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»Om mig? « 

l 
Af Past. K r. A n ker. 

To unge Mænd iulgtes ad til Mode Den one 

hed Peteksen, den anden hed Rasmus. Exi Kniffe-: vanl 
de to derer man ftxaks pcm Navnene Tbi der er Forilell 
pag Petersen vg. Reis-muss Peterfen slnlde viere en sail 
Laterne ved Moder Rasmus skulde met til Mede: eg 
stulde vel egentlig here-, lwis der kunde falde neiget as 
til bom —- »med« iknlde ban da. 

Te tnlte om adililligt paa Vejen; men til lidit 
blev Rasmus ncergaaende nysgerrig og ipurgte Peter- 
sem »Hvad vil du egentlig tale om i Tug?" Rasmus 
Amtes nemlig, at det var godt, at være lidt i For- 
vejen, saa bethe ban ikke at anstrenge iig laa meget, 
kunde lage det lidt mere med Ro. 

Petersen tav en Stund, men iaa kam Innre: on- 
saa lidt nætasaaende: »Im Vil tale oin dig. Rasmus!« 

.,-Om ungl« ndbrød Rasmus, ,,7aa —- iao ikal jeg 
vitkelig bete efterP Petersen baode altlaa ikke tiliredss 
ftillet Rasmusses stnerrialied sont Vor lidx tidlig 11dc. 

fnarere ægget den. Jkke sandt, man bar en Følelie ai. 
at for Rasmus var iaadan en Taler kam Peter-sen nok 
werd at here; og For Peterien var en Taadan Beter Tom 
Rasmus nok værd at tale for. Forboldet mellekn Taler 
og Her-er er ikfe nltid i iaa god Orden. 

I f . 

En Mand kom ind :il mig. Hnn oar dred on 5i.aer:’ 
»Hoordan kan det viere a: Te præxiler oni Inn-. 

saa at sige hver eneste Sendag?« 
.,Om Dem?« 
»Ja, og til mig.« 
»Hvorfor Tkulde jeg ikke Prædike til Tem, naar 

De kommer i Kirke?« 
»Skal Te da ikle prædike for nlle de andre?« 
»Tet mener iea da oniaa fea gør.« 
.,Nef, det er blot til mig. Men vil Te ifke Viere 

saa and at sige mig. bvem det er, der naar og lister» 
omkting on set eiter alt. bvad iea gør en Tiger, on; 
bringet det liewv til Dem ?« 

»Jo. det vil ieg not. men jeg er bange Te ikke 
vil tro mig.« 

,.3anddeden tror feg nltid.« 
.,.Ja. det kommer an vaa det. Der er ikle iaa let at 

tro og bsfe sig for Sandbeden, naar den er een ubebages 
liq. Jkke et eneste Menneile hat tolt til mig om Dem. 
faa naar ieg alligevel siger dem nogei orn, bvad der er 

i Dei-es Hinte, iaa maa det være Helligaanden. der 

lyser ov.« 
»Helligaanden gaar ikke med Sladder.« 
»Nei, det gør den ikke Men den overbeviier Ver- 

den om Synd ikke blot i den ftore Almindeligded: men 

ind i de enlelte Mennefkers Hierter, og «Kun hvad den 

har» 7et, den maler«. Det maa være darn. iom hat set 
ind i Dei-es Gerte og saa malet et Billede dekai oa 

vist Dem. for at De ikal ie. lwad der bot detinde·« 
»Vi1 De da neckst-Ia at alt det onde, De tnlte om i 

Sendagsy bot i mit Hjerte?« 
»De sagde jo fer, at der masatte være nagen, der 

sortalte mig alt. dvad Te gør og figer. Dette tndet paa, 

ct De lelv mener, at det, jeg talte, og det, Te lever er 

küßt iom to Draaber Band. Der er Dem ielv, iom ma- 

staar, at De er, som Talen led« 
.,De hat ikke Lov at dømme.« 
..Jeg ved det. Men denne Gang er det Dein, der 

hat dsmt Dem selv. Men vær nu ikke gnaven for den 

Zugs Skyld For det at dsmme sia ielv er ier ncer san 

siemt som det set ud til. Det kan, ket beugt, blive en 

Vegyndelfe til, at Herren tager lin Dom bort ita Teres 
Av, og den Teg det iken bryder De Dem Eskke otn 

Nennefkers Dom: men De bliver saa fti og glad og tak- 
nemmelig, at De knasp kan kende Dem selv iaen Og bvor 
Wderligt det end er, at en laa stot Gliede beayndte 
used, at der gik Dom over Dem, laa De vaa den Dag 
We at skorstaa lidt af vor Herres Bei og Maade at 

site oglaa Dem paa.« 
»Det er ikke saa svært at tole til andre, naar man 

felv er uden for det.« 
»Nam! man ielv er udenfor det,« iaa taler man ikke 

til andre i egentlig Ekel-editing Man kan tale til Stok 

is Sten, og fer vcere udenfor det: men til levende, 
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ittidende lidende eller glade, selig-e Menneiker kan man 

kun kalt-. War man ielv er mid: i det.« 
»Nu« Te med Dei-es Prædiken dømmer andre, 

ina er Te ikke ielo midti det. De dømnier ikke Dem serv-. 
Te er jo, bvad man kalder et frelit Wen-teile altsaa 
uden for Tommem og det er dem, jeg mener, at det er 

ikle iaa nieget svcert at tale til andre, naer man selv er 

ndenfor«. 
»Enl)ver Præst, iom Herrens Iland ved Ordet 

bruger til paa rigtig Maade at lade Dem gaa over en 

Forsamling eller et enlelt Hierte, er ielv under Dom- 
men, og netop midt i det: med et Billede: Midt i Flo- 
den, livor der er som bundløst, mens mange af Tilhøs 
reine mcniike sidder paa Flodens Bred eller er lidt ade- 

hvor de dog føler Tom Bund under Føddernet thi »den, 
der iormanen han klcede iig i Bodsdragt«, iom om det 
er num, der er Synderem den store Sonder.« 

»Im ,.iom om det er barn«. Men del er ikke hatn 
alligevel Han inener det ikke ielv. Tet er kun noget, 
lmn iiger for at lempe sig lidt efter dem, han taler til: 
de itore Zimdem iom er Syndere for Alver." 

Te Aussen jeg ingde, at nnar Hei-reits- Acmd faur 
Lov til at beuge en Prwit ret, iaa er det iaa. Men h 
asrlig Pia-it ded, at det bører med til bans store, it 
Sonder. at ban hat talt Herrens Ord, uden at det 
Eiciode rigtig Tilliold, Grødeplads i liam ielv, saa 
nagt lian talte Herrens Ord, var det tillige iom at 

tid ai sit eget Livsindhold: og tillige naar han talte. 
kalte lmn iørit og iremmeit til sig ielv· Ud fra Herren-T 
Ord. nd fra iig ielv, til iig ieln loder en iaadan Tale.« 

»Juki tænker ban io ban- pna sig ielrn taler til sig 
ielv: og dog Inder det, iom ban bat-e tænket paa, taler 
til alle vi andre. Men hvordnn kmi ban iuadan rigtig for 
Illvor være under Tommem nanr lmn er itelft2 Sau ers 
Even jo under Naaden?« ! 

Fordi Eynserkendelien vokser. Herrens- Aand hol-. 
der ikke op, men bliver ved at overbeviie om Synd.z 
llden dene kunde ingen vok7e i diaadetilegneliem Vg- 
lier mao viere Vækst, fordi der er Liv. Stilitund er Did. 
Men jeq tror ikke, De kan forstoa dette nu.« 

»Jkke foritnal Nu dømmer Te igen De kan nok 
iorimnk Jkke sandt? De er udenfor det igen. Dei er« 
bare mig, der et dum.« I 

»Fordi De iiger til Teres Vorn: »Der kan du ikle: 
forsme endnu, lille Menneslebnrn«, derior dsmmek DeJ 
ikle Deres Vorn eller kalder der dumt. De iiger blot, ati 
der er nagen Het ier hat oplevet endnu, fom De bar 
oplevet lidt ai og derudfm benynder at for-staa, hocdi 
de: ikle foritciar.« : 

»Min lille Pige —- ja nu blioer dun inart fein 
Iler — De kender hende jo not. Hun er vittelig ifkc 

dum. Eva-ist nin de SpsrgsmaaL hun kommer med.’ 

Hnn kein ipørge og ipørge san — san at — 
« 

» 

»Im-. at Te bliver en hel Dumrian til at someINl 
»Nein-pl Jngen kan tro, hvad iaadan een kan finde 

naa at innige om. Og iaa hendes inma Øjnr. det er, iom 
de i r Eine Jukt igennem een. Kein De ioritaa dette med 
Ljnene?« 

« 

»Nei, jeg kein ikke. Men det er rigtig not Det er- 

iem Barneøiet ier til Bunds-, og der er Styrke i ina- 
Tkmt et Blit. —- Men det var det ander. vi kam sta. 

i 
i 

for Texts-Es Born. Men iom Sniider at oære dum overfok 
ich og Aanden, det knier det med. Kan De ioritaa 

»Je-; proz-, sen ital can bieni nu!« 
»Ein-. :il Irre-J Ritters-« 
»Ja —- og det er Znsieitik..« 
,.i’lltiim vcnter nas- Teni derkijenmie?« 
»Im finr de: egentlig geht« 
..«Jllting ventek paa Dem og Deres ogiau pna Teres 

Irlle Viae i ·(5ienimet beroventil." 
»An — var jeg blot bedie. Men —- —« - 

»Eure-n Te nu er lille eller itor Spindel-, gaa til 
Illverdens Frelieiy iom Dei-es lille Pige gaar til Dem- 
:-i.i-.ir der er noget i Vejen Spsrg hom, ipørg om alt. 
Don lieb-ver aldrig at lede om Stint Hans Øjne gen- 
nemikner een gelt, det er sandt· Men der er Styrke as 
Ynk i Blillet —- vær ikke for itor til at blive ynket qf 
sein« 

— 

Forholdsreglet mod 
Motmonetne. 

,,-« ,. Mik. -:«’.'ms 

Man er 1 Zoerrig sum i Jkorqe 
begyndt Hur Moor a: Uge Essigs- 
maalet op, om det ikke er pcm Tibe, 
at der fra Etatsmagtens Zidc Stri- 

des til Forboldsregler mod Monm- 
nisrnenå ooerhaandtagende Propa- 
sonde- 

Der sbal for Tiden finde-s TU Mor- 

momnissionærer i Sver:-i,1, der after 
dereö egne Opgivelser i der sidsteAar 
hat gjort omttent 500 Husbessg 
walks 

In Kommission, der hat anstillet 
omfattende Understgelset angaaende 
Imigrationsfokholdene udtaler fig 
Kot-, at Mög ital fslse Insan 
M dg IMM- Hmpel udvsse 

·: Fjor drog over 2000 m Im Umk« : 

bar. Tom bekend:, Tau-fix sikrrxidts 
Skandimviev Tom dercs Jlrbsdssf 
man Xchsrxe oa Tanmmk sfsl sj ; des 130 Norm-In nisfiokcrren ( 

virker ved Moder, .S11sbesøq, Uddes ( 
lina as Rahmen Bladet «E«kc17:d«:-I 
nnvitzns therne« o. 7. V. og fmers 
Uge udgiver Newport om hver enscsltf 
Tags III-beide 

Mormonmissionærerne Læqger Its-? 
dig jæriig ngx paa at vinde Mir-! 
dernc —- ester Mormonemes Mer 
Lan jo ingen Kvinde bläve Talig udetH 
Ægteskab —- Æqteskab med en Mai-— 

« 

mon, og skal Ægtefkabet viere gyls 
digt for alle Evigheder maa det ockre 

bekeqlet i Templet i Utah. »Vert; 
Hand staat kae til de gamle « sogdsej 
for nylig en of deres Predikanter 
»dem tun vi gste fidet med; merJ 
W oq Uuqdommea er vort( 
stumm hear-, issk de W- Apis-J 
dik- Tpm VI but Ist-s at ask-E 

L 

I: redsdip chninzwrnes Sirt-Je Hort-d 
der i: .::c cller lidet berksjemme for 
a: xcdde Essai-le, Zom falder i Mc rmos 

Hornes Vold.«« 

Var dct ikke ogsaa inart paa Tide, 
It nun-. her i Tunmark band-c fra de 
kirkelisgc osg oerdslige Myndigbeders 
Side sagte m lægge aloorlige din- 
dringer i Vejen for den Propagmdm 
Tom denne beden7ke Seit i der gaben- 
bare og i det skjulte dtiver her k 
Londet 

..Vi bar det bedee Daab for Frem- 
tiden," udtalte en af Mormonerms 
fornewite Udsendinge i Fon oed et 

Mtde i Kristianicy ,,faafandt ikke 
den norste Regeking semi- Stæikgfel 
for Virkfomheden.« 

Der var fiftekt ogim der : Dort 
Land geb Grund for wie Maus-it- 
hedek til et tagt naht Dumiesqr. 
html-des der san Jst-i sit-usw« 
for htm- MWIII di namka 
M IMM, du M fanget M 
man-e of Im W ; Im 
Osm. 

Inst-M 
um«-syst- kein-fus- 
HUIO —- 

WIN; — 
Wiss-ist s-« 

New York, eg de via-neige Broarbejss 
der der har imponeret dani. Der 
iindes del ellers næppe noget Sted i 
Werden hvor Vroingeniørerne ltar 
starre Anledning til at vise deres 

»Kan: end netop New York. 
Vnen New York ligger, iom be- 

kendt. paa en smal, langstrakt O, 
itichiiilmttan Island Pan den ene 

»Side stiller Hudionfloden Byen fra 
JNens Jersey og Dahinten paa den 
a::den Kant konnner en ftørre Had- 
lmat. Gift Ritter ind og stiller den 
sra M illionbyen Broollyn New York 
ielv er dreientlia Forretningstibyem 
Vreotlnn Veboelsesitedet, og Millio- 

’ner if klikennefter niaa iaaledes dag- 
lia irette over Ernst Ritter for at naa 

frem til deres Fiontorer eller Ar- 

bejds ladfer, for atter om Aftenen at 

aøre Ttiren tilbaae iaen til deres 
Hiern. Der trcenaess iaaledeijs vel til 
Vrocr imellem de to Etorbver, og der 

Tor Tiden ikke mindre end tre- 
« 

der over den nneatiae Eait 

lidt paa. livxirdan de iik 
s ai en Vro i Stand. 

Alle-rede Maanrder forinden man 

ais i Mann rned de eae:.tliae Braars 

beider, gut-Jede oa borede man i 

Floden tret inde ved Vrrdden Tun-ne 
Prein ne Iaadesz iait ior Hinter. an 

eaa dis« 7e oviertek nn de velkendte, 
trebenede Etilladier Eva blen et 

lanat Jernrør drenet ned i Tybet. 
Hat-de man saaet Nøret ned i bele 
sin Lrenade, iaa ikrnede man et nnt 

raa oa borede videre. Paa denne 
Maade ndiandt man. at der ea. slli 
Meter nede var fast Grund paa de 

stedsr mai bar-de udiet til at an- 
’’’’’ :ae de to Piller paa den nne Bro. 

Ta dette iørst enaang var bmgt vaa 

det rene, beanndte det eaentlige Bre- 
arbeide 

Flere iniaa Tarnpbaade kein flie- 
bende nied en Time-M der iaa nd 
Fern est feenmenrassiia Einarlasie 
Tet rar den Tanlaldte Caision en 

rerldia Knsie ladet af itrerle Vicelker 
oa ndeendia beilaaet med tnnat Ke- 
delbiit. Kasien nendte Wunden op. 

La vaa Ottern-dein ioxn rasende vel 
iels Meter over Vandiladem var der 

byaget en Slags rnnd Forbøinina 
Dampbaadene manøvrerede nu en 

Etnnd bid og did med Kassen. En- 
delia itad den nøjaatia over det Sted, 
hvor den fremtidige Bropille iknlde 
itaa En Mund finaerer nied noale 
Ventiler paa Oversiden as Kassen. 
Pibende trndslipper den iammepress 
iede Luft inde i Kassen. Kanite lanai 
iomt beaynder Kasien at ihnke, og 
til fidit irrtter Sidekanterne sig fait i 
Trinder Vaa Flodbnndenn Nu be- 
anndernrerne deres Arbejde opve 

raa flossen-. Med Muriten da Ce- 
rnent bnaner de vaa Kaikiien en Staas 
firlantet Kranz Oasen iomt itiaer 
Murisilen i Veiret, men iamtidig 
innler Kasse-n dnbere on dribere ned 

l,i Tandet under den voldiainme 
;Tvnade. sOverfladen as Kasien er 

Falle. ede et Par Meter under Band- 
ifl-..tden oa Mut-Teilen raaer onnrent 
ien Meter ev ai Vandet 

Ta tonnner der andre Arbejdere 
til· Fra et Mafkinanleea ved Fled- 

»breden ferer de Nsrledninaer den 

;over Mus iøflen til den runde For- 
højnina paa Kasiedcekket. Nu bliver 
der presiet Luft ind i Kasien even 

fra da Lniten nddriner alt Banden 

Flora bidtil fnldte Kasieti. -aa bliver 
der Vrua for endan en ny Elsags 
»Arbefdere. Newyorterne aiver dem 

der uhsviike Narrn Sand-Hans eller 
Sand-Sein, fordi de ital rode nede 
i Mtrdderet. Det er Mission-Arbei- 
derne. lam nu lnrntter ind i den 
runde Seite, iom vi eftetltaanden 
opdager er en Luftllule 

Bi itlger med dem den til Slulen 
og blkvet modtagne af en celdre, al- 
vorlia Tilwntmand der vel ved, at 
at dank Vaamtielighed Met- 
Iele Tatssonmandfkabets Liv oq 
stoent Widige Doldbarhed 
Lan aalmet en Die for os, ag vi 
irr-der ind i et traust Rum l den 

»N- omtslte s7th. W M- 
lverstarrte-»san«Deut-lettcopi- 

ostde- 
stt see-c 

.W 
MUS- M 

est-»I- 
du 

stets-salut- 
Dem-Ists- It 
III- WJII 

s- It si. 
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Kassen bott, fylder det i Jernspande 
og bringet det bort til en anden 
Luftiluie bvorfra det beises op. 

Saaledes gaar det, Uge eiter Uge, 
og Maoned efter Maaned Uftsandfei 
list bliver Mudder og Grns og Sand 
fkyflet dokt, og dnbere og dybere syn- 
ker Kassen, mens Mutoasrlet paa 
Overssiden stiger højere og hojere. Da 
til sidst kommer da den Dag, do 
Kasse-n iidder paa tmg Grund. —- 

Zna time-E- de elektriike Jndloea ud, 
og oed Stinnet ni Acetylenfakler 
fnlder Caissonislrbejderne bele Kas- 
sen med Beton, en Vlanding af Sten 
og Cetnent, fom paa fort Tid bliver 
baardt og massin Tom Sten. 

Terpaa tioer man de gamle Kas- 
skeocegae af den ftionede Fyld, og fol- 
der onsan Mnrlransen nted Beton. 
Og fnatt staat der nn paa tryn 
Klippegrnnd en masiio Stenpille, 
som naar oo lige til Vandoverfladen 
Ved den niodfatte Flodbred bar man 

satntidin opføkt en lignende Pille. 
Nu bei-Ver imidlertid den førfte Pille 
sin bøiere on høfete op, indtil den 
afslnttes omtrent fern Meter over 

Vundfloden Den Dei of Bropillem 
iiom er oven Bande. opmnres af 
Ihnane Sten og ikke as Mnriten — 

i Tenned bar CaisioniArbejderen 
»njort sit Beet-L Saa skaä Feinarbei- 
deren til. Da nu er det egentlia 
fern, at de: store Publikum bliver 
i Stand til at iagttane Arbejdets 
Fremadikriden 

Vceldixte Pramnte bringet Monm- 
gefernet den til Vropillerne Kraner 
arbejder. Naalemnstiner rasleh Lod- 
deblns file-den oa ooermfkende link- 
tjn stiner vaa beaae Sider ai Zlodesi 
en kænmettmssssia, taarnlinnende Por- 
tal i Veiret til en ivimlende Heide of 
oder bundrede Meter. 

Ln san konnner endeiin den DU, 
da Ekidsiarten bliner Ttsand7et noxie 
Linn-L Tanmdande as iorfkelliq 
Etat-teile iler frem on tilbage mellem 
de to Vropillet. Flabler Ttnetkesji 
toter-:- oner Floden Tarnpfpilletxe 
non benne Sidet ai Floden Untier oa 
Rennen Da nlndielig bei-ver der im 
liaeiont en ulmre Slanae op af 
Vandet on tvcets oer bele Fleder. i 
bele dens Bredde Tet er det fdrite 
Hjælttekobel Akkurat tnidt you been- 

igey et vceldigt, sametikansk Flan iaa 
at tnan lanaveis ira kan folge, bewi- 
ledes Kahlet stigek højere oa liefen 
Om faa Timer heenaer det neinatiat 
i den komme Vnelinie, iotn Vwcss 
Hovedkabel ienere ital have. im Ville- 
til Ville og fra boer af Pilletne vi- 
dere over Land til de termnemrslige 
Ilnkerfnndanienter. Hereiter er Bro- 

Jbvaninaen uaflnrnaia of Floden. Alt- 
It«in fiden ital gsres, fnldføtesrs onpe 
i Lasten nden at iokitntre Stils-In- 
fikken Om faa Dage er sorudm deu- 
sørfte Hiceloekctbel endnn sno andre 
nne Ofeelvekabler ftrokte over Finden 
og ligelig fordelte vaa Brot-illqu 
fiele Vredde. 

Hjcelpetablerne er« sagtens solide 
nol. Hvett enkelt er saa tyk sont en 

knnttet Monds-name og bestaur es 
bedite Sort Staaltraad. Men disfe 
Hjælpekobler er alliaevel sont En- 
traod itnod Hovedlablerne, lom rsaas 

ler en Meter i Tnasrinin det er da 
ogiaa nødvendigt, at de er Sols-den for 
de skal fornden Kæmpebkoen bcete 
Vcegten ak site, fnlde Jernbnnstoca 
forifellige Spornogne og ntalline 
Mennesker. 

Disle Kabier bliver faktisk Ins-nd- 
ine. De bestaar af Nikkelftaaltkaad af 
jomttent tte Millimeters Messe, og 

jhvert Kahel indebolder tilnærmelies- 

jvis ti Tusind loadanne Staalttaude 
HDertil bestaar Koblet af lnv og tre- 

Jdkve SMng Un hver Streng igen 
»indeholder atter to Hundtede og leis 
oa dalvneMndOtVVO enkelte Staat- 
traadr. —- Ustandfelig vondret en 

Slags Jndkemtng. loin set ud sont 
et ocldiqt JernhfuL from oa tillnge 
lpaa Mit-blaue og tmflet Tkaas 

Even tm set esse Iwane-masqu 
»wer de to Billet ttl des endet Saat-n 
cgsaatilbaeeiaendetetdetaf 
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Oundrede og seks og halvtredsisindss 
tyve i hvert Bundt, omfpundne sned 
fin Treu-d san de bliver til fasse 
Strenge Siden bliver de syv og tre- 
dive Strenge i Hovedkabelet endnu 
en Gang omspundne og forlyneds 
med et beskyttende Overværk. De hsje 
Brotaokne paa begge Flodbreddei oz 
de fire endnn frithcengende vældige 
Kahler frembyder et ganske ejendomi 
meligt Skue 

Nu benynder Montekingen of Jen 

egentlige Bro, der fcettes samtnen af 
ptunge Jernstykker og fass-indes med 

EKablerne pcm kryds on Dem wirts. 

Fra de to Piller of denn-wes Arbei- 
det. Ved Himlp of væxdigm med 
Elektrikitex drevne »Was-Festes bli- 
ver de lange Etivere loddede og fik- 
stede paa Hovedkckblcme NeJerft cce- 
stes disse Etivere til de euer-ne Jem- 
ftcenger, Tom dannerBrobnnen.-—De 
maa ikke være Evimle de Mænd, iom 
ilke ladet sig bringe ud UE Fatnirg 
ved Hosen eilsasldig indtræsfende 
Omstændigbed, Tanledes Tom der ehe 
kan for-komme ved Inadanne ngqes 
arbejder, men Zwert enefte Øfeblil 
er fnldstmndän Heere over deres Ve- 
vcegellen Et nsifkert Trin- et Fell- 
greb knn medføre, at man Ttyrtek i 
Dybet —- Men Inn er dg ogfna alt, 
der overdovedet er bredere end Fels 
Tommer, for disle Mcend en tmg 
og sikler Vei. sam de uden Ssxims 
melbed serinaer ben over-. liae meqct 
om den befindet sig een Meter eller 
hundrede Meter over Jordovekfloden. 
Det er gmsike Tvecielt kinlificerede 
Arbefdem cein esterhcmnden uddnns 
nes til at udsøre disk-Te moderne 
mepebnaninner. De, Emn klyoer 
omkring desp pas-. Jernktassxgerne er 

en belt ineemationnl Smnling Arbei- 
dere. Den ene er netov kommen fra 
Stillehavsknsten En andekt bat ar- 

bejdet jin-a Jembnnen Ved Theben i 
Æstypten thter en and-Its i Indien· 
Ozj en Ved den Tiber-site Jernbane 
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Hause cleaniag 
OnThekann 
simplified and 
Lightenecl By 
old 
Dutch 
cleansek 
Housecleaning has no terriurs sur 
thcbmxsewsfcwhousestlxssw21.- 
dcrfuL all-«r0nnc1 Clcsarz cr. l: 
keeps everythjng in ans-L about 
the farmhouse in spick and span 
condjtionin hats the time 
and with As» qls ssbok re- 

quired by old-fashi0r.ed Hieran 
ers. This one clcanscr 

cleimsscmbs 
scom.?01ishes 

ln the sitt-both dj:.i.s:g 
room. sitting mom and 
bcd r()»nxs, and does it 
qui .’-«:c:r sit-J heftet-. kac 
be«,!!hi1.,: ti-rp»t:..’-(sr·:·.es. 
pans. Roms im Mc daer. 
etc. No caus!ie: or akäds 
Hygienia Thisiijeal 
cleansek works mischen- 
jcslly — not chemicakly. 


