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ALWII Use-ei mode know-a upon 
tonlichen-. 

- ,,Daufketen« 
bliver sendt til Substtlbenler, indtil udtruls 
tells Opsigelie modtages If lldglverne og nl 

Geld er betnlt, l Overensslemmelfe med De 
Fokenede Steuers Volum-a 

Rast Leser-le henvenvet flg til Folk, hell 
avetleret isladet, enten for at ksbe hos den- 
ellet for at san Oplysnlngee om del averles 

rede, bedeö de Illid entgle, at de ice Aver- 

tlsleuentet idem Und Der vll vere til 

Itssidis M 

Paa Onsdag, den 11. Dec» vil 

»Dansteten« alter udtomme meb sit 
regelmassige 8-sidige Onsdagsnuw 
mer. Den nye Presse vil fra da af 
gsre Tjeneste — og vote Lcefm san- 
ledes blive endnu bedre hiulpne end 

hidtii. 
For Fremtiden got vi altsoa del 

enestaaende billige og gunslige Tilbud: 

»Dansteren«2 Gange ugentlig —- 

med et 8ssidigt Onsdclggs og et il- 

sidigt Lordagsnummet —— all for tun 

8150 om Aal-et 

— --.·.-- 

Et Minde. 

J muliafte Korthed Ineddelesz her 

ved et lille Mindeorb om min mange: 
aarigr opriatige Ven, Joran Lamp: 
da ban ille blot her i Racine, Wie-» 
var oel sendi. men tillige af mange 
andre af vore taere Landgmænd ud 
over dette ftore Land; færlig fra den 
Tit-. da vi stod i det gamle «3amfund, 
book J. Lamp ofte deltoa Tom Emaug 
Menigheds Sendemand ved Aargmøs 
Verne. Faa Lcegmænd var faa tan- 

letlare, veltalende og nidkære fom 
Mr. Lamp. Det vil derfor fort-ac- 
bentlia være as Interesse for adskilliae 
at modtaae et lille Minbeorb om benne 
i flere Henseenver begavede Mand- 

Mr. Jsrgen Lamp Var fødi i Tie- 
reby paa Falster i Danmark d. 28de 
Juni 1845. Hans Forældre var de 
heberlige og dygtige Fall, Asmus 
Lamp og Huftru Elisabeth. J. Lamp 
lotn til Amerika 1866 og blev ergie- 
viet her i Racine, Wis» 1867 til 
Misö Hanne Lotsen Herren stænkede 
dem site Born, tre Dstre og en Son. 
De hat faa levet her i Rarine i ra. 

35 Aar. 
J. Lamp bebe d. 14. Nov. d. A. 

efter i mange Aar at have baatet paa 
et saure svageligt Legeme Hans 
Hustru og alle Bornene overlever ham. 
J. Lamp og hans Huftru sinktede sia 
til den »f-rste standinavisie ev.-lutb. 
Menighed«, sorn senere blev kaldet 
»Emaus Menighed«. J mange Aar 
var Lamp itke blot en stadig Gast ved 
de essentlige Gubstjenester, men var 

tillige en virksorn og betydningsfuld 
Denng i Menigheseus Antiggmdek, 
og det faavel i end-e fom gode Dage; 
thi bei kan itke nagtes, at Emaus 
Menighed bar ikke blrt haft gvde Da- 
ge. men tilvisse ogsaa onde Dage, hvor 
det iile mindst gjaldt om at have 
Mand,«sotn havde Vierte vg Hoved 
paa rette Steh, og til disse Mænd 
lIrte Eilvisse ogsaaz Jsrgen Lamp. 
Dem hat meet Formand i Emaus 
Menighed i 14 Aar og vilde muligl 
fort-lesen i den Stilling indtil sin 
Did, otn ikle hans Helbred var bleven 
saa nehmt-L at det overgil hans 
straften saa at sige: baade legemligt 
og aandeligt. bis-or for-underlng ja 
deutet-ist for os, spm var hans for- 
trolige Benan. at se paa, hvokledeg 
DIE-redet sank Aar for Aar. Kraf- 
tetne W og Liveis Byrder tryksetw 
fa, setymringerne for ier III-kommt 
Mog han- Siud og Junker, sein han 
pfi- Wde, W mere end de 
mit for en Mund sein baade tendte 

triebe-Dritt as her-sen felvt »Ka- 

og det san at sige: sta forer Tid vi«l 
blev tendt. Oste sagde han til mig:" 
»O, hvor gerne vilde ieg have dig ved 
min Side. nnar jeg stal liqge pack mit 

sidste Leje3« Otte Tage fett bang 
Dtd besiegte den med sm Onstru os i 
dort tæten hyggselige Hieni, oi hnvde 
da en alvorlig Samtale om Llsnørelsen 
og det store Siævnemøde bist« on atter 
loin det gamle Onste stem oxn at have 
mig hoc- sig pna det sit-sie Men Her- 
ren vilde det anderledes. Hans szpd 
tom uventet og brot —- vel mi- jeg ved 

hans Side men han var ss fandin 
vi kunde stpnne uden Bevidsthed 
Det var en as mine tungeste Timet, 
at staa ded Vennens Side, vct bede ogx 
læse Guds Ord, men med den Folelse, 
»han Inn vist itte linke ellek satte,j 
thd du sigerk Visselig hat jeg Hnabs 
soc min gnmle Ven knen hvor gerne 
vilde jeg endnu engang have stiftets 
Otd nied hom. »Ein sidste Time irr-i 
gen ved vel den som altid er betedt « 

Iil stor Glcede for Lamps Vemgt 
og viel di scetlig soc dank lære Heißt-h 
Born on vorige Elcegt sjt den heben- 
gangne en næsien storartet Begmsl 
velse. En Mikngde as Menigdeden 
gab Mode i Hjeinmetspjtitlen og pna 
Kirtegnakden. ja adstillige as de gamle, 
som nu staat i Bethnnia Menighedj 
var tilikedx Pastok C H. Jensen nd- 
talte i velvnlgt e Ord bis-ad J. anp 
havde vætet sor Emaus Menighed, og 
annwdede Menigheden oni at vise vor 

Tatnenilighed ved at Vise Ftcetlighed 
mod hans Enke, som not lunde tkænge 
til velvillig Hjælp o. s. v. Vennee as 

»Menigheden havde sammenstudt en 

Gabe til Blomster, og der blev stæntet 
en smut og kostbar Blomstetopsnts, 
hvoei var indvævset i blnatI »To! 
for trosast Atbejde!« 

Ja, Vennet, alt dette var smutt og 

»godt, og det burdse sig være nant et 

saa vielsoint Menighedsmedlein er 

vandret over i den sorunderline Eing- 
Jhed, bvor enbvet blivet benoist til sin 
Plads. 

Men naak vi, sont tcknter alvorligt 
og ædrueligt om den hebengangncs Liv 

sog Find, dtager Mindest-ne steni og 
betet en og anden Mislyd over os- 
ldndeg Liv og Frei-d, steil vi san tie 

stille til Rosterne have tagt Tig? Nes, 
»og nttek nkjs Vi vil itle tie vi vil 

sindtomme, Linn hat-de si ne S t r ø 

lbelighedet, nien oversok digse 
!Skkobeligheder vilde jeg, vi skulde al- 

jletfptst sige til oH selv det ginnle Apo- 
stel-Ord: »Entw« dar nol at be- 

brejde sig seld.« Og deencest. det et da 
i hvert Fald mit Haut-, at Jesus hat 
dæktet over alle bans Betst, med hele 
fm store nsokstyldte Rande. Og noget 
bedee lan vi del itleckpnste vor gamle 

Ven ejhellet os selv. 
; Jeg ved ikte san lige, hvoedan det er 

lgaaet andre as Lamps Vennet men 

jeg ved det er itte gaaet mig bedte, 
lined dennet trosaste Ven, som i Sand- 
hed var mig til megen Nytte, sætlig 
da jeg stod som Ptæsi ved Emnus 
Kirkenz nu da han et dorte, trnnget 
Bebtejdelserne ind: »Du Bunde og 
butde have været mete sor den Mand, 
om end itte saa meget i timelig Hen- 
seende saa dog i anndelig Forstand.« 
Lad nu os, som ettlærer denne eller 

hin som vor Ben, teente nlvorligt over 

dette, san vi itte sorsnmmet de Ven- 
nek. vi hat tilbage. 

Og san til Slut tun desse- Gud 
velsigne hans tære hustru og Bern, 
sornemmelig at deres Gudssokhold 
man vcete i den Orden, sst Dsdens 
Time kommen saa de tcin sare i Fted 
hersta. ja ined den Frev, sotn Jesus 
tsbte paa Golgathn, steentede i Dan- 
ben; ihi det er dog den eneste Frev, 
som dun, at lede og d- paa. Ja, give 
Gad, at vi engang man msdes hos 
dot Gut-, hvor al Sond, Sng og 
Dsd et evig ovetvunden. Glem ikte 
ncin Leser: Dsdötimen et en 

est-sont usitker Stand til fand 
O in ve n del se. 

herrenisin Rande velsigne hele den 
Wste Familie ja, alle, som Instee 
at rundes used Singt og Vennee soc 
Sinnen hist, seeelig dog med Vennen 
over alle Kenner-—Jesus—. 

hemed Gud besaslet og en lccltg 
Hilfst til Jst-gen Lamps Sleegt og 
Jenaer « 

H. J.Dah1st»m. 
sie-eine Wis» 3. Dec. 1901. 

Mange hat prevet paa at overvinbe 
Buben, men tun en hat gjort dei. 
Men han døve ogfaa af Kerligheb til 
Bett-en Dog vil Mennestene altid 
paany tro, at det stal kunne lykkes ved 
det tolde Sværd eller ved en endnu 
kolbere Tankr. 

s II L 

Banner indbilder sig at finde 
Nasade i en Tib, hvor Gud ingen 
Naade hat lpvet; men den Naade, som 
nu filbypes,«vil den ikke modtage. 

is- sis i 

Wegen Pynt vivner altiv em, at 
der et eller andet Sted mangler nogets 
beste san fsa me enten i hob-des 
est- i Mk 

« 

Ihn-disk sing 
Nebukadneznts Palasts. 

Dei er ille mere end neigt over 

Hunde-ehe Aar stden, 1778, at ist-anst- 
enanden Benuchamg genopdagede Ba- 
bylon. Siden dn dar der flete Gange 
væeei foretagetk Underspgelser, men 

disse hat tun dætet delvis og for- 
twldsvis lidei omfattende. En fot 
nogen Tid siden. under Koldewey as- 
kejst syst Ekspeditjon agtet detimod 
at tage fat eftet en langt stotte Maa- 
leftot. 

Babels ellet Babylon-Z Beliggenhed 
var paa begge Sider af Euftat. Nu 
fee man hsje Butter, hvotundet Ru- 
inetne gemmer sig. Tee of dem ligget 
psaav den venstre Beet-. Den fjekde 
derimod paa hsjee Bew. J denne 

hat man villet se Restekne nf Bebels- 
Lunens-In 

Den nuvcerende Bn Hilleh ligger 
Ved on paa Rninerne, on den et næsten 
ndelnkkende bygget as Mntsten fka 
Disse. Den Dur Zum Huse og 30,000 
Jndbvggerisx men fkont Hufene et oms 

givet af vidtstkatte Hoden hvor Ci- 
trontmet, Daddekpakrner, Gransen-b- 
ieteæet og Ins-inne andre dotiet i 

Mengde, indtagee den nuvcekende By 
tun en menst ring- Del af den Winds. 
Oldkidenss Babylon tandede over. 

Floden Eufrixzt adsiillet Hilleh i to 

Dele. men en Baadebw fstet fta den 

ene Bred til den enden. Morsomt et 

det, at den ene Bydel taldes Speien 
og den nnd-en Mesopotamien. 

Ruinetne af Nebukadnezar-s Palads 
indtagee et vældigt Find-krum. Menge 

,Stulpturarbejdek og Jndsttiftet et 

fund-et paa Topp-In Som belendf 
lcia de »das-wende Hat-er" i Paladsets 
umidkielbake Næthed Fta diäse 

HofeMofisfnle san man nd over den 

Fade, babntonsie Stem. Endnn et 

der ikke pnnvjsk Spor of de brennende 
Indes-: men de tommer manftr. 
» J- Aathnndredet bnt Eqnens Be- 
«foltning sickbt Mutstsn fta Ruinerne 
sti! Hufene i Hilleh sinke Meengdet 
:er foepvrigt eins-Ia blevet spredt til 
TAlvetdeni Minnen Ejælden er der- 

kfoe vift Etenene im noget Palads 
thet san knan cimtring til Alverdens 
Histner Tom fes-I dette Konqepaladö i 
Babylon Ende-In Pan man vente at 

finde mckkztåijze Nester af bei Pakt-T 
om hnilket Nebukadnezar sagde: »Er 
Bette itte det sinke Bade-L Tom jeg hat 
bygget til et innige-link Hus ved min 
Etnrkes Magt esq til min herligheds 
Ære?« Sankt fkal der fokhaabentlig 
sindes vægjige Bidtag til Belnsning 
nf den Tid. do Lang Belshnzat, Ne- 
bukadnezars Sen. gjotdie Gastebnd 
for sine ,,tusinde Fnesiet«, da de deat 
anempellartene fta Jerusalem. Da 
Vil blive feemttyxlet hin femme Nat, 
da en nsynlig Hennd strev sit: »Mein, 
Mene’ tekeL uhpnrsin!« pas Hallo-eg- 
gen i Paladset —-— da Babylon blev 
erobtet og den mckigjige Bexxsbazar 
dkckbt 

---— --.k 

; Tanskk biougcgkavr. 
) -,. 

j J Dkt th. nomine Ltvstkisku nob- 
III-De forteden holdj Museum-s iref 

)tpr Tr. Molletnp et Forebraq m de 
i Sommer Underføate Konnegnoe i iRings-steh Riese-s Kor. Foredmget lvd 
i bet væsentlige foulede5: 

De of Kong Frist-eri! 7. i III-F- fon- 
Lngne Unbekføgexse maatte standse 
ved Alt-tret da man m naturxiq ikte 
Vovede at unberminere dem. Dog 
lnttedeg bist ut frembmge be er l dee 

Valbemnrers Gran-e Zigefra 
Vasdemak den Etoteg til den paa 
Nefsnæg 1231 stndte Valdenmr den 
Unges, og baode i akkceologift og hi- 
stotist Henfeende qjotde man interes- 
sante Fund. Den lille, tun fra et 
Var Menneskealdre stammende, Ratte 
as Begravelser vifte en mærtværdsig 
Udvikling med Hensnn til Grau-stif- 
tene; alle Ligene var gansse vist neb- 
lagt i murebe sitlantede Stenkistet, 
men saavel disses Form som indte 
Udstyr visit ret stok Ulighed. Da flere 
af de fundne Steletter mev fulb Sic- 
tethed lod sig identisicere, sit man til- 
lige et godt Vidnesbytd om Ist-jag- 
tigheden as den saakaldte »Ringsted- 
tavle«. Denne, ver endnu opbeva- 
res i Hirten, et en paa Pergament 
sirevet Fortegnelfe over de her ink- 
dede tgL Pers-met need en demilleeet 
Angivelse af deres »er Hvileftev, og 
den var as stot Betydning ved den i 
August Mann-d af Nationalmuscets 
2. Astrling under Ledelse af Ditettsr 
Mollerup fotetagne Uns-erstgele der 
muttggjotdeö ded, at »ma-: fom et Leb 
i den set Tit-en stevstndende Rest-su- 
ration of Kitteuhavde planlagt en reQ 
Mydelig Miting as Gulden Umw- 
delbart formt Zwei-et strdie man pag 
ei htist eimdimmeligi Gravtompleis, 
der W af 2 list over hinanden op- 
W M, W tun adstilicc fed ei 

s Mr W Jordsag. De M 

lendte trapezagtige Form, var den 
soerste ---— desværre itættt Idelagt -—— 

overalt lige dred eller rettere lige smal, 
idet nemlia Bredden var faa ringe, at 
der ej lan have ligget et Stelet i den. 
Den var dannet af et Tag af Mursten, 
der udvendig havde et sirlantet Gen- 
nemfnit, og da dens Sider dar hvid- 
tede indtil en bestemt Hsjde, maa den 
oprindelig have raget op over Gulvet 
Steuer paa Ringstedtadlen lau der 
ncrppe viere Tvivl on1, at den meget 
martelige Grav, hvortil der i Don-: 
matt itte findes noget Sidestvtle, ogE 
fom man niaa haabe, det tan lyttes 
at vevare, maa have huset den af Bro- 
deren Adel 1250 myrdede KongeJ 
Erit Plovpenning, der af sin 
anden Brodet, Kong Kristosset, sitzt- 
tedesz til Ringsted og jordedes often» 
for Vrrldsemar den Unge, indtil den be-l 
kendte Bistop, Lage Utne, 1520 lod» 
bang Ben optage og indmure i en afi 
storetg Piller, hviltet ogsaa sortlarer, 
at der intet Stelet fandtes i Graden 
Han maa have hvilet i den nnderfte 
Grav, medens der muligvis ovenpaa 
den avre flade Grad tan have ligget 
en Ligsten eller et Monument, og det 
trete maa have Icrret betragtet fom en1 

Zlaas Helgenflrin, til hvillet de from-« 
me Pilgritntne valfartede, on hvor der 
stete talrige Mitaller. 

Feinden denne opdagedeg 4 a nd re 

Ist o n aegrade, der dog vor blevne 

itcrrtt pdelagte af Alteret samt fortbl- 
’liae senere Adelsbegravelfer. Ogsaa 
sdisse var murede af Tegl, og msrte 

ITrasstriber samt forstellige spare Jeru- » ibeflag og Nagler distr, at Ligene hande( 
veret nedsatte i Kisterz i to af dem 

fandtes desuden saaledes, sorn det 

hyppiat er iaqttaget i middelalderlige 
Grade, smaa Lerpotter fyldte med 
Trcelul, der stulde indfuge den daar- 
liqe Luft. Ringstedtavlen fortceller, 
at ved Isdderne af den fromme Kong 
Eril (Plovpenning) hvilede Crit Men- 
ved med sin Moder, Dronning Ag- 
nes. paa sin venstre. fm Huftru, Juge- 
bora, paa scn bsjre Side, medens Son- 
den for dem laa bang Svoger, den 
fvenfle fordrevne Konge Bitger og 
bang Hustru Margrethe i famrne 
Grav. Det maa anfeg for givet, at 
det er digse Grade, man der hat fun- 
det, saa meget mere fom Underspgel- 
fee as de devarede Basltenpartier og 
liranier aodtajokde, at netov det Ara: 
nie, der fandtes i Graden ved Eril 
Plovvenningg deder, havde tilhørt 
en Mand, altsaa Crit Menved der 
fvrøvrigt jordedeg vaa den meget strap- 
le Maade, at hans Kiste sattes ned i 
det komme Num mellem de to Dum- 
ninaerg Grad-, en Tarvelighed, der 
staar i den starteste Modsætning til 
det vraatfulde Monument. der lagdes 
over hanc-«- Grav. 

w 

En Ministerfcue. 
en 

« 

Ist-knien Ilioanetek i »Nun-ins Any- 

..Fconnne. stets-te Kvsnder 
de: er Tanmntks Maul-C 

For omttent 20 Aar siden talte jeg 
med hende fstste Gang i hendes Born- 
domehjem en Gaatd i Hoden mellem 
Tat-n og S.-Otnme. Hendes Fadet 
var Peoet Christener s— taldet »Wer 
Green« i daglig Tale; hans Gaakd 
hed Sonder eren. 

Han vor Fremsskidtsmand i Ordets 
Vidiette Betndning. Sammen med et 
Poe and-te Mand, Forstandet Chri- 
stensen, Hoden Hsjstole, og Mslleren 
der i Byen tilplantede han et be- 
tydeliqt Hebeareal med Naaletmer, 
den sprfte private Plantning detoms 
tring. Paa Mart og i Goal-d hersiede 
den stetste Orden baade i stort og 
sinnst og hat Arbejdet sat en fund 
Sjcet i et sundt Legente og adlet et 
Mennefte, da blev det fuldt nd Sand-·- 
hed med Pæ Green. 

Hans Haand tendte itte til at holde 
hvil i Arbejdstidem og over for ged, 
fund og udvitlende Læsning ftod han 
langt fm ftemmed. 

Jnde i Hufet, hvok hans Huftrn 
« Johanne Jenödatter --—- særdedes, 
var alt sont blast. Geestftiheden i 
antden var meget stot, og trods det, 
at Matten tun var den tqrveligfte 
Jord, og at »P(e Green« onlttent long- 
gede alle Gaardens Hase om, saa steg 
dog Vetstanden Aar for Aal-. 

J dette Hjetn fsdtes 1. Februar 
1858 den veftjyfse Kvinde, fom jeg vil 
ofre nogle faa Linien 

Bei var Rasen Kitftine Petersen 
den veIstaaende Gaaedeieks Dritten 
men hun flt fta lille af —- saa ve! fein 
P- Gteens andre Born —- Lov at ta- 
qe fat med t alt band-»Im og inde. 
DIttene s nannte Gaard sit slte Ttd 
til at spille Damen Ryttigt og upd- 
veadsgt Arbejde steteane ingen, men 

opdtaget paa rette Monde, mente 
Wand og haften-, og Knien Mkstsne 
tgutte og itste fom de; tlyi hun site 
txer holdt af Feder og Moder, m 

Im tcpede paa dein. Se es M 
—seld— m des assis- M 

W 

l 
l-: s«k-,-ks nnod De Jdnter on Følrlhm r« 

v. In tun-. Inn-de og aundebe i. 

J trc Aar mnfe hnn hoci Forimn 
D» (-«ksr:s1rns.sn, Hoden Døjssole, on 

»Ur cn »So-um« Eli-v paa Brigitte 
’,(w;s·«r:«s. Ter on blutig i fin Wer 

« drin on munter i sit Sind on 
usw-. ( hele fin Find var Narrn Mir 
Cennz sag derfnr Var bnn catet as 
is Te wissre m Waren 

ijen akk, ou jm faa tnnde ikte i en 

irr-make Narrn-He Ein for noqle 
Kinn-c sichr mf km hende atm, ou 
Ort Nr i stfl Stole. Nu var hun 
wish og mnkrjna hendc fkrrdedeis qlabe 
ssq velssabts Von-« J sit propre Hjem 
find hnn fnm den lntkelinfkc anlrn og 
Wehr-et 

Hende Man mr m Rom for et 

stor: Parti i Fettetirnret, Fornmnd i 
Finxniznbmlneh Nr statist, elka oa 
ask-et as nmnqc tcndt afi1lle, ja en me 

act bembeliq Personlighen 
Mrn Sinn-n Mirstine var den sum-ne 

Jus-ans Dipjndc som hnn ul Iid havrie 
mrrstj Yro inwd W seh- nir. rn innsd 
Nr from-INSE- ’.Ui’ink««. J ein lnsn 

rssts Benntomis Mocflfrilnsd Nr fnlm 
Ins-J tät END-H Stole-. Jep- sn Nu 
Ist- !·-::e. Mnhe Ini! Deman hnn 

not-sem- injne Tantcr fom LUckcnnefte 
Xjnn rcr fin selv fuldk urs. sen min 

— Trkenct ,,Jsromnn-, stockte swin 
Der« Tcr Nr Onxme i herbe-J Hjcm 
on inn i ME- GerninkL sont var innrer 

.:" Zentnqu nnW Ekilben 
Jirserne stiften LIJkennesscr fjntter 

»Ur flsxksss License ståqer umd, andre 

O 

1 s 
» 

neben J en Tinq tun holder Ui Men 
neftcr Zfridt med brenner ng det 

Ir: THE-r ins-en et Its-an Der farer 
Ein-Inn n ni all-: blcsvne hu mezrset ælbre 

ils-« « en as Vesijnllandz Bande 
Doer Unlmknnnifter J. U. Christen 
seni Inn-. Am hmbe færdess i hinl- 
krn sen-. helft Krebs-, hoc- hoje cller 

LID tmwc tmlsc int- i Hebt-ni- 
.fi(:sc. der er tæktet nnd Lung, eller 
i Wann-.- iskjc 2.1lr, rksr km de bo 

Ins-k- tssnlrsex on hnik Eil ei Iid Vckrc 

r-» funke, mirs-im :-.f. «1nd5—d«1nnede 

«.s.IQe:n-.es·(eb1rn insJD r-: molk on fine 
Inn! I, rzsn satn Den Luft, Der Un 

knsiIss ostpr ) Inn en srnnk September 

Verrkskristxkxxzfmtsi Dz· Undene-VIII 
n-!v·-- Istr hur: M Ute. ijsen lmn bar 
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