
Yanmark. 
Eu uy Snudflyvniag, 

Købeixhavm 7. Max. Kl. 7,10 i 

Aften fxoj den belgiske Flyoer Cozic 
fta Malnim og Kl. 8 landede hon 
paa Flyvepladsen paa Amager og 
modtoges med Jubel af den for- 
samlede Menneskemængde, der talte 
10—!5,000 Personen Mænqden 
brsd Afspcetringen og stokmedesind 
paa Flyvepladsen, saa det tilstede- 
værendeArtilleri maatte driveMceng- 
den tilbage 

Eozics Flyvning over Sundet va- 

rede 45 Minuten idct han forst 
fløj en Omgang ved Jægersro og 
dereinst flog en ststre Bue paa 
Grund of Sådevinden ud over San- 
det, og endelig foretog han en Rund- 
tur om Flyvepladfen inden Landin· 
gen. 

Aekedromen betaler Sozic en Præs 
mie rina 2000 Kr. for Taten. 

Efxcr at« Paulain ved Sekstiden 
Hunde Eoretaget nogle Smaature, gik 
han II. ?,55 op fra Flyvepladfen og 
foretcsz en længere Flyvning. Han 
maatxc pack Grund of en mindre 
Motorfkade gaa ned ? Kost-Jud paa 
en Knie-mach men eftxr at have 
fordisTiet fig om, at Mafkinen ingen 
Skade havde taget, transporterede 
han den til en passende Stattplads 
og fiej tilbage til FlyvepladfenPoIn 
lain bar faaet en Præmie Paa 1000 

Kr. 

Emtämtc Luftfkibc i Anwenduva 

II Hfax un :s.1«:«c. ARE-Irr :j1, 

fkriocr Kr. TgbiE as « 

Di iner i Wehe-nimmt i Ekumns ;««i: 

faa to ftvrbare Luftskjbc a: ·—«s 

For Oet førfte merk-IS Underizankss 
Ungerin mellem dot danske Konfisk- 
tium der er repræsentcret ssed Pro- 
mierinfmant Ulljdtz, og Birne-val- 
Seichbet fnart at Ville gaa i Or- 
den, rg et af de mindre spaße-val- 
Luftffibe vil da antageljg komme her- 
til i ·Z«utningen af Juni. 

,.Par7eoal«-Skibet skal efter Be- 
ftemmeken blive her i ca 8 Tage 
og Tore-jage forfkellige Tute i TM n 

her ninaknsz Omegn. ! 
Tet lille Parfevalskibs Beføgj 

her i Juni vil imidlertnd ganske bliveJ 
fort-: sm- et 07 den Wiss-, som Rasch 
Uns-»Unser agtcc at irrem-u- Im 

Hornqu til Kabcsnhakn oiz tillmge 
igett wed- dot ftorc Ln7t7artss »Er- 

fatx TexxtTchlandC 
CHOR T«»:nt»«ck«lc1nd« Or Verdeer 

n-v71«·sr:·71- thsr Esnrk «nft"·kil«- U er 

liaecrss det store FULL der i Rjor 
foruic ..--I«-k i Tcntebzirncr--kovcn 
ndelukfesgsde Ewchncst tii 1’«:1—Js·cmesr- 
Hirt 

ssnnnnnninn Annnnnn ljnjgnz 
2 stoss- miciiommek 2 
T- s l 

afgnkcr direkte meet 

de hurtiggaaende del-bett- 
skmesDampskibc 

Iscar 
I 
l 

fra New York Torsdag 
« 

den H. Juni 
—UL 

ijwwms 
in New York Totsdag 

den 15. Juni 
Ists-m siguk in this-so 2 Vis- missen 

tu erster-tangere 
komme-m ettor akslutnst Tctrnoi 
do l- orenecle statt-r Jst vondo tjllsags 
M Ravenna-m most »Um-ins ll" den 
S Juni 

Putsgokek for des-me Mich-um- 
moks· Bwukston bot Sikre sig Platte 
sannst mail-r 

Opl tum- verwendet tast- ä- siekfesn Linien- 
est does-de Ase-G euer M 

A. E. JOHNSON st co. 
M IM. km. Amt-, 

— If -MIII IT· —- cschOOJLL 
ÆM Aw. ) I» Mosis-Fug III-· 

Dei kan medtage 40 Passageret 
foruden Mandikabet. TM lange Gan- 
dol er indrettet fukdskændig som en 

Luksusuogn paa Jernbanerne med 
stote Saloner og egen Restauration. 

Turen KobenhavnsOamburg skal 
tilendebritiges paa ca. 24 Timek, der 
oil alxsao tun blive et fort Ophold 
her, og de«r skal ikke bygges nagen 
Ballen-hei. « 

Taten vil antägelig blive for-exa- 
get i September» 

After Hr. Sol-tu 

Oberst-, 4. Maj. Den betend-te 
Folketingsmand for ,,Aathus nordw« 
hat attek gjort sig beim-riet- Han er 

Betten i en lille Affære, der i bis-se 
Tage hat fundet Sie-d paa State- 
banegaakden «her i Byen. Pack Baue- 
gaarden ønsker man ikke at udtate 
sig nat-Unsre om Enkeltheder i Af- 
fcrren, Der kan tænkcs at bis-Ue aiort 
tiL Osmimnd for en Jndberetnitcg 
ti: Generaldircttomtet. Men i koste 
Træf er Zagen den« at »Gr. Eabwe 
bar nægtct gt dcle Ein gode U. Iris 
quö med etPar arbejdsflcvdtcsllkasud 
der formodes at være Haandowrlcre 
Man vil fvide, at de er kommen ind 
i Qupeen vcd at lch Tjllasgsbillet 
til den«-J 111 Als Biiletter. 

l Ost-. Entkroe masmd at de vor 

berusedc, og vilde Pan ingen Maa- 
de have dem i Kupeen 

Stor OpftandelseE Konduttøren 
tilkalderffden fungetende Stationss 
bestyrer, der fommer til Stede og 
tagek»Fokbkyderne« nætmere i Ofe- 
fyn. Mem da han ikke kan Iugte 
Spiritusdunfter» fra dem, og da 
Konduktsren erklærer. at de ikke shak 
lavet Ballade eller opfsrt sig upass 
sende, dekreterek haa meget form-f- 

1tigt, at Mændene kan blitzt 
Sol-we bliver imdlertsid ved sit, 

"og Enden paa det hele blivek fau- 
at de to Mænd gaar ind i en anden 
Kape, ög Tuget ruller af Sted. 

f —- Iom timeligt er. samlede det 
Eefendommelige Opttin adftilliqe 
Tilskuerc. Oa paa Stationen nasrer 

man ikke blide Zsleljek over for den 
forialistiske Stormægtighed, hoff-Ip- 
træden fkal have været yderst an- 

tnasfende. 
1 

Et 4000 Aar gl. Gruft-men! 
Guarder Chr. P. Weder-few Mel-» 
lekgaard i Hellum opdagedc tilg» 
»Veudf. Tid.« for nocen Tid jiden 
Ded Vortksrfel af Fyld et mægtigt» 
stensat Gravkammet Daa sitt Mark.l 
Han sendte strats Meddelelfc derqm 
til Wendsncssels historiste Museum« 
i Hist-ring, hvis Leder, Jestitsroad 
Lønbora Friis dereftesr Fort-W en 

Undctssgelfe af Kamm, der inwen- 
digt moalck i Alen i Lasugden oa 
3 Alen i Brei-dem medens Heiden. 
» alminchig Mandshsjde Paa: 
Bunde-m sont var brolagt, sandte-T 
en Dolk, et Spyd og est saataldt» 
Flækkekniv, alt af Flint, samt Lev-» 
ninger of flere MenqefkcfkelettetJ 
Kommt, hvisAlder anflaak tilf 4000· 
Aar, har ifslge Justitstaadeits Ex-! 
klckring gentagncGanae merkt, brugtl 
til Begravelfa hvilket bl. a. fes det- 
af, at en as de,-«tolossale VcegftCUH 
var væltetJtdad for at staffe Als-i 
gangwed en jenere Jordefæcd,» og’ 
den fremd-sagte Aabning er detefs 
ter, for Nemhcds Skyld, lukket med 
en mindre Sten. 

Te fund-us Oldsagec cr af Gaum-s 
ejexs Wochen jkasnket til Vendeiboz 
ornes Museum 

26 finfke Præfter og So jinfke 
Ptæstekomsk har anmejdt dick-s Ne- 
søg til Tanmark til Sommer. 

Türen foretages under Ledelje of 
Pastor A. Malin, Helfingsors. Tel- 
tagerne hat i Sinde first at del- 

-tage i Jndte—Missi-ons 50-Aars Ju- 
bilæum i Holbæk 26.-—-29. Juni- 

Wk so. Juni vix de- thve Ajug- 
hed for k-benhavnsce Priester med 
deres Huftruer til at bei-e samtnen 
med Finnctne i Eliaskirkeni Kkypt, 
derefter deltager de i Hillexsdmtdet 
og intetaget slutteliq en Studferej 
je ud i Laut-ex hvor 14 Pkæftet i 

»all- Landsdele has met axmodtsige 
,dem· 

Mitwelt M sei-s i Dust-!- 
Ists-. M bei CWJI Haupt- 

M W 

xfom givet, at Nooseuelt vil aflægge 
et not Veng i Tanmarc i Aal-, nom- 

lig i Juli Maaned. 
Deksom det zer muligt, er del 

hans Hensigt at gøre et lustige-re Op- 
hold dier for at aa Lejllghpd til at 
bese cn slprre Del af Landst, end 
det blev forundt hom. sidst ljan var 

dek. Bl. a. agter han at fætte sig no. 

get nsjere ind i Landbkugct. 
Kristelig slvindevalgtets Famiqu 

Paa ,,Kriftelig Kvindevalgrets Fore- 
ning«s Telegeketmøde forleden Ueb- 
toges det at udvide Foreningeus 
Program bl. a. til at omfatte for- 
stelligt iamfundsbevarende Akbejde, 
fault-des 

« 

Sædellghedssagen og 
Ædruelighedssagcn,«samt til at ar- 

bejde for, at Kvinderncs Evnek og 
Kræftek i hele jin lldstrækning tages 
i Brug i det borgerlige Somit-nd- 
Til Bestyrelsen nydalgtes Pastorin« 
de Näher, Zæby, og Manufaktur- 
bandler Fru Sørensem Odenfe, me- 

dssnss Frn Zofiis v. d. then nennt-la- 
les. 

DjdsfaW Oberst Andreas Peter 
Christ-knien er« aigaaot oed Laden 
i en Aldor af 79 Aar- 

llnder strigen lslil gjorde slmn 

.Tjeneitc ocd 17. Ilieqiment J tRTt 

stidncevntes han til siaptasn og lssxi 

»til Oberitlsjtnont 
H Pan Grund as Alderssgrasnfen or 

;holdt lmn sin Afsked as Lrigstjenc 
sit-en i MOZ med Oberst-Z cmraktet 

» 
Jokdefskkd. ZU Jruc Kirsc, Flo- 

«ås-e:ihnon. jurdedoiss Sen 5. ds· Pro- 
fessor W. storling Imdct nieset 
stms TeEtakxelTe 

J det ftnre Felac sank- .Os. kal« 
THIle Uns-meins Christian, lechk 

sqet af sin leiutant Konsejlsprm 
Zsident Klaus Bemticsm Finansmi- 
Yniiter Neekgaakd, Handelsminiiter 
Minis, Landstiugets Zornwut-, Ge- 

lheimetatsjimad Moos. Heft-es Fokrct 
"nin·q-3udt:ala in pler samt talriae 
IPolititerz oa Reprcesentanter For 
» Universitetet. 

! Ved Kissen var tte Bannere op- 
plantede: Htjres Akbejders og Val- 

gekforenings Hovedbanner ·:a Van- 
Inerne fka 4. Krebs og fka Metze- 
seist-erg- 

Ter blev talt af Stiftspromt Paul- 
«li og Postor einer-. Schar-sing 

Vegravelien foregik paq Asiiftens 
Kirlegaatd 

Afstttet Mindesten. Nasstm 4. 
Maj. J Qverværelie af et Pak Him- 
drede Mennefker aiilsredes i Eiter- 
middag i Aal-Pakt oed Alderdomss 
hjemmet i Nakikov et Monument 
for afdode BorgmeiterPreben M 
fjcet Bankdirektsr Reime-r kalte Ved 
Aisløtingm Mindestenen er keiit of 
Borgeke i Nokicotx 

Mod Antrieb-Mörsers Herning 
6. April. Her afholdtes i Tag et 
af ca. 600 Personer besagt Mode 
anaooende Vekæmpelse of Homoselss 
noli-Ismene Ton paa flere Moder ded- 
tagne Resolution Vedtoaes ogsaa her- 

« . 
—- nI x « 

« « ..m« .« xdspx of- 
Lmldtcs et As m TWH Wiss-Honor be- 

Tkut zUkksfe i Tisissionsbuspt Nr an- 

kinnka swmoüsksuafismen Solda- 
tsxsrniissinnasr EVMDL cum-) Frasse-n- 
sei im Exazxksiscs csq klero i.;Zf-ilndel- 

Epsrjqe Mcrnd im Eine-n tust-I 

Sikikcude Skalebsrir. J Judex-up 
hat den nye Ordning iiied.öacrdags— 
undervisninqcsn i Stolen, sont Rand-- 
te i Kraft fra l. Maj, i Siedet for» 
Undervisning af Bot-neue lweranden 
Tag satt nimm Fokbitrislsc bis-J en 
Tel af Kommunens Bebt-me Tor 
har ifslge ,,Natt.« cikkulctet Listen 
paa hville man ve,d Navns Ilnders 
fkrift ·forpli51tede sig til at holde 
Blrnene fra Stolen, faa lwnae den 
nye Ordning bestob, og Nisfnltatet 

»he: ver-ret, at en ftor Del Vorn i 
sdisse Tage er udeblwen fra Stolen- 

LFomsldrene vil nu iftlge Lovgn 
blive idttxtt Skolemulkter. 

I Dunst-k- niest spende- Rv er ist- 
det; af Ugesiristrt »Dansk Land- 
brug" for anden Gang udskrevne og 

sog nu--sluttede Konkurrence en 

Guardejet Lars Nielfcn i Trans- 
gaccd pr. Helsinge tilhsrcnde Ko. 
Den-te Ko, der hedder Btylle, hat 
i de ire sidste Aar i Gennemfnit gi- 
vex 12,7s7 Ph. Mcelk med 4,01. 
»Ei. Fedt pg 573,6 Pd Suqu 
Abbe cat- var denz P; oduktipu 
14,167 Pd Mæll med 4k18 Mk- 

Iedt es M Bd Zum. 
s- W en ww« 

Piper fom Okdfsrer overrakte Tots- 
dag den -t. ds.-fhv. Foltctingsmand 
Abmhainsen en starre Gave ska Ven- 
nek og Meningsfæller i Lyngbys 
kredfen i Erkendelfo af det ftore og 
opofrende Arbejdcy Hm Abkohamsen 
hat udført saavcl i Lyngbvkredsen 
som i dct wrigcs Land til Gavn for 
den konservative Zag- 

Stokt Urtyveri. Ratten til Fre- 
dag den 5. ds. er der hoö Urmagerw 
Ludvig Hausen i St. Stmndftrasdei 
i Ksbenhavn ftjaalet 61 Ure og trog-J 
le Kæder og Medailloner, alt i alt: 
til en Værdi af ca. 2000 Kr. Tyvek 
ne har dels tsmt to Montrer og dels 
genuem et ftort Hul, de hat staat-et 
eller slaaet i den store Vutikskude, 
plyndret Udstillingen i Vindnet. 

. 

Brude. Gredftedsbro, 6. MCH 
«Villebølgaard" i Kalvslund, til- 
hsrende Jens Brock, nedbrændte i 
Aftes mellem Kl. 9 og Kl· 10 bild- 
stasndig. Ca. ZU nrcaturer inde« 
brændte. Beboetne maatte redde jin 
qcnnscm Pindus-me Jlden ncenes ov- 

smmst fra Bagetovnen. 

Itsioalk nye Bøgrk 
for Sondaqsitolrn. 

l 

kEolbttn i et Solrigt Land. AS 
! Makn N. Tuch Pan Danfk ved 

A. K· Skildrinnet of indiske 
« Bsrn Den handler snakt om Ink- 

kesige Eozskinsbsrm inan ow 

dem, der maatte Inske, at de an- 

drjg var fsdte. blondt dem man 

ge of Barneasgtefkabemes ulykkes 
lige Ofrc. 108 Sider. smukt ind- 
bunden, og'med Bist-den Prie 
40 Eritis 

»Brot- til mine Bern, ftq det hel- 
i lige Land. As Henry A. Hat-per 
I Med mange Jllustrationer. Ind- 

bunden i farvetrykt Papbind 
Pris 40 Eentx Den er ledfnget 
of et Form-d as Provft Joh. Bibe- 
Peterfm »Am-has Stiststtdeude' 
stritten »Denne Bog Inn W 

tnste den videft musiqe Udbke 
delik, da den er et nnperligt cis-I- 
pemidde' til Iorklakinq as maus- 
og cis-get i de bidelske Fort-kl- 
lincet·. 

Drei-se os Dreisc. Stildtinqet ir- 
Missionsmatken Dvekfat as Ko— 
ten Reden Dei et en Bos os- 

chnge of fokftellige Rasen Dud- 
kawec on Spros. -— Den fort-net 
om Indiens og Indiens drum 
Deengr. om Afrikas satte og Ki- 
nas gute Dkenqr. og otn Tren- 
gene iblandt Ametitas Jndianets 
stammen Meu first og stem- 
meft fkælnek den imellem de to 
ftore sovedgtuppen Demge. des 
et Kristnr. og Menge der ikte 
et Kristnr. Og den minder okn 

at Grænfeskellet ic- ellem disse tk 

Gspupnek strækker s- 1 igennem bes- 

Vetden — faavel duor de ukulti 
vetede fom hvok de kultivekedks 
Falken-immer bor. 
Bogen et pas »156 Sider. smukt 
indb. og rigt Musiker-et Pkis SO« 
Tuns. s 

Hsrtegasrdifolt En ny Bog of sit-i 
stinc Vorwort Den indeholderl 
en Samling af fem frier og les- 
vende fortalte Smaatmss af Li- 
vet paaLandet, iickr som det leves i 
de lave Stuer under stimme-« c 

Stkaatakx 48 Sider med Bil-; 
leder· J faroetrytt Dmslag. Prit- 
20 Gent-. 

Jst Rein-seiden i Bsnekitkks 
Fortcellinget og Smaastykker ti«. 
Ssndagsstolens Tekstkækkr. 1 —« 

s 

I 
c 
I 

Advent til Pinse. Ved P. Mem-« 
berg, Reisesettetær for Birne- 
sudstfenestm 79 Sider. Brit 
25 cents. 

Dan. Luth. Publ. Haufe. 

Rye Bogen 
Olfert Ricakd: Its-des c Apo- 

stellitkeir. Befledning til Seh-stu- 
dium 11.81..40 

F. B. Wehe-: Jud-d —- Opsd —- 

Iretud. Taler holdt Baden over. 

Jndb. 81.10. 

f 

I 
I 

1 

Z 
s 

fF. Bett-:- Tvi-1. Anwka 
Dvnsættelle ved M Wolff 40e. 

c. J. Holtx Lutherst Kritik-bis En sit-selig Lejlighedsbetmgtnsns 
20 Quil. 

sur Dude- ledet. Birnefortæls 
ling af M. —- Udgivei af Hast 
nich« how-en 15 com-. 
Dttisi Lusims stil. cui-. 

Dan. Luth. Publ. Deus-. 

Kristelfst Folkebibliothek. 
,,1lndektegnede kokestaar Redaktionen af Kristeligt 

Folkebibliothet, hvori foreløbig er udkommet folgende 
Bogen Augustin: Bekendelfer. Bunyam En Pilgrims 
Vandrin«1. Annie Lukas: Lys i Marter (EII FA- 
tcvlling fta den franskstyske Kkig). Hie. Mejer: Paa 
Totvet og i Vingaarden (100 Fortællinger fra det 
virkelige Liv). F. Ende-t: Bibelske Studier. Thomas 
a Kempis: Kkifti Esterftlgelse. Edw. Egglestom J 
Kampens Butder. (En Fortcklling fka Americas Hel- 
Mid). 

Ktifteligt Folkebibliothek vil eftek Planen udsende 
dels Samlingek (indeholdende Z Vogel-L dels enkelte 
Bind —- faaledeg at det vil være overkommeligt for en- 

hver at anskaffe fig famtlige Bsger —- med det af For- 
laget en Gang satte Formaah at udgive Hovedvækker 
og andre anerkkendte gode Ncerket af den krisielige Lit- 

tetatur·i Folkeudgaver til den billiast mulige Pris- 
faa de kan blive hver Monds Eie. Jeg fial gøke mit 
Bedste for, at alt, kwad der bydes i Kristeligt Falke- 
bibliothek, virkelig kun er lsdig og afgiort ten stifte- 
lig Littekatur, som kan bidrage til at uddybe og hsfne 
det aandelige Liv i vori Land. 

Estetbaanden sont Foketagendet blfver kendt og 
skattet i videke Kredse, vil Foklaget blive i Stand til 
at ofre et stadigt folidere oq fmuikere Udstyr paa Bl- 
getne. Paa Grund af den gode Modtagelsr. lfte Sam- 
ling fik, fremkom faaledes allerede Lden Samling i 
folideke Jndbinding og trykt paa finere og bedte Pa- 
pie, ligesom ogfaa den fidste Bog ,,J Kampens Vul- 
der« er trykt paa fint, qlat Papst og indbnndet i Hel- 
fbirtinqsbind. 

Jeg beder dekfor oin at maatte kegne Dem blandt 
Kräfte-list Folkebibliotheks fafte Venner og at maatte 
fiele vaa Dei-es fremttdige Interesse og Ststte for S 
qen. De vil ikke blot selv have Glæde og Udbytte as 
Bsgerney men tillige den Werde at næke med i Arbei- 
det for at ndbrede Gnds Niae nennem det trykte Ord.« 

G. M ll n f te r, 

Sogaepkæst v. St. Lukas Kirch 

Jdet oi bemsiser til ovenstaaende Meddelelse fr« 
Or. Pastor G. Münster, som foreftaak Reduktionen as 
Miste-list Folkebibliothek, tilladek vi os at«g-re Dem 
bekendt med Jndholdet of de Biget som hidtil et nd- 
komne 

l. Smalin 
Annie Lukas: Lys i Mist-set Fortælling its 

den franskstoske Kris. Jeg moatte takke Gud for 
den bei-läge Stildring af den unge Koindr. iom its- 
og fandt ham der Je »L;1set fta det DIR- 

Eomäsfe c. Krisis-. 
Jobn Bunyam En Pilgrsmi Bandrins. 
Denne Bog bliver aldkig sammel; thi alle de Iom 

Læcet den« findet just der-s Kompe, deres Sttid, detes 
Længfel Ig Maul afbildede i den. 

T. D o e n d e c k· 

Auquftim B e ke n d e l i e r. Augustins Beken- 
delfet htrer til de Btgek fom aldriq dir Dei er 

Betetningen om en of de flstste Aandetj der nagen Sin- 
de hat leoet paa Jorden — nedskreven af ham felv· 

G. M ü n it e k. 

Alle preunævnte Z smnkt iudbuadue Liset- tilftsss 
ums 976 Sidkt kostet kut 81.50 -k— Port- 20 M. 
Eskeltk Viad 65 Ceuti frit tilfeudt. 

2. Samliaq. 
Ric. Mejek; »Par- Torvet og i Vingackrk 

de n«, IOU triftelige Fortællinger fra det virlelige Lip. 
J Modsastnikzg til de- flksie lignende Samlinger ek Pa- 
ftor Nic. Mejcrs lldoalg of kristelige Fortckllingcr i Be- 
siddelfe as den ylmerlige Egenflab, at del-es Virtelighed 
er ujmodsigeliq godtgjokt Zortæjlingcrms »n- J dylxt 
Jndtryl ved den-S gribcndc Jndhold og heb-ver ingen 
yderligere Anbefaling. 

F. Gaben Bibelike Studick l. Afd Profes- 
sor Godet i Neuchatcl er en af de asdlesics Elilielset 
blandt den evangelisle Kirch Teolngcr i rot Tit-. Hans 
lærde, dybtgooende Vierter lasse-Z af de teologifl stude- 
rende over hele Vol-den« J »Am-Use Studier» hat lmn 
frugtbargjokt sin omfattende Vidm og sink- dybe Tonler 
for Menigmand ina enhcer lau kokjtaa og fslge hom, 
og i Guds Ords Los givek han her, den Naadens Mond 
han vat, fine Lasfeke Klarhed over Guds Riges stscste 
Spttgsmaal og Prvblemek, 

meas a slempis; lkrifti Efterfslgelir. 
Thomas a Kempis: Krifti Cfterfslgelfe tkænger hel- 
let ikle til nagen Anbefaling. Den fremftillek Livet l 
Oud foa rent og klett, den rækkek med sine dybe Tan- 
ket og rige aandelige Erfaringek den Das i Das fom 
l de ivundne Aakhundredcr. Tufinder og alter Tulindet 
en iaa mægtig Hiælp til at leve et helligt le med 
Mind, at intet Under ek, at den i dette cieblik et en 

of de mcfi udbkedte Begek i help Vetden. 
81.50 -l— Pan 20 cum- fot eIe Z lebst-due If 

ser. Eukelte Bisd 65 Cent- ftit ttllksdi 
Endvideee er udkommet: 

Edm caulesttnu J Kampens Butdee. For- 
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