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og spottet over Livet. Med den 
91nikuelfe, at Livet er Harmoni- 
Vcrden et Kuufwært begyndte Grec- 
terne; Tanken trævler den Anfkucls 
se op, — som den maa gøre det: 
og det sidfte Sons, som qivos af 
en Garten er Lukians: Lioet er en 

meningsløs Korfang, et Kor, hvor 
bvek —— of fuld Kraft —- synger 
sin Stemme uden Hensyn til de 
andre; huilken Harmonik Saaledes 
bliver det ved, indtil dpn store 
Kurs-ten Dødem jager dem alle 
nd of Scenen; faa er de alle lige 
— iTavshed 

(Slutte3 paa Side 6.) 
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Dsdsfald. 
Ton 12. April døde Etrusddermes 

ster Jens Cliristenscih Chicago, og 
blies begmoct Paastedag fra Gethses 
meine Kirlc under megen ftor Tol- 
taaislse 

J Hiommct iana vi: »Der er et 
salmt Glasdens Hieni« Post. Mel- 
ion kalte kort over Ordone »Glas- 
dcu-:« Meiji« her, det minderige 

lasdens Hien( paa Jordon oq det 
,,sai:ge Glædens Hiery i Himmelem 
hoor der er eoiq Lys og Dag oq 
eoiq Frod og« Ro« Dercfter Solmes 
oerfet »Er-a rejfe vi til vort Fædres 
land« oq seks Bøknebørn bar den 
rigt bloinsterfmykkedc Kiste. 

J den søriiistlasdte Kirke praslui 
dlsrede Orgech oq eftcr Salmcn 
»Am ord, liuor nirr niig or min 
Endr« tmadt Prcrftlsn lien til Bem- 
rlsn og talte nd fm 1 Mofeboq 
48. Il: «LI,i Israel fagdc til Jo- 
fisoii: ie. ieg dor, og End ital vasre 

med oder ou fore oder til edors Fas- 
dreis Land igen.« Jndholdet af Ta- 
len lsd sacleoest Idet ieg staat 
ved denne Bann-, er jeg mig bcvidst, 
at ieg itle can udfylde hans Blut-s- 
fom stulde have tolte her i denne 
Time, den store Afftand trcvdcr 
hindrisiide i Beim men vi kan faa 
godt sorstacy at Professor Vig shels 
lere oilde indfri sit Lsfte oed Dodss 
leiet end ved Vaaren, han bar twntt 
fom Jakob: Joseph leoer, leg vil 
sure lieu oq 7e Kam, for jea dor«: 
oa simolede den ofdodes Aniigt af 
Glasdo i soundne Dage, ncmr Priv- 
ftefomilien kokn i Bei-n has bam, 
da vor Gut-den ikke mindre paa 
Tod-ziemen om end dot or lan- 
llsdcsq nødigt fiac vi Fakisisl 

J dob Erkeiidelse of min Tol- 

.iiemnie-liq«hods:sgwld lil dia, boden- 
gaimnts, mod Vemod og Ærefrygt 
trceder chi; da hen til din Bann-» 
forviitifet om, at du nu fortlaret er 

hjemme hos Herren. Din Vortqmm 
hat mindcst mig om Patriarlen Ja- 
kob med.den stærke Tro: »Herr« 
im Flimwr diq itke, sper du vol- 

signek mia,« o«1 mod Vclsiqnclien 
til siiiis Norm fort-nd hon »tog 
sincs Føddcr til sig op paa Senat-n 

«on ovkmso Ein tlIland oq blov samlct 
»in sit« "F-i1k.« 

III-D Jnkuus Tru Un Muth-dsgle 
orw Em« Tit-Wir kunde oqsna im 

smle EV, ZU Dor. Tetmlexs ist-Untat 
pos. Werden-:- Lkix Tet er Werden-J 
Vis:-.’«.·m at Esset »Nun eeik Zum 
Des Hex. used 7111dkonnneu Zifter 
bed. «-k1 Der er. at im san dø." 

Nes, zwean Wen-ter, der Jed- vj 
net-Uc- xtte mes) Vixslsed Sen Tikm 
alone er fuldtommen vix-: At stri- 
stuii komme-c- igen at dønune leveus 
de og bede, ok; derfor siger Paulus: 
»Den-stet! skulle vi, sont leuc, sum 
overblive, rykkes tilliae med dem 

hen i Ztyeruix til at mode Herren 
i Lasten, ou inaledes skulle vi altid 
vasre med Herren-« Og det var den 
bortgangneits rette Trost over for 
Toben, slet ikke at standse ued den, 
meu se frem til —- lenende ellek 
død « at unsre cned Jesus dg um- 
des med dem, der var qaaet forud. 
ch spsrger dis, den enkelte, er 

du rede til at mode Jesus? Vil du 
vcere med Jesus? Vil du lade diq 
fir- as Jesus? Saul vilde iste, 
men permis Aand forlod ham 
og hem sorkortede selv sine Dage. 
Under Blomster·og sksnne Billeder 
og ved at tale om Dsden som Men- 
neskets Ven og om Gent-eng Hvile 
og Frcd fees-get man at skjule D-- 
dens Frygt og Gru, meti nqar saa 
DIden commer, gruer bvert natur- 
liqt Hierte alligevel. Paaskefesten 
but Dødsfestem Langstedag, ved 
jin Side, og Jesus akene kan bott- 

tuse)D-dent Gru. Du Ums at du 

kan leve uden hom, men« betænk: 
det er forfasrdeligt at dø uden Je- 
sus. Vil du lade diq føre og lede 
af Jesus-, faa vil lmn aldrig flips 
pe dig, Herken vil Unsre med os, 
naar vi vil owns med hanc. Jesus 
vil altid være med od, nanr vi tror 

paa hont, og for Jesus hiesistms er 

intet umuligt uden bette, at hans 
Ord Bunde skuffe os. 

Naak jeg faa paa de mange, der 
omgav den bensovede paa hans 
Dødsleje, faa opfyldtes Digterens 
Ban: ,,Jeg beder Naadens Gud i 
Løn faa tidt: und mig, naar Ly- 
set paa det sidfte brænder. at fe 
et elsket Aafyn nær ved mit, at fsle 
Trnk af nimm-, gode Hænder.« Og 
nam« im twnker paa bunt, den Tag 
lmn brød nd i Bøn og Lovsang: 
—- 

I»Ml ylmmeure jkuoer og Oemsox 

sDu har købt mig og betalt for mig,« 
"laa fer jeg ogsaa Digtcrens Bøn 

Japfnldt: »Jeg beder tieft dag, at 

han, fom gik den ftore Smertens 

Dann hin Nat i Hauen, vil flaa 
mig nær og minde med sit Blif 
om Glansen Paafkemorgen over 

Graven.« Og naar jeg tcenter paa 

Hden ·l)edengangne« leere Fabel-, Bed- 

»ftefadei· og Olderfader, der Palme- 
lsrdaa fagde til jin Søns Dotter, 

»der otn Sendaaen fknlde konstr- 
meres: »Gud veliigne dig i Mor- 
aen oa fremdeles!« saa ser jeg 
lmni liaeiom opløfte sine Hwnder 
med Veliigneliens Ønike over iin 
kwre trofafte Hllstrn og den talrige 
Vernesioh iigende: Jea der, men 

Herren vil viere med eder on føre 
eder hiem til Landet, ,,’hvor Eoias 
heb-is Zolfkinner tlart allen Stand 
vaa Zalialieds Grund." Vi min- 
des banl oafaa lned Tal i Menias 
heden og vil iavne Vani: naar 

han bad Jndganass oa Udgangsåii 
liennen paa dette Sted, iaa fornam 
vi deiygsheden oa Hierteklanacn 
i lians Stennne: men i dewalns 
den er der noaet opbøjet Det fore 
jomnter min, sont oni der i de 
kniete Aar oar koinnset noaet stille 
og roliku over den laste, aamle Fa 
Der, der jo onsaa naaede et gedt 

»Halte over Støliets Alder, mrn 

arbesdede liaade i iin dagliae Ner- 

lnina, c Menighedsarbejdet og paa 

Iiin Einst-s Saliagørelie til det fid- 
lite Det var ltgesotn naar en ver-l 

dia Oraeltone havde iaatnet sig til 
mildere Tonefald, det var-, sont oin 

man i de stille Bande øjnedc den 

debe Grund: iea mener ikle Tillsas 
aeaana, det var ligefom Rand-Ili- 

Hiet havde sagt fia et dybere Leie. 

lzalineiang on Gnds Ord var ham 
iaare laskt Paa Dødglejet, der hlssv 
fort en stor Naade fra Herren 
Ved Afiledsprcedifenen fnalede J 
fidste Gang oed Herrens Vord. Sen- 
dagen efter forrettede han selvlsluiiss 
tjenefte med tlliesiefald Sendagen 
efter ringede Dødsklokkerne: han 
lendte deres Klang og i Tag, Paa- 
skedag, ringer Himmelens sllaklen 
fordi han er der, ,,l)uor Zejreiiså 

lZacia, Damen-F Klang var-er evig, 
kamt eziqanaA der ,,l)ooi· de un hel- 
de ziirkeqana nied uophørliq Jubel- 
llcum, i bøjen Flor, hoor Geld lmn 
bor blandt alle Enales Sang.« Her 
led on itred han glad i Haabet on 

taalnlodia i Trcenqielen Hoor nie- 

net vi ital libe, ned vi ej, inen 

»Einem« er llm Branan af Za- 

lighedensii Fragt i Tal-ists ikjnlie 
siilder spejler iia Lyfetss Praxis 
Gnd alasder din Sjckl l)isset, oa 
Gnd alsrde an nelfiane oa trøfie 
baade dein, der er nasrvasrende oa 
dem, der er fraværende Amen. 

Dereiter lød ftemninafnldt Sal- 
men »Den store hvide Flot« on 
»O, Helligaand mit Hierte,« hour- 
efter Sorgefkaren drog til Monnt 
Olive Cemetery, lwor Jordfceslelsen 
fandt Sted med Aflynaelse af Sal- 
men ,,Herrens Venner ingen Sin- 
de mødes stal for sidsle Gang« før 
Jordpaakastelsen og ,,'Klokken staat« 
efter ttlligemed den apoftoliile Bel- 
fianelfe 

En Deltaaer. 

l —- 

Skiftende Emner 

Den eugelfkc Vibclovcrfirttelfc. 

Festligheden i Albctt shall 

til Mit-de om 33(»")-Aanst for den 
cimelste Vibelovkrfasttelfes lldqincsli 
sc- afboldtess Qude Aste-n den gis. 
Mokts.- 

Premierncinister Asqnith from- 
bævede i Fl. R. V» at denne Bibel 

M 

var Fcelleseje for hele den engelsks 
talende Verden, og at der ikke kun- 
de rejses et meke straalende Mindes- 
mærke for denne 300 Aar-I- Fest, end 
Ilfflutnina ai iin højtidelig Qui-tend- 
komst mellem de cngelfktalende Na- 
tionen imorwsd den forfasrdelige 
kliiulighed for en brodermorderiik 
.8irig Mitreise-zu » 

Den amorikanske Gesandt Reid op- ; 
lwfte dercfter et Vuds kab fra Præsi- » 

dent Tast, hvori denne bragte For- 
»famlingen fin Lykønfkning i Anleds 
ninq af Mindefesten for Udgivelsen 

af Bibel-In, dei merc end alt andet 
forbandt de to ftore engelsktalende 
Nationen-, der havde fælles Blod, 
fix-liess Sproq og fasllos Religion. 

Forsuiuljngen mndtoq Taftsrs Bud- 
fkab tin-d stonnende Vifald. 

Bibelen og den engelfke Kotigen 

Den engelske Konge modtog i Vu- 
ckingidom Palme den Depntation, 
der ouermkte ham et fcerlig indbnns 
det Efsenuvlar of den antoriierede 
Version tillige Ined en Adresse, der 
er trykt i qmnmelengeljk Stil. 

Forordet oq Vønnen i Slntnins 
qen:»Gnd oelfigne Kannen« er trykt 
med røde VogftaveU 

J sit Svar ndtolte Konnt-n, at det 
hat-de orvret ham en Glmde at mod- 
tage denne Depntotion og erfare, at 
den repræsenterer en fort-net Festlig- 
holdelfe indenfor det enaelsktolende 
Folk af Mindet om Udgivelfen 1611 

af den Verdensisberømte Ovekscettelfe 
of Vibelen i den engelske Tunge, der 
fiden har været kendt fdm den auto- 
riferede Version 

Te beldigt valgte Ord i Adres- 
sen minder alle om denne Begioens 
bedsI ftdre Vet1)dninq. Overfætters 
nes Ardejder oq Konq Jakob den 
Festste, fom ledede og vaaqede over 

deres Gekning, fortfener at holdes 
i varig Ære 

Dette ftore og mindeværdige 
Foretagende. der koin fom et klort 
Lug-s i Mørket, gcw bele det engelfks 
talende Fels den fnlde Retoqugang 
til selv at søqe Sandbeden oa Støts 

ite for deres Tro, og i Lobet of 300 

iAnr Inn- den ennelfktolende Rock-s 
voksende Millioner, spredt endnu vi- 
den over Jordens Oderflade, i de- 
resfs Nod tyet til den atctoriserede 
Verfioncs store Simnelhed, og hor 
as den-J nndtmnnteline Kilder øft 
Bis-dom, Mod og Werde 

Konqen flnttede med at ndtale, at 
det var bans sikre Himb, der var be- 
kmsftet ved den vide Interesse Jn- 
bilaset lmode Uakt, at dans linder- 
fontter oldrig vilde oenøre med at» 
vcerdscette den cedle Am, de bekad" 
i den engelske Bibel, der i en ois" 
Henseende er den første nationalle 
Skaly on sotn det hedder i Adresfem 
i fin anndeliae Betndnina den verr- 

difnldesfe Tina, den engelske Verden 
bar frembragt. 

Flnvningcus Ttullcti. Oiiilfm 
Jortmllislfis disr tun lmilv over Flu 
iiislunfton for den-I Turm-eh ilrinisr 
»w. Tzilil.« fnar man ist ,wdt Be 

kirisli om visd at lasse et Lin-u, Puni 

Jtnliisnisnsn Filu, der fandt Tødisu 
furlisdisn Tau vrd Paris, fort for- 
inden shaude skremst til en Von. 

»T» lim- nmnflcs file ina lieltllnl 
tmnr du iimsr min. at mincs Flmmini 

»Hu-r itka ist« ganfko fonntftiqcs,« 
ifriuvr Um »Mo» im er udo us 
Stand til at tolle inin Beueiitrinxi Imims Athen Tit man tro wish 
Lliiintikcsn hat« taqct miq i iin Maxil, 
nied sin forførcsndr Mant, fin Etui- 
"kwd, iin Pol-si. Flnvninmsn mcd 
iit nlnsfkrivcslixus Tmllesri hat« beru- 

Fist mig, og fo starre Vanikcsligbedisri 
Ine er, desto mere Tiltrækninn øvcis 

iden over mig. Mine"Veiiner hu- 
formancr miq ofte til Klogikali, 

Jmcn hvad forlangcr J af mig? J 
lFlyvekunlten maa man sætte alt paa 
Spil for at sitre slg en Plads i 

lJlnncsrncs Skake.« 
· Denne Begejftring bar allerech 
«kra-vet ikke faa Ofre — der er inne-n 
FTvlvl om, at den ftadiq ftørre Kap- 
Epestrid vil for-ge Oftenes Antol i 

Hitadia voksende Grad. 

Caruegics Bank-rot 

Det er limiqu fide-n, Carmsaie spil 
lede Fallit, nien dct er vix-selig en-— 

sang stet. 
At Andre-w Carnegie i line unae 

Dage var en fattia Mand, er vels 
kendt, men at shan enqang har spili 
list -Fallit, er mindre kendt. 

W 

Han shar imidlertid sekv fornylig 
fortalt ocn sit Usheld· 

» »Jeg Var kun 19 Aar gammel og 
Teiidte kun Armod. Jeg var kom- 
men med mine Forcrldre tli Ameri- 
ka for at finde den Lykke, vi ikke 
runde finde i Dort Hieni. 

Ader i Amerika grundede jeg sam- 
nien med to Kompagnoner en lille 
Forretniiig. Penge hausde ingen af 
us:«, og lwer Dag paany havde vi en 

Fiamp med Sireditorer. der præsentes 
rede os deres Negninger paa en 

eller to Dollars og ikke kunde faa 
dein betalt.- En Tag udftedte jeg 
en Veksel paa 20 Dollars, for holl- 
ken ieg fik 15 Yollars for at beførge 
de nødoendigste Udgifter. Da Da- 
gen koni, paa hvilken Vekslen var 

furfaldem ’havde vi ika en Cent i 
Summen Vi raadilog bedrøvet om, 
lwad der var at gøre, og beilnttedc 
05 endeliq til at gøre .(i«011kiir5. Ak- 
tiverne var ret smaa og ifke i Stand 
til nt stille Kreditorerne tilfrcst. 

Ten nindløfie Vekfel blen jene-re 
priesenteret miq af Eieren, og jeg 
wo bani det hundreddobbelte for 
den, da han sad i fattige Haar. 
Tonne Vetfel liar en fior Værdi for 
mig.« 

Med disse Ord pegede Carneaie 
inm en Befiel, der var iat i Glas 
nq Routine over bansts Ekri11ebord. 

Bort med Tobakfcn 

Qver en stor Dei af den eivilise- 
rede-Werden bar det organiserede Ar- 
Deide til Bekannpelfe af Tobaksorui 
gen bredt sig ret ftærkt on syneszs nu 

nafaa iflg. :,.5kr. ngl.« at have 
Wetingelfer for at vinde Tillmanere 
i Tanmartc Ztøttende fig til de 
nnefie lasgeuidenstabelige Ruder-so- 
mslser. der tilfulde beviser Nikotineus 
og Tobatkens højst skadelige og de- 
genererende Jndflydelse paa de for- 
sfefline Tele as den menneskeliqe 
Lamms-nun søger man i førfte 
Nackte at for-man alle fra Tobak af- 
holdne Mænd og smmder til at 
slntte siq til Bevcegelsen i det Zie- 
nnsd ikfe alene at draqe alle celdre, 
met-e eller mindre nikotinforgiftede, 
over i Rækkermx men i sceklig Grod 
at unddrage Vørn on den unqe op- 
vokjende Ungdom Tobaksnydelsens 
sløvende, fundhedsfarlige og demo- 
raliferende Følqeiri 

Ud fra en velorganiieret Lands-. 
forening med i Øjebliktet 15 Lokal- 
foreninger udfoldes en betydelig agi-» 
tatorisk Virkiomhed, og er man for- 
Tiden i Fasrd med Forsøg paa Op- 
rettelie of Stoleforeninger Lan-set 
over, tmor Lærere eller Lcerinder er 

afboldne fra Tobak. Et nidenihp 

beligt Vaer med Biqu af Lasger 
og Faqmwnd paa »Juki-Tabaks- 
suørgsnmaletcs Ommade vil i Løs 
bet af fort Tid udtomme met et af· 
Damier større Formg. Ewig For- 
mand er Førstelasrer O. Birkelnnd, 
Nimtofte pr. kliyonmaarN oq til 
Wem alle Foreswrnssler anzuwende- 
Foredrag eller Lokalforeningers 
Qprettelfe sendes. Jndmeldelfer i 

Landsfunsniimm Wort med Tobak-« 
ken« U W. ur. Aar, Medlemsblad 

ihereqnetI Eier nennt-in VanfwzjistentH 
P. A. V. Tanne. Rossi-fide Roms-; 
Itiimens Omnn er «F-ris«t« Lust«, Re-i 
daktør Anton Zehn-ihn Wbenlmini.; 
a 
w. 

Rohrcspicrkrcs Zweckmka 

Zorn en nf di- størsns mtrinsitotor 
i Mnsunn Cnrnannlet i P.n«js3, du« 
bl. a. indelmldtsr Erindrinqu fm 

»den fnms ))ic-1s0111tion, bar nmn onfct 
»:)iobi-Hpiom-I Dødcsismffc. Masken 
sknlde cftcr Einmde unsre tnqet link- 
cfter Robespicrres Halshugninm un 
der er skrevet Gang efter Gang mn 

det uhyzmcsliqo chdtryk, nmn beri- 
aennem fik nf Resnolnttonsmandcsn, 
on hvorlcdcszs nmn nennetn Mühn-s- 
trækkene ligefrem knnde gøre jin en 

Forestilling om Uhyrets Kommt-. 
Dei virkcde derfor fom en Spansd 

koldt Vand, da en Belgier for kort 
Tid siden meddelte, at Masken flet 
ikke var tagct over Nobespierres 
Anfiatstmsh men var tnodelleket i 
1878 af en berlinfk Villedbngqcst 
til et belgisk Panoptikon Senero 
kom det falsko Rolwspierreanfigt 
paa en Revolutionsndftilling i Lille 
oq vandrede derfm over iMnsenm 
carnavalet, hvor dct blev sn af di- 
ftore Seværdigiheder. 

Man har nu fkyndsomft fix-met 
Voksmafken fra Muse-et. 

Islutosnatislk lluggz 
Man tr- lilms bklvtietleren op, us vusgei list-net 
I Zion og tilviitei Mlislmh om cket heb-ves. 

Den tot But-act asest verdikultlo If slle Oplitulelser. 
gut-s i stre Smukkc Desgeins Hf merk Eg nu mcd 

· n st: uk pgstcntcrct sta; ilfjulermotor l)(11nc 
X uggc Inbefsles CI Leser smn den sikustc ug m. ige 

ngste tor Damen og neue umagn 
støttes af Tusinder af Brugere 
Hennem de si(lste 13 Aar Mange- 
af disse hin- udtalt at om Folk 
blnt kentlte denne Vugges mange 
o» store I arti-im saa vilde de ikke 
umlvære den. 

chr Vugge er Illlsltml Amtes-It 
til at give fuldstændig lefredss 
hul. 

kaas bos eahver Iøbelhsackler. 
Skultle den ikke kunne faas hos 

Deres cgen KohmamL saa skriv 
ttl Os tsfter Kur-Klug »F spcciclt Till)u(l. 
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Eck- J- 

sTIsIS vALvE Ists-Eh 
Er den ein-ftp Patht Pibe forfynet mcd 
autonmtift Ventil jom sonst-r og af- 
t101-»-r Roms-h nahm-r og luklcr hver Gang 

; der sich-c- og bcvirnsr at ingcn ng kommst 
up i Omemn Tenno Lpsindclje hat bcvkst 
at Nikotincn ira Tobaktcn og Vædstrn im 
Munde-r san ad- 
stillt-s og opiqmtcs A 

fan Lyzxch hclt M 
Bund-J og nie-Jst T :- 

r.akspacm. Ventr- 
lcn kan met- chhksd 
opsach og renkuu 

res, iom gxsr at der jxm 
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I sitt-usua- pausi- Xterede Beholdere. 
Zog ingen Nikottn 
dkanindaandez og 
« Vædsten fm Mun- 

Iden aldrig komme 
i Bergring med 
Tolmlkpnjvm htt- 

f alttd nydes en rek: og vgl-- 

imageudc Pibe Tobak- 
Scndes overalt i Ame- 

rika og Kanada portoir1t,. 
og hvts ikke tilfredsstcllende, 

Md Piben ttlbage De 
liaa tilbage en Ist a t De 

hat ndlagt 
s- L t-- -- 1F4-. 
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