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Hvisken? 
»Ja, du er ikkc troende, Insin Son! skønt du ved Vei- 

Tgh Herren bar scndt mange z i s f e r e eftcr dig for at 

fange dig; men du har ikkc vjllet lade dig fange cndnu. 

Dog, du flipper ikke fra Herren, det er min Tro. Vil du 
We lade dig fange nf Fiskernc med Garnct, scm sendet tmh 

dig dernæst J w a e- r e: mcu da Uil dct kommt- til at wich 
Bin DrengZ naar du man bløde under Jægerens Pile«. 
Saaledcg taltc den qamle Mund til sin Sem, oq der lqucsr 
Uft meget i diese Ord. Der er not mange, der kan siqe: 
bei er gaaet faaledes med mig. 

Du uuge MennefkeZ bvilke af dissc vil du vcvlmd Fi- 
-seren med Garnet eller Jænercn med der fknrpc VaabenP 

-0an hat ofte været ude eftcr dig· Herren bar prøvet at 

dtage dig ,,med Kærlighedsbaand og med Morrncsfkestore: 
G mange che hat lmn forføgt at faa dig til at omvendc 

Ug; mildt og ømt, bar han draget og lokket. Men du sandt- 
indtil nei, du ftod imod, du ftampedc mod BroddexL 

Vil du da have Jægerne efter dig? Vil du først be- 

Mde at søge Herren, naar sværc Sygdomme, Sorgen 
,, Rodgang Fald, Smcrter o. l. kommer og staats dit Hjcrtc 
Mk Saur! Skal dct gaa dia, sum det gik Manna-Sie derl 
Erst omvendte fig i Fangenskabets tunge Lamm-. O, lwad 
til du welch Vcclg Jesus med det sammt-, det er mit vol- 

wente Rand. Du vil aldrig fortryde at have valqt ham 

,fymdin. 
Ssg ham, mcns Hjcrtet san lysthigt bankcrl 

Verden omskifter — han blivcr forsand! 
Svigter i Ratten dit Rot og dir Anker. 
Kerld paa din Fressen da fvigtcr ej han! 

Stjemcrnes Jld 
Tændcr han mild; 

Aldrig kan Hinnnelcns Haab føre vild. 
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Sværmkki. 

,,.Kom med nd i Haben og je, lworledesz Bierne imst- 
einerl« raubte Lsuietsz ,yr11e.fxeq aik ud oq san ma, »Entw- 
Zwiet«. Im tasnkte Paa, kmad ni i Fiirken ist-regnet iiied 

ssdcermeriets Nava; diese Zank-er izedskreu ieq med der 

jaumez her er de. 

I. 
Er det ikte Lixistegn liosz Vieriun timir du Meran 

XI ded Biflok skal sitlert ikke svcerine: det wi· im da not 
Mitta, selv om ieg er heit ickmidig i Bindi Vil jeg da 
ist-Ihr Sværmeri i Wirken for et Lin-sitean Juki Dil found 
fst vantw, amideligt døde osg Verdslige sisirteniedlemiuer 
EIN-mer ikkeH De liar intet ut ioasrmsc for. Te er Dei til- 
M i dereH JOHN-T linor Liuslicsvawslien oii Livglmnqiim 
lztk stceckket eller død, Det er Liegtmng og Flnnistrmw iin 
Eisinget Sværmeri i Stand Nanr det svækmeriske beqiiiks « 

Der at viie sig i Meniglieden, du bar iocu flieget Munde-sic- 
.-;Lys bestraalet nogle Hierter. ajort det Damit i Mut-ein 
Tmngm er vaagnet til at prøve Vingerne i Livetg klare 

Fsckfkiw i 

« 
« 

II. 
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Vier-ne ivcerimen fordi Finden er for litte. Der er iite j 
Okæds for de unae Bier, inqu Plads for en uduidet Birk- , 

W, for mit Arbeide. Og det inmme er Tilfasldet i stir- ; 
Ist Dersom den ikke oil forstaa Trangen til Livslwnasgelie j 

Kraftudfoldelse lios iine levendc Alkedlenuner, iaa frem- 
der den Semrmeri. Lad mig fortcelle et Etsemspel En 

og fandhedstssøgende unxi Mond i Tumimrk var blos-en 
evirket af Mormoncrne, fom linke-rede der mu Ema-n. . 

Setz-tut og senderrevet gik anliniien lieu til iin Zoxiiiesi ; 

t for at tale med ham um iin Ziælsjs Kreise oii um de 
« 

kmenske Last-doman limi tinnbede m finde Hin-l » i Ein k 
we paa den Mande. Da lian licwde formlt Pius-seid 
Stilliiig, fik licm folgende Zum-: »Wind mr l 

I er der Pan Mcelt oxi Grød eller Grad oii Maslt« Tor F 
vinkede Præiten ham af, og forundrer du diq oum at z 
after en saadan Medfart fværmede over blmidt.. kor i 

e Blandt dem troede han at have fundet Sniidhe-i 
Deg Tvivlen vaagnede snakt bog bam igen, da en as Ei 
.-rm-postlene sagde til Folget da de var kommen ud ats · 

at tm kunde de kafte der-es Bibel ud i Habt-L tlJi nam- f 
til Zion i Utah, da havde de Profeterne med det le- J 

Ord. Eiter itore Lidelier, aacideliae Finmisse og Lied-—- 
« 

m demie Mund tilbage til den lutberike Kirke oq de- 
Zm for nogle Aar fiden iom et troendis Meimeske Men 

dset for meget fandfynligt, at alt det sprgelige 
Bunde have været afværget, dersom nævnte 

Herde fotstaaet fin Opgave over for dette fegende 
few-kein tilham i sin Sjælenøti Aa dersom 

Usitzctdreland havde vidft at gere fern-den Plads 
,,Sværmere«, da havde vi næppe haft ca 

Je Winter-nd i Utah og andre States. 
: M Ldkn feste Missions udtdelige Fertjenes 

et den eri- fis Arbeit-e let-list lin Fell-ej 
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mel Falles-kit. ch kender det ikke. Men det er jeg overbes 
vist om, at i Sværmcricts Tidcr i siirkem da bør Evange- 
liets sklokke ringes med fuld Kraft, og da man Naadcns 
Fløjtetouer lydc med helc der-es samlende og iudbydcnde 
Mang. Det vil bewlige Svcermerne og bringe dem til at 
tccuke dem alvorligt om,saa de nmaske opgivcerockrmeriet 
Men her har Mitten vist en Del at angre. Ofte hat den be- 
gyudt at flaa los paa de stakkels Svakrmerc med Miskcns 
delik, oude Ord, Juki-Messe Baudjcvttelse og andre Hauen- 
de førgelige Midler, og Følgen er selvfølgclig blevct den, 
at Svcermeme er blevet jagne loengcrc og længere bort fm 
Kirken ud i Sværmeriet i Stedet for cit blivc ketlcdte og 
hjulpne til Fred og Ovile i Hirten-J Tro. —-— »»Aa, den Tid 
er forbi« siger du. Ja, var den bere. Men ogsaa i vore Da- 
ge kan man se det Særsyn, at Præfter menetz at de man 

modarbejde Sværmeri ved Søndag efter «Søndag pao Pras- 
difkftolen at tordne los mod dc stakkels Svasrmcrex Mon 
de virkeligt kan mcne at tjeueSjcelene med cn faadanzrcmsi 
gangstnaadd Bisseligt kan Udviklingen af Sværtnerici 
komme paa et faadant Stadc, at Kirkens Tjeuer maa of- 
fentligt afsløre det og advake mod det. Men dcrfom en Or- 
dets Forkyuder hat Sværmeri som sit Alfa ogOmcga SM- 
dag efter Søndag, da gør han sikkert Guds Rige Skade oq 
ikke Gavn. 

(Fortsættes:s.) 
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David Livingftonr. 
Efter »Missionary Review« ved C h r. C l) r i s te n f e n 

Det er nu 35 Aar siden David Livingstones office- 
lede Legetne med Undtagelse af haniz Hierte d. 18. April 
1874 blev baaret op ad den lange Hovedgana i Weitniin- 
ster Abbedi og lagt til Hvile under Gulvfliseme tæt ved 
Kirkeskibets Centrum. Det er den størite Ærcu England 
kan vise en af sine afdøde Hædersmænd; men den var ikfe 
for ftor for den Missioncer, soin hat-de gennetntrwngt 
Afrikag Jndre og føjet en Million swadrattnil til den 
kendte Del af Jordens Overflade. 

David Livinqitoniy Opdagelfesreisende, Geograf, 
Astronom, Zoolog, Botaniter, Liegt-, Micsiioiicer, blev 
født d. 19. Marts ists i Blantyre ncer ved Glasgow i 
et tarveligt Hjem, hvis siaraktermasrte var Gndsfrym 
og Lyft til Bogen J Tiaarisalderen maatte lian be- 
gynde at arbejdei et Bomuldsvasveri for at bade lidt paa 
Familiean taroelige Jndtcegter. Men l)an-:« siasrlighed 
til Vgger var iaa stor, at han beugte en Tel af iin ferite 
Ugeiøn til at købe en latinfk Lasreboa for, on efter at 
have arbeidet sra hil. « oin Moments-i til H oni Afteneti 
beiøgte han en Aftenilole for Fabritteitcs dick-deinem Naar 
han kotn hjetn Fil. 1«, studerede tian til Lkiidnat euer jene- 
ke, undtagen hanH Moder satte en Etappe-r derfor ned at 
blæse Lyiet ud ellek tasge bang Begier fra l)ain. 

J Fabritten lagde lian en Von inia sin Zpiiidetnas 
itine, un Deo nu og da under Arbejdet at apianae en Zcet : 

ning tilegiiede han sig en Tsel mindstaber. Tette var eni 
nieget befværlig Maade atktilextne fiq mindfkaber paa. 
nen den gao ham Øvelse i at knnne beherske aa ianile 
·ine Tanker —- en Zwist-. der fiden bleo af ikvutderlia 
Betydning for dam. 

Hans tiærlighed til Naturen var lige iaa stor som 
til Vøqerne Før hatt var 10 Aar gaininel liavde han 
iemtemftrejfet hele Blantyreå Omegn en beanndt at sam- 
e Bloinfter ua Mitte-rollen der tiltrai fiq lians Opinasrt 
ornlied on· mitt- lians Beiindrikm. shall-bitt som han var, 
andt han Tid til at fartscette hernied, endog efter at lian 
iavde begyndt at arbejde paa Fabritten. 

Sfønt lian havde faaet en omiorgsfuld Opdragelfe 
Ia Undervistining i et krifteligt Hieni, var det dog førft 
sit 20de Aar, lian kam til at leve et denjde Troeslin 
Samfnnd i« d sin Frelsetc Denne Begiuenhed fokans 

krede alle hat S Fremtidsplanek. Det blev straks hanszi 
aste Beslutning at ofre bele sit Liv i Herren-I Tjeneite. 
Znart besteinte ban at give alt, hvad han lunde saa til- 
ners af fin tarveliae Lein til Misfimnsn, oq da ljnn knrt 

fter lceste Giitzlaffs »Opraab til Britaniens on Amerika-:- 
isirker am Hjælp for sisiiia«, beilnttede han sig til at aaa 
Um Lasgemissionajr til dette store Land. Det dobli ilte 
Etudiixm i Medic-in og Teoiaai kostede nianae Beine-: hegt 
um hatt iaiskknem Ied at arbejde i; Mauiieder um Zum- 
«:-eren Paa Fahl-isten og ftiidere de 6 Vinterinaakteder i 

Exisasguw sinnst ned at genneinføre den strengeste Zion-onst 
Jeg bar aldrig modtaget en Penning fra nogen«, fixter 
an. 

J 1838 anfsgte han det landoniske Missioiigselstab 
m en Gerning i Kina, og i Henhold til Reglrrne blev 

km fat paa en 3 Maaneders Prene. Men hans daarlige 
Held med Hensyn til at vrædike liavde ncer braat ham 
in Affked. Der foktælles, at han en Gang blev sendt 
sen at prædike for en Præst, som vat iyg. »Hu-i tog sitt 
Eekft,« siqer en af hans Kammerater. »og læfte den med 

negen Eftertanke, og saa —- flyzitede hele Prwdikenen fra 
am. Et Midnatsmstke overfaldt ham, og han sagde 
sludselig: ,Benner, jeg hat forglemt alt, hvad jeg havde 
it siqe’, hvorpaa han forlod Kirken." 

Livingftones Tanker havde hidtil udelutkende drejet 
ig om Kina7 men Herren, sont kendte hans Evnet bedte 
nd han seit-, var i Færd med at kalde ham til m anden 

liebede Da« hani Forderedelsestid var omtreut for- 
kt udbred Opimnskrigat i Kur-a pg luktede DIren dertil 
Ren get-v pas denne M kam Robert Mossat hie-n tta 
Krite- og vonst- M Lauter tin-d derm- Bei-Mk 
II. MOWMomhaniBtfluminaatm IM- 
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Tkt rette Ho leftcd 
Mel.: Frcnmd er Verdens vilde Rest 

Er Hjcrtet fuldt af Frygt og Tvivh 
Og Sorgen har Bo dermdcu 
Man du iVerden ikke faa Holl, 
Og Hiertefreden ej finde, 

Vid da, at Rot-set er Hvilested 
For dem, som til Hvilc trasnget 
Vid da, at Jesus vclsigricr dem, 
Som fast vcd han Fioks sig beengen 

Gan ben til Jesus-, ved skorfet Entkl- 
Og Jesus dig Fredcn sendet-. 

« 

Mægtig da vaagner i din Sjasl 
En Waden du un ej feucht- 

Da brufcr Jubel i chrlen ind, 
Sau Norm-J Strenge de klingen 
Mens du dig hæver med frcjdigtsind 
Opad paa Troms Vinger. 

Søster P. 

Hund tytics cder om 

Kiisius s 

Af Zehn Lin-im 
(Sluttet) 

Man hat ment, at Jnfpirationens 
Opfattelse af sitistus itkc Var forenei 
lig nnsd den personligcs Frihcd og 
Mennciictg aliidiac Udvikling; at 

diristusidcens Virtcliggorelie i Men- 
neskrlioct vilde liasnnne de fkønnc 
Kunstisrs Ernst-lich tøvc Menneikcl 
Livgglasdisn on sumka den nødoendigc 
Ambition og de ftore Livsiiitcrcsscr. 
Men Historie-n hat til fuldc goth 
gjort, at de jainfundsdminendc ogi 
saininndsbwgende Nationck nor de, 
der sont anr poa Zpørgsmanlcn 
Hut-In iiac J inia at vened- med Po- 
tcr crilasrch Du or Kristng, den le- 
ocnde Osndcs Zon! Noar sont helft oq 
livor ioin holst dctte blcv nilart for 
ist Foli ksllor et Individ, blile der on 

tilsimi«e.«.do Tilbaqonann i JdonL i 
Aandislio i Moral, i fand Einn- 
fnndslwidftlied Hnor meinst nunm- 

ikie i- Cis-. Franlrig lidi-, fordi dist 
oailrde da novrdo iia nd paa Zkrnai 

Glas-»Sti- :«llisi·o ’iirdsclixsiuspkodcti i del 
Klar-J Tib, der somle im Mit-undi- 
insnnsxs Fald til riiolnsispnsiicsts Tod, 
koste-sc den«- Nation iiic iaa lidt over 
en Million Ellicmiriiclio Hoilkcn lus- 
ilaacliki Ziillina indtaxxek ifin andre 
of de lalinsiis Kolli, fordi donnis Vi- 
kisndcslic of Aooiiclcsn Pelor lJoI dont 
or blasen fordunflet as iolvsgjorte hin- 
disis on inisnncskclisics Traditionen Illi- 
at nich oni di- VcsrdcngsolL der endnn 
iilis er ionnnisn i Vordriiia nie-d 
Einsmsnmalct oin minan Ei Blit« 
oaa dissiesz Lindansknclsa Moral og 
Zanifnndcsliv vil oocsrtyde den most 
iloptiiie oni Firisti Spornsniaals Be- 
tydning for Slæqten. 

Livsalod og livsiraftigi indtaacr i 
vor Tid de Foli Tilvas1·eiiici:«5 ledisns 
de Stillincwn lios Wem miin 
Sporgsmnol ----- oa misaet more iaisni 
nein Nrfornmtionisng pensde Tand ; 
—- beboldt iin leucndcy iin opriikdelis i 

ge lietydnina Hvad will-s oder oni 

sit-Einig? lwisz Eins or ban? Hin-ist i 

enesie Folis Veiiasrd Lnkkc da Ziot l 
lnsd beror oaa, lmorlech dcst stille-r l 
iia til dotlcs Eivoracsmaal Pan dci 1 

l 
i 

iairlse Soari Grund lsykigissk olisn is 

den fande Historie grundlirxixies alo- 
ne disn fandc Jriliisd swniilillisszi 
a l e n e dcn risncs Povii da inmit: oaa ; 
denne Grundvvld alene ndvikler I 

iia Don imidis Filoioii. od. nd fra den- i 
ne Grundaniinelfc alone loicss allt- z 
Tasniningens og Tilvasreliens Pro- j 
blmnny harmoneres alle Livets fan- ( 

de Modfætniimer. Spørgsmaalet er 1 

ikie her: chm er Pelor? Hvad tot-is 
kossoder om Pistol-? ei Spsrgsmaal,«- 
der synes at være blwet’det vigtigsle »- 
ior Roma-knien Neji Det er Jesus - 

liristugl innen andeni Tet er h a mji 
oa vor Stilling til han« at Afgørelien i 
gælden Hvad tykles csder omKtiflus? « 

For at kommenden om det altonv · 

faltende Sporasmaal bar man oaiaa z 
forlcnmh at Betdensreligionens an- ; 
dre ioakaldte heilige Skrifter stulde 
stille-s lige med Bibelenz man bar «- 

paastaaet, atsKonJiutiiez Zum-steh 
Manns-ed og sehnen- Foriatteke z 
var list im nieset Inspiratioan 
AM, iom Bibel-us billige Forists « 

tere var-set Mai vgiaa her feelder 
Historie-; Dom-neu Buddha-, Brab-- 
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MERchN WHOLESALE BREka ZÆHEZMTÆM 
soIn Vestens moderne Folt faar as 
yine gantle Nationerg fildigfte Aandsi 
frIIgter, ladet itte nntyde nogen fand 
Jndfide eller Inspiration hos die-je i 
Osterlandene fna højt anpriste Lastere 
og lækde. Man feiger her forgasveg 
efter nogen Livets Blomft og Krone 
— eftcr noIIeII levendegørende Rand- 
der strwlier efter Virtelignørelse i 
Zoltelagene og peger Inod en viktelig, 
en eviq Fnldtonnnenhed 

J Betendelsen, »Du er liristu5, 
Jden lenende Gnds San«, anbenbares 
der en Evighedsplam ---— Beayndeli 
sen, FreIngangen on Fuldendelfen as 
et quc der ital fejre over alle andre 
Niner on fclv bestem enIIIde1m. Ver- 
dIsI:csI«eliinoIIer1:e tender intet nf dette. 
Svørgsnmolet: Hvad thtteg eder onI 

mime lIviLz Jan er han? er ilte en 

Opfindelfe af den IneIIIIefteliIIe Tun- 
le. Der er itke lIer Tale oIII Filisos 
fiens private ZIIeknlntionLe· en do- 
delicIsJ Bist-dom, et Werden nnIerrinnI 
Sporneren er ikte et vift AnklInndIe 
des Profit en beftemt Rates Leder,·" 
et loknlt Folts Vistmnd. EIIørIIeren 
er felo alle Tinns Ztnber s— det evi- 
ne LId -— IIva Bnd HiIIIInelean Dass 
re, HinInIelrnnIInetS ntalline siloder 
oII alle ElenIenter adlnder· Det er 

Liveth Ztnber on Herre; sksjrteIIsii 
GruIIdlæacIer, Eninlchens oq Tidensjs 
JndlIold, der her fpømer Tet er Ala- 
benbareren af den evisIe sicerllnbedsi 
villie til den faldne Slcrgts suldtonIsy 
ne Forløsning, der her trcrder den« 
anner Verden i Mode. Spornen-n er 

itle lIer en Finnsfutst itte en Zuwa- 
ster; ikte en MIIlImIImed; itte en in- 
disk Forfatterz itke en ronIerft ancc 
Jst-F! Gan er StobeliesI9, Livetsz on 
Melkean eget PriIIcip, der seln vil 
Iwre nasrnasrende i sin Illleninlnsd til 
Tidernes Ende: ikke sorIIIidlet 
Jed en Pude, — et strebt-list oq syn- 
diqt Menneite —, Inen i fin egen 
Iellige fnldkmnne Per foielinknsdirs Nase- 
Jan-elfe, breren de Msninlnsdenås Eva-I- 
leider ocI føm Ide den til FIIldtoIn 
IIenlIedens TilftIIIIde. 

vLen ftnbte Perlonlianed feln 
Ien Weste, den Inest dmnzede, dexxf 
nen ndoitlede er ndfat for LjIIet-:—« — 

For Eideng Villaarlianed sIon int- fe. 
mavirtes cIf MekIIIeftenm.deI:-Z Frenisl 
ltridt istundfkch: Zornnners Jnd i flydelse betinges ved Verdensideer 

i 
ql ql 

Ies Foranderlighed ogMIIIIfoldiglIedx 
Mnhammedanismen begrænIes ved 
kerdensformaalenes Stiftem 
Lyttens Ustadighed og Forltellighedz 
san vel fonI Tidens Tilfældinhed IIri « 

her forstykrende ind inlle fkabtes Lin : 

Men Krifti Spsrgsnmals eviae ons 
altnene Gyldigbed hverken dennqu 
eller begrænfes ved nvaet nf alt dette. 
Tidens neuen-ab eaek Iwideneenj 
bens gode eller flette Moral, Verdensi z 
ldeemes Flygtlghed og Verdensforsl 
maalenes Pilkaarlighed berstet ikkeT 
den Himmels-e eller hans Gerning. 
Fka baut Twne udgaar Gnddomgs 
Edle-is Strmäer og Mæfter til alle. 
Use-. Siedet øg Staaten men Men- 
nestetantetg Mbsgevendelle til ham 
san Wut paart-te aller betrunke-i 
den eviqt Full-binne- 

Krisis Land et en wendeka 
m Mein M, Evi- Udligtek er 

cenheemtietek Den Inde- Sma- 

ten five Roman-den« Glans over 

«.——.. -.--—..---.·-- —. -. s-— 

Iig i en fortsat Aabenbarings evigts 
sprudlende Milder. Den frugtbargør 
den skabtc Aand og skabcr i den en 

,Lasugsel og en Birken lIenimod en 

!:i1sia«d,hvor umst, ocfkict fm Fal-i 
zdcts Disharmonie-n skal fortsatte Iig 
,i umiddelbar Ncrrværclse af Livets 
« 

og Tilvasrelscsnss Oplmv: hvor de rette- 

»die selige, dc nbcgrwnche Evighedsi 
suiddcr fknl uaas oq bciiddes, og den 

mcnnefkelige Aands Mulialcher Im- 

jdcr Gud skal fuldstcvndigt realiseres. 
gDctte er For-stellen mellem Firistus 
«og Brakima, mellem Kristh oq Zo- 
E roastcsic Dest er Forskellcn mellcm Je- 
qus FlriftnTGudssøiL Verdcsns Frec- 
scr oq alle Tiber-:- oq Falk-k- known-ske- 
Iigis Liner Oq Orden-. Hund Mike-Z 
oder om XII-Hinsi? huizs Zmi er limi? 

cALMH Ef 
Zaking Powder 

Nu tw, III-i m »Hu-» 

p« Verdem »Hm- ki«0(1« Dis-allm- 
lshicspq s. l -07- 

Et stot artkt Tilbud 

O ,,Kvinchi og stimme-W 
mrd c. 7I11- Iq. »Fort NII iAIhelsp oq 
.,!I kisIt M IIIWII Ihrs-C OIIII nd- 
hur- im- »Hm-h m mi- III-.I st (- 
sv se d c,: In II-» wgsmu I sink 
L« « IIII I tut f« c .·1-Iu.««is. 
.’k. Hut-h r r-I- Wir-h trium- 
tI nq c: u III-II f« w e »Zum 
II« JIl .t- ist-its ::»« UT i« 
UIII A srf III III- P It« sk- l- Mit 
zolisp »- k II Pl c; I-:lI'sk:H-:·- 
II-- TI.!IIs-· »F I:«l-"«:i «- dick-Irre- 

FsM 25 Ccnts 
If- -1. « se iiskkiist I »Ist .---:«k Hase-»F ki-- I svk 
p-» cmsc Nimm »k. II I- s II Its- ,,Ii I-II·," 
Iq Ypsq I.·-’ --Iks .I" Js» IV- 
lIIts z« III- :« I qcket 
»Ur V « : T"-1« D s«fl 
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Mir Ekomss 
and 

llur children 
is Uiks titlss sst uns-w I-·s(«k ftp-Eh »Hm 
tu« Uns-s cis I-«1·I«-:t:.w Pransn 
III-U llmtsux l)·«««»r«ili. B« ll 1.—. 11 

qui-« »i« Ihm-«- lw U. Ktxtxmsx 
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»Mit-, Vom-! »so-, two-f Dom-! 
»m- cko we soc-»s- « fu«-» how-P 
»o- cko I- kmm w-· oft-»ko- i» 

»so fee-s of soc-, »- wiss-copy 
«- smslspruh »- møml pwikyf 

«- dswky of a »r- yowq »s. 

The- ikamlutinn is tut-nimme, the 
sule mai-l spat pure The present 
edition -s a band-onu- volumo in 
»Mir u d som. 282 page-s 12 mo. Als- 
Wtw it is « very des-imme- wH 
umt- at the gwdost pklcø 0k 75 com-. 
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