendte tilbage til Rom. 

Frianisesco var bleveu i bedre Hu- 
niør i den fidste Tid. 

»Du biwde Ret « saiide kmn en D ag 
til mig. »Alle Kvinder er ikke f(tlfke, 
fordi en af dem bar veeret det. Den 
stakkeks Kvinde i Hytten giiv mig en 

»Lektion. Hendes Kcerlighed var op- 
rigtiq og ikke egennnttig. Og bar 
nn e·n Kvinde triiadt paa mit Hierte,- 
fiiii tienker ieq, at det kan blioe lcegti 
af eii andeu. Hvem veed?« 

Jeg forlod hiim — for førfte Gang 
i lang Tid —- belt let om Hiertet i 

Eniiiinq vilde ieq vende tilltaqe til» 
den famme Kost, selv om det kun« 
fknlde viere for at opsøge den einem-« 
nie Grim, bvor Carlinos Moder l)vi-l 
lede. , 

Professor Poul la Cour 
sont Læccr. 

tiintnnernt nied sine Ell-ver din- 

Ponl la Conr egentlin oldrig nden- 
for Tjtnerne pna Stolen. Vi hunde· 
nieslen det Jndt1«nt·, ot lion itte in-» 

-tcre—:—serede sig for os— nden 11etop. 
nuar oi sad soni Eli-ver onctring 
Don-J statedeix I 

Men oi sundt det rinielii1t, ati 
noonlig l)on our for optinret til atE 
tnnne foxa Tid til ist »du-re noget«. sor den enkelte, ois specielt i Aston 
lwor der stnlde in«ln-jdes, on imm- 
Forsrander Ednoder sled tidliqt ogj 
sent on deroed nun Zonen an, solteis« 
let itke sont nonet Sonn, at nan, Vi- 
denskisliszsnmnden, Lpfinderen, Inaiittelk 
Viere for optiaxset til at soure piu ele- 

lnentiere Eporgsnmoi. san Ineget 
niere, sont oi i Timerne lnwde frit 
Elag til nt sporne, sira »Funkt« oi 
rilde. 

Men i Tinierne tnnde man oder- 

llonedet itfe tiean siq en niere onl- 

lmggelin, niere iinodefonnnende og 
lencfieldii Biere on Loerliorer end la 
tfonr. 

Lis nnar lnni i TidensJ Sols nddik- 
lede sig til ist dlioe en enesraiiende 
Popnlier Fremstiller of san dunste- 
line Ting sont Verdensölinisninnen oxx 
Jllodernegs Venieqelse eller III-»nur- 
triefternecs niest indoitlede Proble- 
mer eller liesoirrline qeonietrisle Mon- 

strnttioner, san stoldteis det siftert 
nun-J aldrin Wintende Toolniodiglled 
on Lnilsnnneliiilied fon at seln lex 

lnssr tmnsnennne Eli-o liaode fnld 
ForsUiielse af Nrolilencerne 

J non-J Lilie nn« et Eporisiitnanl 
iildrig ,,dnnit«, sordi det for trank nor 

et Vidneislnjrd oni, iit ban seln enten 
jlte lnmde oieret i Stand til ist fast- 
liolde Elenerneszs Lpnnertsenilsed, el- 
ler hsan lssande nieret Inindre klar on 
let forstcksaeliii i sin Fremstillinir Lg 
derfor lierte la Conr af sine Steuer- 
soxn disse lierte of lianr 

Ten, der strioer disse Linien lnir 
oldrig fendt en lsedre Viel-er end ln 
Com« og er nieiret i Toiol ocn, at 

licnsö Liqe i det llelil taget finde-J eller 
nogen Sinde lmr leoet og virfet. Tlti 
ljion betrogtede aldrig noget sont» 
»selvfølgeligt«, offasrdigede aldrig en! 

Islkyfmed et Sknldertræk eller et 
I-: mil, "og""de·1ss1e«sä15söHite-" Oftfhifog 
aloorlige Strasben for iat opnasa den 
nlietingede Forstimelse gjo1«de, at Ele- 
verne selo lugde derei- Optnierksonc- 
ljed ind i Tiinerne. 
s Terfor Var la EoanZsTinier en 

Fest og en Gliede psasa Stolen. Ar- 
ltejdet under tman Ledelse elektrice- 
rede os, on Vi folte det sonI et Sonn 
og et T«·:1l1, noar han ikfe fnnde 
komme, eller oi selo var sorliindrer 

Men var faolisdeiz Arliejdet nIed 
seloe Msaterisalet en Gliede, sna fit 
la Conrszi Tinteiy og sierlig non-Es 
J-ol-ed1·ag, en eiren Kur-after ved den 

salvorlige, personliqe Forde, lmn 
lagde over sit Stof. kae sinrledes:i, 
at han forsøgte at presse oidenskalie- 
lige Kendszsnerninger ind i sine An- 

stnelsers System« Tertil var ban 
en oltsor ssandhedszkierlig Natur-. 

Men i lmnsrs Fretnstilling as Zin- 
sikkens Historie on Matemotikkens 
lldvitlinq gik der en Ilnderstrøni of 
menneskeliq Gliede over Fremskridtet 
i Naturerkendelsen ois i denne men- 

nesfelige Taufe-Es voksende Evne til 
at tnmle nied Problemerne. 

Nimr l1an efter at baue gennem- 

iriraet Beoiserne for en mateniatiit 
Scetniugszs Rigtiglied og ved lszielp 
ai diIse l):-aode lost en Opgaoe, plef- 
ede han spøgende paa Batin at til- 

føje: »Qnod erat de1nonstrimd1nn« 
(l«.viltet var det, der sknlde lieoises3). 
Og saa lyste hansi Øjne med en san- 
dan Forstaiaelsens Glæde, at vi skulde 
tro, det var første Gang, han havde 
løst Problemet Lg derved fix-nir- 
slede han osz poa en niesten troldomLs- 

ngtig Monde· 
— Men foruden denne menneskelige 
Gliede ved Herredønnnet over Stof- 
fet — en Gliede, der uatnrligt for- 
plantede sig til hont- Eleoer — var 

der endnu noget andet, sont vel paa- 
virkede hans Elever dybest, nemlig 
den Gliede og Benndring, fom han 
lsagde for Tagen overfor selve Natu- 

ren-Es Jndretning. 
Jan sandten Skønhsd Ug ell Hak- 

moni i Lllkotematikkeih og du fwklia 
Geoinetrien, en Visdom og en Rig- 
donI i Notnreus Hiisl)oldning, som 
gimske natur-liest ofte i Slutningen 
af lians Foredrag forniede sig fom 
en Lovsang til hinn, der lsavde skabt 

m 
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Ægtevielsesuttestot-. 
vl hat endelig opmiaet at fas« en vellykket og elogsmt u-1im-s. 

Ægtsvielsesattest pas Dansk og i smagiulde linløken Det er ilcke nugpn 

Efterllgajng, mea otiginalt udkørt at det bekendte Firma Ernst Kauf 
many co. Nr. ll i vor illustrekstio Katalog et en tinge Efterligni11g. 
stottelsea st 17 x 22. Pris: 85 pr. Dusin. Haw- ogsaa pag Engelsk til 
stimme Pris. 
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Hoscler De c. si- 

K i-. oore BlacM 
,,Dan keren«. JØ s 

Nyhedgblad, udkommer to Gange ugentl«q, 

jXLS kostet kun 81.50 om Aaret. Det enefte 
danske Nyhedsblad, der udkommek 

k: to Gange om Ugen. 
--.-- 

»Dansk luthersk Kirkcblad« 

l 

I 

l) Officielt Organ for Trn sorenede danske co. 

. luth. Kikke i Amerika, udkommer agent- 

! lig og kostet tun 81.00 om Aaret. 

l 
l 
l 
i 

I 
l 
V 

( 
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»De Unch Blad i 211I1crika«. 
Scerlig for Ungdommen, udkommcr en Gang 

om Mauneden og kostet 50c om Arn-en 
--.- 

« 
x HØ ;,Børncbladet. 

Espv Et illustreret Vlad for Borncne, et udmærket 

ØZR Blad for Sondagsskoler, ubkommet 
ugentlig og koster 50c om Aaret. 
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ou indrettet dcnuc uidundcrlige Na- 
tlll«. 

Det er da iffe for mmet sagt, at 
vi Eli-ver ncerede en Ærbødighed for 
la Cour sont for ingeu anden af Vore 

Latrerin Og naiar det skete, at der 
gik »Revolution« i Gemvttcrnc, ksaa 
var la Cour den« der bedst forstod at 
appellere til Vore bedre Følelser. 
lmad han faa at sich aldrig gjorde 
fOrque-:s, fordi vi følte, nt nasar han 
sugdc uoget til os, sua var det hsaus 
porsoniigc Overlmvisni11q, bun tulte 
nd fru. 

» 

En gammel Ast-onst 
——-.-k.—— 

Gudlige Smaafkrifter. 1 
Nye, som ikke findes i 

) vort sidste Katalog. 

De bedes bestilt efter Nr. 

Nr. 113. Den sande og falske 
Fred. 24 Sider i Omslag 5c. 

Nr. 525. Hvorfor ringeagte J 
Bibelen. 32 Sider. Pris 6c. 

Nr. 526. Fald og Oprejsning. Ef- 
ter Svensk. Folkelivet. Af H. 
K. 58 Sider, Pris 10c. 

Nr. 527. Omsider funden af Hyrs 
defi. Eu døendes Livsskildkiug. 
Genfortalt af Kriftine Wormark. 
32 Sider. Pris 6c. 

Nr. 490. Hvorfor mærke vi saa 
lidt til Glæden hos Guds Børn 
Af Johannes Blauenfeldt. 16 
Sider. Pris 4c. 

Nr. 491. Se jeg ftaar for Døren 
og banker. Af Johannes Gozi 
ner. 60 Sider. Pris 10c. 

Nr. 492. Skovhuset. Efter sveusk 
Folkeliv. Af H. K. 52 Sider. 
Pris 10c. 

Nr. 493. Den fritcenkeriske Sko- 
mager. Et Blad af Pest Lon- 
dons Missionshistorie Af Pa- 
stor Hugh Price Hughes. 52 
Sider. 10c. 

Nr. 494. Vor Trøst t Liv og Død. 
En Erindring fra Krigen i 
1870. 18 Sider. Pris 4c. 

Nr. 495. ,,Om nogen tørfter, han 
komme.« Af Biskop J. C. Ryle. 
32 Sider Pris 6c. 

Nr. 490. Fra Død til Liv. En 
Fortælling fra Luthers Liv. Af 
Erneft Ebers. 24 Sider. Pris 
4c. 

Nr. 498. De unyttige Ord. En 
Betragtning. Af E. Stæhelin. 
24 Sider. Pris 4c. 

Rr. 499. En kostelig Aw- En 

Fortælling fra Missionen i Bag- 
indien. 24 Sider. Pris 4c. 

,- 

Nr. 500. Med eet Pund. Af Kri- 
stine Wormach. 32 Sider. Pris- 
Sc· 

Nr. 501. Løst ud af Snaren. En 

Julefortælling. 24 S. Pris 4c. 
Nr. 503. Den ftore Forsoningss 

dag. En Fortælling fra det ji- 
diske Folkeliv. Af Philip Gor- 
don, Jødemissionær. 20 Sider. 
Pris 4c. 

Nr. 504. Hat du Fred2 Af Bi- 
fkop J. C. Ryle. 48 Silber- 
Pris 8c. 

Nr 505. J Lægens Venteværelfe. 
Af Fr. Oldenborg. 24 Sider. 
Pris 4c. 

Nr. 506. Gennem Porten. Foc- 
tælltng af Gerhardt. 48 Sider. 
Pris 10c. 

Nr. 507. Af en Kvindes Liv. 56 
Sider. Pris 10c. 

Nr. 508. Julebrev til en syg. Af 
Johannc Blauenfeldt. 20 Sider. 
Pris 4c. 

Nr. 512. To Ynglinger. Fortcels 
ling« fra det virkelige Liv. 32 
Sidetr Pris Sc- 

Nr. 513. Er du Arving2 Af Bi- 
skop J. C. Ryle 44 Sider. Pris 
8c. 

Nr. 514. Doktorens Testament. 
Efter svensk Folkeliv. Af H. K. 
48 Sider. Pris 10c. 

Nr. 515. Gemsem Kamp til Seien 
Et Billede fra det indiske Mis- 
sionsliu Af Missionær V- 
Lytbi. 20 Sider. Pris 4c. 

Nr. 516. »En retfcerdigs Bøn 
formaar meget«. 34 Sider. 
Pris 6c. 

Nr. 517. Gile Haand over Van- 
dene. Af N. Friis. 40 Sidek. 
Pris 8c. 

Nr. 518. Noget at leve for. 20 
Sider. Pris 4c. 

Nr. 519. J gode Hænder. -Af 
M. O. 64 Sider. Pris 12c. 

Nr. 52(). Vejen til Salighed. En 
Samtale. 24 Sider. Pris 4c. 

Nr. 521. Med Gud. Af Erik 
Norden. 48 Sider. Pris 10:. 

Nr. 522. En dansk Søgut. For- 
tællmg af Albert. 40 Sider. 
Pris 8c. 

Nr. 523. En Jødinde ved Kor- 
sets Fad. Af M. Woldem. 56 
Sider. Pris 10c. 

Nr. 524. En ejendommelig Frugt 
af Hedningemissionew Af G. 
H. Schneider. 32 Sider. Pris sc. 
Erholdes indtil udfolgt i 

Danifh Luth. Publ. Haufe, . 

Plain Nebr. c« 


