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Franlfurt a M» Tnftland, 
den 11. Juli 1901. 

J den tidlige Motgenstund vare vi 

tagne hjemnie fra, og snatt holdt To-; 
get ved Ctondeeg, den fidste Station i 
Taueusbietgenr. Kupedsren nahm-J 
des og nd ftrsmmede de mange Hast-l 
dteder. Der var unge og gamle, stoee 
Da sinnt-. Alle ilede op mod Byen, og 
her spredtes Starene til alle Sider. 

Til hojke laa Slottet »Ftiedericlgs:r 
hof«, hvor Enkelejserinde Feiedetict 
holder Hof. Hvokfor stulde han ilte 
biete oed Manten lasngeteZ Han var 

doq den tnfte Arbeit-ers note Ven. 
For den eige, for Aristotrntiet havde 
han lidet til energ. Han selv led on 
favnede. Man det var derigenncm 
han lcerte at føle med de mange, der 

savne i det ftoee Rini? »Lerhe zu 
seiden ohne zu tlaaen« blev hanc- 
Walafprca Stille levede lian og for- 
kzkholdsvis hurtiq vil han maafte kom- 

e til at hvile, om ilte nlendt, san 
on glenm thi Landets nicegtige fere- 
ger ille hans Navn acnnem Monu- 

mentet oa prwgtige Billedststter· 
Men vi gaa videte fremad mellem 

Ietlige Villaee onigiven af yndige Ha- 
t, hvok alt stkaalede i Fotaaeeksl 
iste Yppighed. Klart og dejligt stin- 

; de Solen, oa alt tydede oaa en del- 
ttet Tut-. Hvor var det forftiflende 

«;saaledeg en Gang at komme bott frn 
den store Stads Stov og Stof, nd, 

zhvok Gen-S, Blomster oq Trceer trives 
zstifit oa frodiqt unter den ftsrste og 

,-«Indfigtgfuldefte Gartners Pleje. 
Betagen af Natur-eng Stauden 

teenlte vi ille menet pnn Besen, og sto- 
be, fst vi gforde Regning derpna, ved 
Jndgangen til Vnen Konigstein Ef- 
tee at have foesnnet os nied illustreke- 
de Postlott, foate vi den saa nieget 
vmtalte Slotörnin 

Paa en vældig Klippe on ncrsten 
som dotfet nd af den, hervet den term- 
petneessige Bygning sig hojt over Byen. 
Fsk Ktndteti Opfindelfe maa den 
ncesien have betet uindtagelig. Gen- 
nscm 4 Potte naaee man den indce 
Slotsgaaed. De overjcrdifte Bim- 
ningsdele eee alle nieee ellet mindre 
odelaatr. Af de undeejordiste Onkel- 
vingek et en enlelt sprengt, men de 
flefte staa ubesiadigede. Uviltaaklin 
faree en Geisen over en, naae man gaat 
gennem die-se umaadeligeGange, hvo:- 
ben Soleng Lys aldrig fandt Vef. 
Halt og dodt hjeer man Ettoet og sine 
egne Stkidt, meni hvett Oed lgen nzg 
igen kaltes tilbage. Tilsidft befteg ri 
Taaenet og fandt der Nuinens gamle 
Vogter. Med Undten hokte vi hang- 
Foetælling oin Graf Ebtard, fom 
grundlagteS l,ottet on om flere andre, 
hvig meste Tid ait ben med at udvide 
on befreite den vasldiae Vora. Mrd 
anen lvttede vi til Krigene, som ra«e 

fett-te i Talen dekonilkina oa Un Herst- 
ningens Ldelcegnelse nf Franflmasng 
dene mod Slntningen af JHde Aar- 
hundrede. Man harmes over denne 
heilige Bnanings Ødselceggelfe, men 

gribeg bog si.nntidig af en vig Beun- 
dring for denne heltemodige State, 
sont liellere satte Livet til end overgav 
fig. Hnn fort-alte, at Festningen var 
i Frnnstmandenes Hemden Det var 

lyltedeg dem at erobre den, Nu hav- 
de de udholdt en lang Beiejrinn, on 
nieget lænnere tunde det ille gan. 
Flommnndanten fendte da et Bad til 
den fransle Hier oin Hjaslty men Budct 
var en Statt Han foeraadte sine 
Rammerater for en stor Belønniixzf. 
Tysleene bennttede steats den goldne 
Anledning: men Franflmcendene be- 
sluttede itle at overgive fig. Helleke 
vilde de, fom foedum Jsdetne, paa 
den fjerne Klippefceftning omiotnme, 
end falde i Fjendeknes Handen —- 

Snnrt var Planen ligi. De hentede 
Krudtiainrets Forraad og fordelte det 

! under den mægtige Vygning· Lange 
« 

Luntee bleve antcendte. San bandt de 
deistige sig fammen, for at innen slnlde 
undlomnir. Faa Øieblitte efter ten-s 
de mægtige Mute fea hvetandre og 
flsj til alle Sidek, men ingen Franfb 
mand faldt levende i Tvslernes Han- 
det. De dsde Krigeee bleve samlede" 
op og lastede i en Beend i FaltningeJ 
Den gamle Vogtee havde selv væeetf med til at tage der-es hensmuldtedei Levningee op. 

Bi flecv vote Poftlott paa Toppen 
af det gamle Vagttaaen, nId endnn 
en Gang den heilige Udfigt over By- 
en Kønigsteim Stoeheetugen af Lut- 
embuth Palads og Parl, den stsnne 
Omegn og fotlod faa dette mindetige 
Sted. ( 

Nogle Minuttee senete ftod vi i; 
»der Teufels Kanzel« (Djævelens 
Pecedttestol), hope frei der ogsaa et en 
smuk uvsigt. ( 

M gtt videee og naaede fnaet Bor- 
gen »Fallenftein«. Den er bygget af 
en af de i Middelaldeten saa ftygtede 
Reveretddetr. her ee endnu tun en- 

telte Mute, et Taaeneum og det gamle 
sagtenan ttlbage. sorgen hat staaet 
paa et Mi, paa den ene Stde nestend 

lodret assaldende Fjæld. Fra Taut- 
net nsd vi en henrivende Udsigt over 

den dybt under liggende By as sam- 
me Nava, saavel som over den store 
Kuranstalt for brystsvagr. 

Hviltet uhyre Arbejde hat det ilte 
veret at rejse disse Vorge, thi alle 
ligspr de paa næsten ntilgcengelige 
Stedek. Vejen op til Burg Falten- 
stein er til Dels hugget nd i Klippen, 
og Vognhjulene hat i Aarhundreder- 
nes Lob siidt dybe Spor i ten haarde 
Granit. 

Senere opspgte vi et gammelt ro- 

merst Kastei. Det var i meget sor- 
salden Tilstand, men endnu saas Pyg- 
ninggplanen tydelig. En Del es 
Ydermnren stod endnu. Man lunde 
ogsaa tende Vagtstuen ved de sorstel- 
liae Jndgangr. Stønt der i og for 
sig itte her var megct at se, drev vi 
dog lcknge ointring mellem de taroe:» 
lige Leoningerx thi Siedet haode dog 
sin stoke Interesse for os. ( 

Irætte og udasede naaede vi tilsiost 
Toppen af Grosse Feldburg. Det Var 
mod Llsten. Solen var aller-de langt 
i Vesi; men oi yavde naaet dort Maaiz 
thi Maalet for en Tur i Tanna5, er; 
Grosse Felddurg -— det hojeste Punt 
i digse Vierge. 

Med Undren gled Bliltei hen erer- 
den rundt ointring udstratte SlettJ 
Det var itte den betagende Udsigt i ogl 
for fig; thi en ligesaa sinnt sindes an-? 
dre Steder. Men her udstratt for-s min Fod laa dog en Steue, hvis Ligc 
forgcrves sie-ges i den nye Verden. Her 
lna Stuepladsen for en 2000 aarig 
Kultur. For 2000 Aar siden havde 
Romerne allerede opsprt sine Kastel- 
ler her, afstultet Gransen og slaaet 
Teutonerne tilbage ind i den endet-se 
Thyringerwald. Men Rosnernee Stor- 
hed sorgit. Kastellerne sorlodes. Vil- 
laernse faldt samtnen og begravede Gu- 
debillederne. Hen over diese Egne 
havde Hunnerne udbredt Død cg Ode- 
lceagelsr. -—- Hist i Horisonten ligger 
Mai-U Domtirtens Taarne rage 
hpjt mod Himlen. Derfea styrede Be- 
nifaciug i san mange Aar den tyfle 
Kitte. Hin forunderliae Mand, hvig 
Idee-, Nidtcerhed og starlighed itte en 

Gang lod ham i No paa Bispestole:i. 
J sin hoje Alderdom git han til Fri- 
serne i det sjerne Norden og endte der 
sine Dage. Men hoad var Tystland 
itte bleoet ved hom. 

Der ude laa Ruinerne as Borgen«3, 
sinnigsteim Faltenstein, Reisenbnrg 
og af et Par andre Hase taost talende 
Minder om Riddertidens sorunderlig 
beoeegede Liv med sin Gudssrygt og 
Barbarismr. 

Hen over denne Slette var Luther 
rejst paa Vejen til Rieteforsamlingen 
i Worms. Han var syg, da han torn 
her farbi, men derben tnaatte han, hen 
for at aslcrgge sit meegtige Vidneebyrd. 

Saaledeg ated Aarhundredernes 
stistende Billeder forbi min Sjæls 
Zie, so:n jea ftod der hojt harret ooer 

Den hele Szene, der so:n et inceatiqt 
Panorama laa udstratt til alle Side:. 

Det var Frugten as den besoærlize 
Da trettende Gang, rig so:n let git 
her, saa gaar det svr den Lristne pag 
Vandringen gennern Livet. Gangen 
er saa ofte suld as Vansleligheder og 
Stusselser. Der mader saa meget —- 

man satter itle Meningen —— man for- 
staar ille Sammenhcrnaem Saa 
mangt et ,,Hvorfor« opstiger sra oet 
Hengsteliae Hiertr. Dog sor den, so:n 
trofast strider sremad, sont itte slipper 
Maalet as Sigie, vil Dagen ogsaa ov- 

rinde, da Vandringen endes, da Maa- 
lrt Mars-, da man ser hele Livsvans 
dringen nred deng Glceder, Sorger og 
Stusfelser, med alle dens manglende 
Led, liager for sig som et ndfoldet 
Landkort. Da ser den traette Van- 
drer til sin Forundring, at Livet var 

Jdog itle nsamxnenheengende. Der 
imanglede dog intet Led. Tholntt 
Hhavde Ret, da han stren, at det tun 
ivar vor Kortsnnethed, der sit det til 
Tat se saaledes ud· Naar Sjælen, fri- 
ngort sra Legemets Stranler, ser det 

Lsoundne Jordeliv udstratt for sig, vil 
iden forstaa det. Der vil da intet Led 
mangle. En suldtommen Harmoni 
vil vise sig at have vceret til Siede. 
Guds evige Karlighed vil vcere unben- 
baret i hver bitter Oplevelse saa vel 
sont i hver Vedertvcegelsens Stund. 

Den frigiorte Sjcel see det alt og 
bsjer sig i hellig Tilbedelse sor ham, 
sotn ene er got-, hellig, teerlig og vis. 

Seien sant ned bag Synökredsem 
Vi maatte lssrioe os fra vore Be- 
tragtninger. Nogle Time-: senere rul- 

klede vi tgen ind paa Banegaaeden i 
Frankfurt veltilfeedse med vor An- 
denpinsedagsudslugt 

J. M a dse n. 
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»Filonneuts« Der er over 
200 Mennefler i Paris-, hvis eneste 
Levebrad er at lede efter iabte Penge 
paa Gadetne. De talde sig »Für-n- 
nenrs«. Naat man sientker rundt i 
Byen lan man fotsiellige Siedet made 
pjaltet llasdte Maul-, der bevæge scg 
langsomt i Gaasegang med Øjnenc 
siarpt rettede mod Jorden. Fra Tid 
til anden set man sen as dem bnlte sig 
og tage noget op. Arnald Galopin 
fortcrller i et parisisl Blad, at han es. 

Knatterstid fnlgte en saadan Gruppe-. 
Han spntgte dem, da nogle af dem tog 
Plads paa en Vani, hvad de sagte. 
Eiter at en af »Mantjcegerne« med et 
Blil havde spurgt sine Kammerater, 
om han ftulde spare, sagde han: Vi 
sager Penge. Paa nogle Tage, fort- 
fatte han, er di ganfle heldige, Paa an- 

dre endeg meget lyltelige. Jeg tender 
Mænd, der findet 3 Franc-s Paa en 

Dag, men Gennemsnitsindtægien »r 
ille over halvanden. Vinteren er vor 
bedste Tit-. Da hat Folt Handster 
paa, og ved at betale en Drosietnst. 
eller lade et Blad, smutter der let en 

Mant fra dem. Vore Øjne er ved 
Øvelsen veennede til at sinde, og har 
man farst -Øvelsen, gaar man aldrig 
forbi et Pengestyltr. Falgelig harer 
der ogsaa en Leeretid til vort Arbejde; 
jeg felv beugt-e godt halvanden Mai- 
ned. Begynderen stirter ivrig nol, 
men han see ilte paa den tigtige Maa- 
de. De finde lejlighedsvig et Benge- 
stylte, men det er et thletræf, hont- 
imvd en adet Mantjæger aldrig vil gaa 
forbi en Kobbermant paa Gaden nden 
at se den.« 

Medeas denne Mantjceger fortalte, 
var hans Kammeraler faldne i Blund 
paa Bernlen, og da han fulgte Galo- 
ping Blit hen til de lange, indfaldne 
Ansigter, fortsatie han: »Von Haand-« 
vcerl er trceitende; meget ofte er vi 
fuldstændig udmattede, dote Ben spin- 
te os, cg vi lide af de fltcelleligste He- 
vedsmerter, thi intet er mere nimmt- 
iende end bestandig at gaa i det lang- 
somme Tempo og med Blitlei stadig 
reitet mod Jorden. Dei fremtalder 
Svimmelhed og en Falelie som Beru- 
selsr. Vi lender ille til henfhnslas 

Konten-teure og holder os til den mod- 
satte Side af Gaben, naat di maer 
Fall, der driver samme Haandvcerl 
fom vi. Som Regel arbeitet vi sam- 
men med Slakgtninge eller Venner i 
Fallessiab og delet, hvad der sindes. 

Vi brhde op iidlig om Morgenen og 
gaar som en Procession en bestemt Vej, 

.men egentlig Jagt drive vi tun paa 
Hovedgadernr. Vor meft sagte Rande 
gaar over Boulevarderne, Opera Ave- 
nuen, Rne de la Paix og til hajre over 
Bonlevard Malegherbes til Avenne dn 
Bois de Bonlcgne. Med starst Om: 
hnggelighed jage vi paa Ridestierne, 
thi her regnet det som Folge af Heiteng 

Beackgeliahed bogstavelig nied Manier. 
I En Gang i Fjor fandt jeg en Pnna 
med mange Penge; da Eiereng Abrei- 

lfe fandtes : den, dragte jeg ham den og 
fil en Belanning as Z Icarus-. J den 
Hlnledning labte iea en Billet til min 
Hastrn til Uditillinaen, mia selv unt-te 
jeg den store Rydelse at sidde hele Ef- 
termiddagen paa en Bænl og se Ante- 
inobilerne tare forbi, i Siedet for at 
drive mit Haandvcerl. 

Navnet ,,Filonneurs« har Mantjai 
gerne faaet af den gamle Gauner-, der 
havde vceret Guldsager i Amerika, ins 
den han begnndte at sage efter Manier 
i Paris. Derovre hat man nemlin i 
Biergveerlerne »Filong«, eller Gnld 
aarer, fom man lnn behaver at falne 
for at sinde Gnldllumpem Ligedan 
ek det ined dac- Jagt efteg stahl-erman- 
ter; sinder vi een, er der ganste altnini 
delig flere i Nabolaget. 

Hvad ei fotsinlei Tel:- 
gtam lan bevirte. En irft 
Grosserek hat nnlig til Gavns sinkt 
at marte, hville Ulntler ei fotsinltt 
Telegram tan frenitaldr. Ok. Giisbs 
er en omhyggelig Ægiemand og Fadcr 
til et Knatt Dusin Drenge. Medeas 
han var paa Reise for en Manns-d 
siden, aflngde Starken paa nn Fami- 
lien Bei-g og bragte den fjerde Son, 
og da Modeten følte sig noget svag, 
fandt Lagert det heldigst ved et Tele- 
gtam at undertette Fadeten betont og 
bebe ham om muligt at komme hurtig 
hieni. Telegtammet fil Stuepigen at 
besptgr. og det vandeede i Lommsn 
paa denne nied Intelligenz iile alt for 
overlcegfede Person, der helt glemte 
det for nogle aldeles ligegyldige sam- 
tidige Smaaindlølx 

Nu vilde Tilfceldet, at He. Gib-XI 
den folgende Dag tom til en By, der 
laa faa betvemt i Fothold til hans 
Hieni, at han besiuttede at gske en Af- 
itittee og se, oni alt stod godt til. Paa 

jVejen fra Jeknbanen til sit Hjem 
»in-die han en Bekendt, der forialte 
ham det nyeste Nyt fta hans Familie, 

sog han var altsaa orienterei, da han Itom ind i det stille Vætelse med huld- 
«deenipet Lyö, hvok hans Halten laa og 

Inn for Ivrigt befandt sig helt vel. 

Telegtammet talte ingen em, og ef- 
ter 24 Time-es Forli-b tejfte den steeth 
optogne Mond tilbage fra sit Udgangs- 
puntt for Maanedens Meist-when 
Næppe var han rejft, fisr Stuepigen i 
Folge en af disse Jndstydelser som» 
tun fokfjamftede Mennester tan fan, 
tom i Tante otn Telegrammet, og da 
vidste hun intet bedte end hurtigft mu- 

ligt at indlevete det pack Telegtaffta- 
tionen. 

stott eftek at Hin Gibbs vor naJet 
til sit HcteL modtog han et Telegran1, 
der efter Klotteslettet var afleveret 
nogle Timer efterxhans Afrejse fra 
Hjetnmet, vg dette Telegram lsd fan-- 
lede5: »Jgen en Son, Jruen meget’ 
M; tom fttats.« Uforstaaende 
stirrede He. Gibbs paa Blantetten 
»Sto:e Gub. endnu en, bvor er det 
mutigt?« Under saadanne og lignen-« 
de Ubbkud styrtede han forvildet til- 
tnge til Jernhaneftationen ng naaeke 
lige at komme ind i Jltoget, der an- 

tom midt om Natten til hans Hiern. 
Her blev Fottryllelsen løst, men FI- 
milien Gibe’ tjenstivrige Aand saa 
siq nødt til at se fig om eftek en anven 
Mka for sin Virtsomhed. 

.,..—. 

En Hestopdageretfotøvet 
R o v m o t d. J Ncerheden af Gla- 
sergvorf i Bøhmen var en Karl for 
nogle Dage siden ude at pløje Bluts- 
felig blev den for Ploven spändte Heft 
staaende og var itte til at faa ud of 
Gebet Da Dntet dethos vifte sig fty 
og cengfteligt, lod man grave efter paa 
Stedet og stødte derved paa et halvt 
aftlæbt Läg, i hviltet man gentendte 
en Stagtetlækling Anton Sida, der 
havde veret fotfvunden siden stdfte Ef- 
teraar. Han var den Gang af sm Me- 
stcr bieven sendt af Sted til Glasers- 
dorf med 500 Mk. for at tøbe Kvoeg 
ind. Paa Vejen blev ban mnrdet af 
den hivtil utendte Gerningsmand, 
blev udplyndret og synteg derpaa fuh- 
stcrndig fotsvunden. Efter at Ligct 
var blevet fundet, vendte Migtanten 

zsig mod en i Nærheden boende GENE- 
Hwer og dennes Son, og de er da ogsaa 

bcgge hleven arresterede. 

Hun var heldigvis for- 
ty t. For en Ugeg Tid fiden styrtedc 
en ZZiaarig ung Pige, Dotter af Sto- 
lelærer Halm i Frerglev, ned i Fade- 
rens Brsnd, hvis Dætsel git i Styttet 
under hende. Heldigvis kom der bog 
hurtig Folt til Stede, saa at den unge 
Pige btev keddet. Nu forleden Jitx 
Brønddastslet atter itu, denne Gang 
under en Kone fra Tulstkup, hvis 

fKorPus dog er saa fyldig, at det hin-’ 
dkede hende i at falde i Branden. 
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Syma Einer. 
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»Damit-ten« N-. I. 

Pris: 816.75. 

»Tai-steckst« Nr. 2 er absolut den bcdste Synmskine, der fabkitekes, og 

tan maale sig med livilkcn som helft Masiine til langt there Pris. Te-« bar 

tillige den For-del frem for ,Tanfleren« Nr. 1, at den tan luttes neb. 

Troer-r e«dct iidfø:e—:«, eiier Nenn-ni- c«nste, enten i Eg ellei Vasiiøddsiræ. 

Godc Mafkincn 

Vi set os i Stand til at bringe vore 

Lasne nogle frecielle Tilbnd paa fjtste 
chgics Symasiinir, i Folge en Kon- 

ikait, vi hat med Fabrikanten af en af 
de berste- Eymassiner, der fabriietes. 

,,Tanfkckcn« Nr. l er i alle Maa- 

dscr en gov, foiid cg billig Smnastinr. 
Tkn syr binrigi, uden Stof, hat 4 

Eiuifer og er as nyeste Konstruktion. 
Tit gib-es 1« Aats Gaianti paa Ma- 

siiim. Enhver Kober vil blive fuldt 

tiifxedg mcsd en saadan Evmasiine, og 

stulde den ikie Virte tiliredsstillende, 
kan den tilbagcfendes. 
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Vi ital gerne besvare alle Sporgsmaal med Henfvn til disfe Mastiner og 

give Oplysningct frit. Sktiv tun til oS o,1 vi vil give xærmere Fotkjaring. 
Beløbet bedes sendt med Bestillingen. 

Til ovennasvnke Pkifet maa Koberen lckgge Fragten til bete-:- nærmeste 

Jcmbanestation, Fragteu er UT- UZUtS for lwer IW Mil ug betalcz ved 

Modtag lsen. 
Tit saadcnney som mutig tause, at vi itke kan levete Mastiner til de 

ncerIe Ptifer, ssal bemasrtes, at enhvet Ktber, som itke stulde finde Masti- 
neme i enhvet Henseende fom bistrevne, lau sende dem tilbage, og vi ssal 

øjebtjttelig returnere des betalte Bei-b samt Udlæg for Fragt etc. 

Æxbtdigft 

Danish Luth. Publ. House. 
Adr. ,,Vanskcren«, Utah-, Nebr. 

Anbcfaling. 
! Jeg ønsier hermed at iilkendegivei 
min fuldsicendige Tilfredshed met-l Symasiinen ,,Dansieren«, som jeg for 
nogen Tid siden løbte gennem Danish 
Luth. Publ. Houfr. Den gøk godt Ar- 
bejde og et en god og billig Syrin- 
stine, som jeg ikke tager i Beiænkniug 
at anbefale til hvem som helft, der 
maatte irænge til en faul-am 

J. Jcns en, Cedar Falls, Ja. 

Jeg tilkendegiver hermed min Til- 
frcdshed med Symastinen »Dan- 
steren« Nr. 2. Den gør godt Arbejde 
og Lan godt maale stg med Masiinet 
til hpjere Prich 

C. Nielf en- 
Blair, Nebr. 


