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Korrespondance som Professor Ra- 
de i Marburg udgav for et Pak Tslarx 
siden, udkom ogsaa fom Mo-1ned-.-s:;L-· 
læg til site Tidssktistæ bl. andeti 
et mindre krndt Fiortcndagissfrjfti 
«Ethische Kultur«. Tom fjdjtc hart 
imidlertid eftcr ,,(Jreuzt::arkcnk0rre-T 
Ipondenz«5 Ophøt jflg. »Min« Vcdss 

wende haft Opmærksomhedcn Om- 

veudt paa de spuderfydske Fordng 
og bringet stadig Artiklek om Nort- 

siesvig. J et af de sidste Numrc of- 

feutliggeres saalcdes en fcrngere AC- 

handling under Overskriften ,,Ekole 

ig Modetsmaa1«, som hovedsagclig 
et en Fremstlling af dct nordflc-:9- 

vigste Skolespsrgsmaal og dcsts Hi- 

storie. Attiklen indledesxs med ful- 

seude Bettagtninget: 
»Spsrgsmaalet, om en Etat hat 

Hei til ogsaa i fremmedsproglige Ti- 

Irikter i sine Stoler at lade sit eget 
Hprog være det enehekftende, be- 

Ivares som bekendt betrwftende af 
den preuszsiske Stat: i de polskc 
Landsdele og i Nokdflesvig er Be- 

folkningens Sptog banlyst af Sko- 
lerne, ikke blot som Undetvisnings- 
spieg, men ogsaa som Undervisi 

WftU Dei indrtmmes aabent 
—- og kunde jo heller iskke skjules—- 
at det er politiske Grunde, som 
beste-unter den preussiste Stola-ali- 
tik ovetfor de fremmede Nationali- 
istet Staten vil med alle Midler 

franskynde Udviklingen til en fuldi 
MS Nationalftat, og et af de 

Mste Midler hettil set den i Sko- 
Mervisniugm. 

At pædagogiske og ethiJ 
ne Hensyn soettes ud us Zpitret,! 
staat Stolen udelukkende skal værej 
til for Statens Skyld, ligget ligeI 
Ist stunden Wen ved Undervisning 
i et for Bei-neue im fttste Fækd 
Wed Sprog can man umulig 
was de samme Resultaiet sont ved 
Invendelien af Modersmaalet i 
Indetvisningem og Tabene bliver 
Ine- io m HW Sptog til- 
iidesiettes i Stehen- Og kwis det er 

W at Jolkestolen et til ist 
Haltet — det vil sige for M 
. Familien-, faa er det et inf- 
Ufeligt ethist Amt-, at MS oq 

sanilieus Sproß kommek til sin 
U i Stolen. Den Miste Skale- 
pclitik i Grænfedistrikterne fremtrces 
der derfor som en Magtprsve mel- 
Isn politifke Motive-: og 
schier Værdier: under dette 
synspunkt blivet en Bettagtninq of 
Uns Resultatet scekdeles interessant 
iq lærerig — i det mindste for dem- 
Itsm overlwvedet et tilgængelige for 
Velæring.« 

Du Brigetfsteuiuseu blev optets 
M. J »Hejmdal« sktives om de 
Were Omstændigheder ved Basl- 
serforeningens Opkettelfe: 

»Ja-sten skyldtes nuvætendeRigsi 
dagsmand H. P. Hanssem focn un- 

der et Ophold i Leipzig i Vinteren 
1886 havde haft rig Lejlighed til 
st scette sig ind i tyste Panier-«- 
Dtganisation og Arbejdsmaade Tot 
var netop paa den Tit-, Septenatss 
striden udkcempedes. Den tyske Rigss 
das var efter en heftig Etrid mel- 
Iem Bismarck og Oppositionen ble- 
sen oplsst. Et nyt Valg sind for De- 
tai, menSocialiftloven bestod endnu, 
Ia Leipzig var erklæret i Belejringss 
Mand, hvoraf fulgte, at der for» 
Socialiftemes Bei-kommende Einer-; 
ten var Presse-, Foreningsi ellerj 
Forfmnlingsfrihed Fra den TagJ 
dasalget kundgjordes, var det imidsI 
lettid ifslge Rigsforfatningen tilladtT 
at holde Vælgermsdeh og Agita-’ 
tiduen satte derfor i med voldsotn 
Kraft D. P. Hans-sen fulgte Balg- 
kqinpen nsje og fik under den ije 
for den store Betydning af en po- 
litist Organisation·— 

Den itlgende Bintet tilbragte H. 
I. Wien i Berlin, hvor ban- 
M tryllet af den Splittelse, sont 
W vist sig ved de fidste Valg i 

Umästesvig, forelagde de davætende 

das-sie Reptæsentantet vaa Tinge 
M om Oprettelfe of en Baslgers 
fortning for Nordslesvig. Som For- 
holdene var paa det daværende Tidssp 

punkt, kunde der ikte vasre Tvivl 
am, at der i bsj Grad trænatcs til, 
Smnling i Nordslesvig. EdskatnsH 
pe- i 1880erne l)avde· fremkaldt 
Cplittelse indadtil og tilmed paa 
mange Stttg, hvor man stod vak- 
lende oversor det Spsrgzmaal der 

W, i betænkelig Grad svcvkket 
Interessen for og Dellagellen i det 

Wste Liv. Plan-n blev ovewejet 
oq kudqaaende dristet og baade 

W Johanner og Id. Lassen 
Us- vundet for den« 

We met »Hast-ON 
W ts. Juki. Mem 
W« W i prom- her-it 
UW II koste til ved Bol- 

ist-. st; s stets-u how-d too 

unge fra Als og Sundeved med 
Planfkibet fm Zonderborg og gik 
um Bord. Andre 100 ungc fra Aa- 
bcnma Amt gik ligeledes om Vord- 
oq Lampen-n afgik, uden at der 
blcv Leilighod til at lægge Hindriw 
xusr i Beken. 

En Pressebsde paa 1000 Mark. 
Flcnislmrg, 11. Juli. Landretten bar 
i Tag idømt Tnclw Filskov som an- 

fvarbaiscndc Nisdoktør af ,,Flen-:;borg 
Ams« en Vøde paa 1000 Mark for 

HFoknaskmclscr mod Borgmeftercn i 
Tønder. Pletvka. Statsadvokaten 
havde foreslaaet en Bøde paa 500 
Mark. 

Sagen var anlagt i Anledning 
af, at ,,Flcn-:iborg Avis« havde 
mcddclt, at Bokgmcstcrcn havdri 
truet en Hotclkarl nch at fromm-« 
ham haka Invaliditetsrcnte kwis: 
han bcsøgte de danske Læscftuer i 
Tendet Kerlen havde fcncke ersF 
klmret Bladctss Fremstilling for Op- 
digt, og Retton bavde nægtvt Fil-l 
skov Tilladelsc til at stcevne Vidner- 
i Zagen. 

Landstrygekuvæsnet gtibcr i en 

foruroligende Grad am sig paa Eg- 
neng skkives til ,.Hejmdal« fra Dis- 
bøl Sogn. For en Tid fide-n gis en 

berufet Person ved bpjlys Tag ned 
i Kælderen has Gaatdejer. J. Erit- 
fen og forsynede sig rigelig med 
Spisevarer. derfra gik han — da 
der i Øjeblikket ingen var i Hu- 
set — op paa et Loftskammet og 

stjal en Del Sslvth Da det blev 
ovdaget, gjordes der Anmeldelse til 
Politiet i Nordbotg med Opfer- 
dring til at afhente Inten, fom hav- 
de staaet sig til No i Kroeux men 

det gik ikke faa helt galt. Gendars 
men erklætede, at han vor sw, og 

Politibetjenten, at han ille havde 
med Iaadmme Saget et stre. san 
lodsigdogomsidetbevcegettlat 
tagt med, og Fragen blev iaq ende- 
lig attesteret og fik 10 Dass dek- 
for. 

Nu Lstdag Nat, strives der den 
10. Juli, httd Bandittet ind hos 
West hvs Pakt-Mit chr· W 
par-Mit Ratt og da han mag- 
ucde den-ed agme sprde 
idem M, blev der M eftet ham 
mcd en Revolver. men heldigvis for- 
bi. Dei var vistnol de samme Per- 
soner. lotn bereitet gis ind has 
Garn-dein- Jeg Grillen og sit fat 
i en lang Stige, som de satte til 
Vinduet i sit-isten hvor Datteten 
sov, men en lille Hund, som var 

bos hende fkkcetnte Forme. og vcd 
bendeg Nsdskkig kotn Faderen hur- 
tig nd. Han kunde se dem ovpe paa 
Gaben, hvot de lyste mcd en elek- 
trisk Lauter-ne Han fover nu altid 
med ladt Bssse 

Dtstrtp. En tqu gammel Los-. 
(Fl. Av.) ngaa her paa Westens- 
nen finde-J der raske gamle Falk. 
En firsindstyveaarig Kone her i 
Zognet, der alletede hat en Dattel-, 
der nyder After-U iik sig for nolig 
et Nidchjul osg lærer nu den gæve 
Cyllespokt. 

Kristinusfelt Eu Misfsrftaaelfr. 
Tirsdag den 15. Jului otn Eiter- 
middagen Kl. 3 afholdtes ifl 
»Min.« en Fest i Kriftinero, hvor 
en Negetprasst ved Navn Blijd fra 
Zutinam talte paa Hollandsk, hvil 
ket oversattcs til Dunst af Missionss 
kcmdidat Legene. 

Vrødremenighedens Missionsgcv 
der omfatter 13 Missionsvrovinsen 
er i enkelte Provinset nie- 

get fremskreden Grsnland blev 
i Aaret 1900 afgivet sotn et kristnet 
Land til den dansle Folkekirke 

J Surinam fdet nordlige Syd- 
ametika) stget man at indrette en 

selvstændig Missionskitke Saaledes 
uddqnnes dygtige Jndfsdte til Prak- 
ster i et teologisk Seminarium fta 
hvilket ogsaa Blijd et udgaaet. Der 
dsdes ogsaa Missionsvennerne den 

sjceldne Lejlighed at htte en virkei 

lig indfsdt Negerpwsft, og det var 

kært for dem, lom hat Interesse 
for Sagen, paa faa praktist enMaas 
de at se, at Arbejdet ikke hat været 

Jfotgævei 
Jels. Birnefcsten i Paftor Si- 

monsens Have sorleden var begun- 
ftiqet af et fjckldent smukt Befr, 
og de manqe Born msdte med et 

straalende Ansigt, en Del DEldte 
var ogsaa til Siede. Efter at der 

’vat indledet med Bsn og Sang tals 
te Asylfader Chr. Jenseit fra Er- 
lev til Ismene om Hjemmenh og 

hvillen Bewdning det havde at ha- 
ve et godt Him. Han fortalte 
Smaatrcek fta Aiylhjemmet og for- 
men-de dem til at være gode og 

lydige Osm- 
Det blas deteftek streutet Kasse 

i Hauen til alle Bienene, hvorpaa 
be Med- eu lille Tib. 

W tolle Laster sind-sen 
M ss M Bienen- va Matt 
neck- If de W. tat de Im hav- 

de tænkt paa, hvad de vilde mer 

hvilken Geming de bedst syntcs 
om. Det gav naturligvisis nmngiol- 
dige Seen-. 

Børnene gav en lille Itaer til 
Afvlbjemmet 

Den staune Festlizilxed endte med 
Von og Sohne-sang 

Als. Betaut-erste (Okiid.) J 
dizic Tage 010. Juli) irr .’- Taule 

»Von-kann fm Ltsbøl Sogm de 21 

jira 48 og den esse im M, i Fres! 
dekicia til 6. Juli-Fest Tat er en 

Foruøjelfe fo: os-, der er yngre, at» 
være i Sclfknb med disse gamle 
Gubbm der endnu lmr et usvieftet 
Helbred, og here dem tale om Kri- 

gens Tib. Forledcn holdt den ene af 
dem her i Kirken ftu Dotter-dotier- 
ssn over Tauben, ja, det ck jo nn 

det 4. Slasgtled fagde dan, og var 

synlig baade rsrt og stolt derovetr 
Alle 3 er de trofaste og begcjstrede 
paa Valgdagen. 

Mein-im Guldbtyllu. Den 4. 

Juli sejrede Ole Haner Krug i 
Bramdrup oq Hain-tu Arme Kie- 
ftine, f. Toft ifl. M. C. i ,,Mm.« 
der-es Guldbryllup. 

Qm Eftermiddagen Klokken s 
samledes den nækmeste Familie, 
Venyer og Naboer i Hjemmet hos 
de gamleö Dotter-, fom er Enke. 

Guldbkndgommen et isdt i 
Stenskw den 19. December 1828. 
Som to Aar-s Vorn Dom ban med 
fine Fotældre til Demut-tun J 
83 Aar bar ban boet i Beamer 
used Undtagelfe ak den Tib, da han 
var Soldat 

Hon bleo indkaldt til Odense. 
men kom siden til Fredeticia, bvor 
ban tiente ved 12 Bataillon 

Guldbrudem Anne Kiestinr. ssdt 
Tost, et ssdt i Lunding den 17. 
Aug 1834. 

» 

De gamle bar altid været slits 
stige og stræbsomme Falt, og al- 

ldrig bar .,gamle Bolle«, sont han 
nu kalde5, legt Skjul vaa sit dan- 
ske Sindelag. De gamle et endnu 
aundsstiske, bvorimod Gangen er 

meget svækket, særlig has Konen 

Als. Osakdbtsud. lTbbpst.) Ler- 
dag Morgen den 5. Juli ved s- 
Tiden opstod der Jldlts i den 
Guardejet Peter Vonde I. tilhskens 
de Gaatd i Tom-up ved Svenstrup. 
Jlden opstod i en straatckkket Lern- 
ge og btedte siq til Beboelsesbuset, 
der ogsao var sttaotækket. Ejeten 
opdagede selv Jlden sra en Mark 
Nord for Gaul-den« lwot ban var 

ude ester Klsverhe 
Estek kun en balv Times Forlle 

var de straatakte Vygninger et 
Flammehan De Kreatur-eh der var 

vaa Stalden, lylkedes det at taa ud. 
Derimod indebtændte der 3 Esel- 
oq 10 Gleise En Del as Jndboet 
keddedes, men langt det meste blev 
et Nov sok Quer-ne Te nedbmsndte 
Vngninger tilligemed Efetens Ind- 
bo var sotsikret 

Hader-leih Ei steckt Cytletyveki. 
Lørdag Estetmiddag den ö, Juli 
mellem 2 og 3 totn en Pige entleni 
de, satte sit Hle uden for Keb- 
mændene Jensen og Winds Butik 
og git ind i Butittcn. Kort est-er 
tom en temmelig vclnastet Monds- 
verson, tog Hinlet og cytlede us 
Sted ad Kristionsfclt til. Men Te- 
lefonen var hurtigete end Inven. 
To han tom til Nennung-fett blen 
lmn onholdt, Nideljjulet toget im 
hont, og han selo blev ssrt hen paa 
et sitkett Sted for at asvente sin 
Stras. 

— Stett Geheul-h Astenen den 
6. Juli kom en celdre Muksoend 
ska Hopstrup rollende genaemØstct- 
gade og gik islg. »Mm.« ind i en 

dervcetende Bevasktning sor at drit- 
te et Glas El. Det, opdagcdes anrt 
of de sydsra tilslnttede Mut-spende. 
som havde holdt et sokswrdeligt 
Spektakel hele Tagen i Enden, at 
den indttusne Kollege var traadt 
ud as den saakaldte Lav (,,Zunst«). 
Enden blev da, at han blev kostet 
ad paa Gaden og poo næsten bar- 
barisk Munde mishandlet as Z til 
6 Mursvendr. Dem blev ille alme 
slaaet med Nonsen, men ogsaa spar- 
tet. 

Stett-set Et fjtkldent Spu. CFL 
Arn At man bar en scrrlig Stol 
vaa Cyllen, faa man san tageSmaa- 
bøm med, .er jo meqet almindeliat, 
men for et Var Dage fiden s11. 
Juli) under den davckrende rauft-!- 
de Blæst has en Mond her fra 
Bven cyllende til Miolden med sit 
lille 172 Aar gamle Born siddeni 
de i en Stol vaa Entkeimt-L Wen 
fotan Stolen var en opslaaet Pa- 
raply auf-tagt san den lille sal- 
fnldstændig i Lee· Dei gik udmætket 
og spat-s at være til wegen For- 
mielle for faavel den lille som for 
alle de Fell, der W After-set 

Den iskfte Reife 
med Bctdkuö ftstfte Damm-. 

Med »Jmperatot« en Tut over 

Beste-hanc 

IV- 

Kanalm, Rortiiiddcu. 
J Tag kom jcg sent op, nirn im 

Haut-de dog at komme i Vandct in- 
dm SO, dvt Tidspunkt, da Badean- 
stalten luktcr for Nisntlunm for at 

sorlnsrcsde fig paa en skønucre Jn- 
vaiioii. Der findes- om Bord 229 

Karbadc med Douchex at dømmcs ci- 
ter Tilstrømningen til den iaslleis 
Evømmebol i Dag, vil de doa cho- 

ve blive meget bottom-de Ganflc 
viit bar man Kakbochne aratis. og 

Jldqmmru til »Tl)c swimmjng batli« 
toitisr 25 Cents: mon det spillcr 
irlviølucliq ille nagen Rolle for 
Falk dcsr betoler fta 520 Matt for 

im Kabink »den Koøinc i den indre 
Tcl as Skibct, til 1400 for et Ver- 
rclte til Vandet oq ov til 6400 for 
en Lutiuslabine. Oa Badeudkuftsl 

llnina met-bringet man naturligvisj 
.sclv i iamme moudcrnc Fuldkomsi 
monle som i gamlc Tage i Osten- 
de. 

E Dct er endnu ikte time-des mig 
vcm Landforden at løbe vaa m lut- 
tcst Svgmmelial Maqe til den, im i 
Mut-ges traadte ind i lier paa Stu- 
den. Ton er holdt i pompeianfk 
Stil, Kaller. Marmor-, Mosaik og 
Vkonce loka i steckte For-ver Num- 
mc-t. der ligqet nsjagtigt i Skibets 
Midte, maulet Mng Meter i Lasngs 
den« 1214 Meter i Bude det 
itrkrkkcr sig fta Bassinets Bund til 
Hallens Luft gennem tre EtageL 
Bassinet et 2,8 Meter dybt og vg- 
iaa indrettet for JllesSvsmmete 
Langs begge Længdevægge loher et 
bredt Tilikuerqalleki. Rundgangen 
nebenundet omlranles as Badecels 
let og felvfslgelig Mieter euhver 
Badegæst, ftt htm betrædet Hallen- 
Douches og Vasterunt Foran den 
btede Dobbelttappe, der fta Grille- 
riet fsrer ned til Bat-eh staat en 

mavdshsi Max-wornach uditkt ef- 
ter en Okigiiml i Louvrr. med lu- 
ltrt Fontæne og Instvanstildz 
— der sinds om Bord 2000 Ku- 
bikmeter Wand oq to Destilla- 
apparatet, fom bver destilleret 20,- 

J000 Liter i Timem 

i 

Da jeg havde gennemgaoet den 
anwdede Brote-, ityrtede jeg mig i 
legerne Aa, det var vix-selig be- 
hageligt. Glimtende Saltvand, 20 
Grade-.- Eelsiuö· Fta Bassinets ene 

Endevasg og i hele dets Bredde pla- 
stede en kraftig Kostade, som stadiq 
fornyede Vandet og holdt dct fristt 
Unge Ameritanere lavede fotblsfi 
sende Vandkunstcr. oq unge Tyskere 
citetede Dehmei og Falle. Blut jcg 
havde vasret faa fornuftig at ton- 
fuleke en af Skibets tte Læger. faa 
kunde jeg ogsaa have faact Tillodels 
se til at benytte de tin-Mk elektri- 
skcs og medicinske Bade-, oq de saa 
tut-get interessante ad. Men uden 
Tanzen-J Anordniug tst Vademcs 
steten ikke aabne for die-se Mystekii 
ist. Jeg bavdc da ikke andet at 
gsre end at lade mig masfcte og 
limge mig ind i Hvilø og Lassesai 
len. 

Ovenpaa fmaget en lille .,ftcakin 
Grillroom«« mod et Glas stummench 
Mk Rad-l vidundetliqt Det et 

en anstrengt-me Almen-Ue man f-- 
rot om Bord vaa saadan en Arkan- 
tethaosdamperi Men ngivelsck-- 
ne forsoner en jo en Smulc cui-d Li- 
vetg Vorder Her fiddcr man for 
Eksemoel i en nokdfriiisk Bjælkehal 
im det 17. Aarhundkede mellcm 
kttnstfækdigt udstaarnr, gnldbrunc 
Egetrwdmøblcr. betrnkne med Gebe- 
linswffer einst gamle Msnstre. Uds 
sigten et horlig. Til den ene Side 
hat man Grillrootn med alle dens 
Lasktiteteh assondret fta Spissealen 
ved en Glasrude, set at man tun 
viere sri for Madlugten Tit den 
anden Side ligget det folglitkende 
Hav —- man siddet hell ude par-I ag- 

·terdcekcet 
Vi samledesz nu til en Besiqtels 

se af Zkibct under fagkyndigt Fort-r- 
fkab. En hurtig Rundgang Lager 
3——-1 Timcr Vi begyndtcs med 
Kommandobroam der med alle fine 
myftiske Haandtag, Apparates oa 

Instrumente-r afgav et udmcrrket an- 

skueliqt Villede paa det Tentcm book 
alle Tmade laber samtnen. Her 
sandt vi alle Nutidcns sidfte tekniskc 
Opsindelser paa Skibsvæscnets Om- 
raade kancentretede. Atome-rings- 
knapper, Skibets elektriske Hat-edu- 
re, felv et findt-ist konstrueret Av- 
patat, paa hvilket Kaptainen tun 
konstatete endag den fvageste Ub- 
vikling as qu i Lasttmmnene. 

Paa tverste Dek, Solon verwest 
ligger Sow. Der findet 
man foruden Gymmtfttks vg Mie- 
sal alle mutig- Surtogater for de 
Jdtættedssaher, M plejet at be- 
nytte sig as pag «Miorden. der 
et eWste TM- WILL Ro- 

baadc, Ratten-n kan tide sin sckds 
vonlige Morgengalop, ja felv de for- 
vcknte Sportmænd. der om Vintes 
ren pleicr at starke sig ved et Dro- 
mrdarridt i Ægvptem kan her spin- 
ge sig ud vaa ct Apparat, hvis brede 
Zaddel gesmiver Topuklcns hingen- 
de Vcoirgclch 

Vcd Siden of Sportshallen ar- 

bcjder Trnkkekict. fom beskæftiger 
trc Timogmfct og trc Trykkere, og 
bka fort-den Avisrme oasaa Monu- 
kort og mindre Lejlighedsarbejder 
blivek til. 

e 

Nimske sorbløficndo osg hidtil user 
om Bord er den formeliac Ldfels 
hcd med Nod-Z sum Mk fia melden- 
de inm ,Iiiti)ckcitor'«. Dissfc im- 
poncsrcndc Dinusnsionek spare-I over- 

ukt. ifke alone i Kammer ou Erst-» 
ssabsrisule, men vafcm i Kisrridorer; 
m Trapperuin Roma Donodspiss 
Malen findcs for Etscmvcl en Ve-! 
ftibule, fom man ikke nieder mercV 
luksnkiss og storflaaet vaa noaet 
vnlmsagtigt Fastlandsbotel 

J Skibets Centrum lige ved Ho- 
vedtmppen er der indrette Ventci oq 
Konfultotionsvaskelfer for de see-Las- 
aek, sont hat to Asfiitenthr til den-s 
Randiabed. Er cleotek og en Our- 
mtionsstne med en rinlioldig Jn- 
strumentsamlina fanncs illa J 
Ekibsbospitalerne er der Plads til 
62 Patienten Tot kraftiae Middcl 
mod sznqe findes imidlertid ikke 
i AvotckcID men ncde i Skibstankes 
ne, bvor 500,000 Litct Ssvand 
modvirker det ndre Vølgctrnk oq nor 
Zkibets Nnllrn nackten lig Nul. 

Fwnqslendc selv for den Mundqu 
er Mastinrummet: dctte bennnelias 
licdsfulde Rino, der bufer illa min- 
dre end 422 Mond Zkibet drian 
ftem nf 4 firesvingede Bronccfkrus 
er, fom mauler over fein Meter oq 
normalt ask 185 Omdreininget i 
Minuttet. Skulde Noret lide Ha- 
vari. betndet disfe fire Skruets Til- 
ftedevceeelle en overordentlia Be- 

tryggelfe Der findes 46 Dann-fed- 
lek. Ovnenes qlsdende Sveela flu- 
get doglig 20,000 Centner Kul, sont 
340 Forli-here siiftcs til at stovle 
ind. ,,Jmperatot« hat Plads til 
ialt 170,000 Eentnek Kul. M dis- 

se vældige Tal sam- tnan bog kun 

quat Vegreb om det nimm kompfis 
cetede Anlceg med alle dets Turbi- 
ner. Kondwiatotencentrifugolpums 
pet, Oliepmnper. VenttlatoreV oq 

hvad alle disfe bange antetninger 
nu bedder. 

Rundgangen blev asbkudt as en 

Lunch i den store Spifefal Her fo- 
regaat den daqliqe Vespisning of de 

sage-ten iom bar intludcret Kosten 
i Vetalngen of dckcs Billet. De, 
der alene hat betalt for« sclve over- 

farten, d. v. f. for Kommen, spifcr 
i Restanration eller Grilltookn og 

etlasgger deres Obulus for hvert 
Maaltib. Men selvsplgclig stekvens 
tot-es de fidftncwnte Lokalitetek nf 
alle Passagerer efter Forgodtbes 
findende. 

Hovedspifefalen hat Plads til 700 
Menncfker og er det inwosanteftc 
Pasfaqemtni i hele Führt Dei 
fttaskkek sig over hcle Stibets Verd- 
de og er 81,(z Meter l)-jt. Lang-I 
Siderne lsber et Galleri, hvor der 
ligrsom i Hovedtummet er onstillcst 
Vol-de for 2——8 Personen-. Lasts- 
og Vasgmaleriec ester gamlc og nyc 

Mestrc smykker den lose, elegante 
Sal. 

Und mjg i dennc Forbindclsc unso- 

nc uuqle Tal, sont illustrenst sitt-tu- 
mstmglwidninacsu i en iaadan studen- 
dc Koluni. Korn-weisen over Tast- 
Møjest tnsllcr bl. undet 800 Mlnstivii 
steimkktskz 700 nlmindolige Bisc- 
5mkler, 4400 Tullericenvsscsfrytker. 
»Hm Time-, -15,ik00 Bord-Erwid- 
ttsr. IILSOO Zeworinqsiscruicsmsr og 
1550 stklncrs og Uskkenforklasdrc 
Vlandt dct øvkigcs Udswr san nævs 

nrs 2500 Vadekagner. 4900 Bade- 
haandtlædm 30,000 almindeligc 
Haqndklædet, 9700 Logner og 12- 
250 Pude- og TaspvcbetrcrL Den 
samlede dei as denne Ildtuftning 
del-bist sig til 200,000 Mark. Det 
er en Vaskesedch sum rist vil tage- 
chnst fm de flestF Husmsdke 

Man bat ofte fsr set Listek of- 
fentliggfdrtc over de Proviautmætm· 
der, Amerikadamperne medfstte paa 
deres Reism- Men Fette-quellen 
over »Jmperator«5 Fort-and virfer 
i sin Storsiaaethed saa ovrkvasldcni 
de, at jeg uden Betasnkning cndnu 
en Gang lsbet den Risiko, der er 

forbundea med enbver kaemsning. 
Hvad mener man for Ekftmpel om 

en Post fom 45,000 Pund st for- 
ubeu 8500 Bd. Bildt og Fjetkrwf 
Eller Sö,000 Pt. ftifc Gemyfc2 
8000 Pt. Fish Hammer, Krebs-· 
Ists-D 15,000 Ps. Bild, 1000Pd. 
Gast 481900 Æg 12,000 Ph. W, 
150 W Mit-mer og Appelstner. 
lob-M Id. satte-steh 4000 Id. 
M, SEND Pt. Mel, 1500 W 
M, sc Mc Salt a 150 Pundg 
M Id. sonnen 150 Ps. Hebel-, 
1500 Glas oq 800 Ph. M 

Krydderiey 24,000 Bd. saltet th, 
5500 Ph. Ost, 6500 Liter stekili. 
set-et Maslk og Flsdcy 5200 Taufet 
kondenferet Male 5000 Ph. Smmy 
5500 Pd. Margnrm 2100 Ph. 
Agurker. 6500 Pd. føkrcdcs Fragte-n 
4000 Daafct Kost-not 2000 Pd. 
Matmelade, 10,000 Pd Sattel-, 
5100 Pd. Kasse-, 22,000 Pd. Ris· 
Tot-til kommst 700 Flassek Frokosts 

—-s 

vin, 5000 Flasker Hvidvin oq 4500 

Flasket devin, 3000 Flafker franst 
Champagne og 2100 Flalker tyst 
Champagne, 2200 Flafkcr Oft-km 
28,000 Litcr El oq 3000 Fülka LI, 
15,000 Flusse-r Mineralvand o. s. v. 

o. f. v. Proviantkomre og Kslcs 
rinn, bvor disso ulmkc Fort-anbö- 
nmsngder or ansagt-rede er tilfnms 
men brnved 3000 Kabikmrtcr from 

W 

Kvittkkisger. 

Japanmislionen 
For kvittcrrL schL Nr 31 .. .. .. .. .. ..........s472.87 
Vixby. Minn» P. S. Nelfon .. .. 

1.00 

Kenmam N.Dak.,1rinimtis Muh Oversiud fra et Mis- 
de af Missionar Vom .. .. .. .............. 2028 

Vlair Nebr, Simon Chriiwnfcn .. .. .. ........ 2.50 

Waupociy Wi3., Dritiiiunndss Mglis va ............ 5.00 

Diktfon, Alte-» Canada, Ocdningcmisfionsi. og Vennet 

dekoppe .. .. ...................... 26.00 

Falmoiith, Maine, llnzidomzf til Kirkegcrlden .. .. 15.00 

Bofton Mass» Ungdonisf. til Kirkcgaslden .. ...... 26.50 

Norma, N. Tak, Stoffe-n Jenseit .................. 5.00 

Tilfainmtsn .857-1.15 

Judicnermisiionem 
For Mitten-L se Kbl Nr. 31 .. » .. .. » ........8206.07 
Mbe Minn., P. S. Nelfon .· .. .. .. 1.00 

Bleir, Nebr» Simon Christenan .. .. .. ·· ........ 2.50 

Tilfainmen 820957 

Mormonmislionen. 
For kvitteret se KbL Nr. 31 ........................ 88372 
THbe Minn» P. S. Nclfon ...................... 1.00 

Greenrille, Mich» St. Peter-s Mghs· KvinU .......... 5.00 

Bloir. Nebr» Simon Christener .................... 2.50 

Tilsainmen 89222 
Siehst-Ofen- 

Fsr kvitteret se KbL Nr. Bl. ...................... 821275 
Santa Ana, Calif., Martin Jenfen ................ 5.00 

Moorheatx Iowa, erd Bett-rieth Mrs. Jens Haner 
hv. 50c. ...................................... 1.00 

Tillammen 821876 
Tit Miuka i Japan- 

Fsr kvittetet se Kbl Nr. 27 ........................ ZEOO 
Ferndale, Calif., en unean ........................ 2.00 

— 

Titiammen 87.00 

Tit Guten Inmi, Japan. 
Ist kvitteret se Abl. Nr. 31 .......................... 10.00 

Ferndale, Talii., en nnævnt ........................ 2.00 

Tillammen 81200 

Dunst Kinamisiioir. 
For kvittetet ie Kol. Nr. 31 ........................ 82250 
Vixby, Minn» P. S. Nelion ........................ 1.00 

Tilianinien 82350 

Sudanniisiionen i Afrika. 
For koittetet se Mil. Nr. 31 ........................ si7.00 
Von-bells, N. Dak» Bethlethms Malt-Z Kvindef. ...... 5.00 

Tiliammen 82200 

Jsdeniisiionen 
For Wittcret fe KbL Nr. 30 ........................ 818.00 
Blink- Nebr., Simon Christenscn .................... 2.50 

Tiliammen 82050 

Blaitz Nebr» d. Zi. Juli Mis. 

O t t o 0 a n i e n, 
Kas. f. d. inte. donfke ev.-luth. Kirs- i sm. 

Til Kredimissiouer. 

Dakota Krebs. 

For stviitcrcst sor, 8253.1i. Bethel Mah» N. Dak· Substriip 
tion 83·00. Zion Man-, N. Dok» Subskrimiou 81 HO. Bethania 
Mgh., N. Dak» Osfer Jst-Zu Emaus M.h.S Avindrforciiiiig, 
Montana 85.00. Nazareth Mgh., N. Dak. Offcr 824.85. Ebene- 

zet Mah» N. Tak» List-r sil.10. Zions Mah» N. Dak» Osfcr 
856.5». Ebenczcr Mgh., N. Tak. Oficr 830.57. Ebene-Her May-, 
Montana Ofier 8«13.85. Pclla Mah» Montana Offcr 852.80. 
Tilfannnen 8523.24. 

Modtaget incd Tat vaa Medic-nd Beginn 
Laks Peter-fein Krcdskasi 

Ungdomsskolen iSolvang, 
Saum Bari-am Eo» Cassius-näh 

nat-net sit s. Stoleaat for Mænd oq Kvindcr !. November 1918 

og qsslutter det M. Marks, 1914. 

Stolearbejdet spges lebet ud fta et afgiokt trifft-list Livsfyn 
famkwig med, at der viies nandeligt Frisind over-for drt iorikellige 
kitkeligc Ptæg fom Udviklingen indeufor den danik-lutherfte Kikte 

hat medfjkt. 
Undekvisning i de akmindelige Stolesag paa Danik og cu- 

ge1st: Plutus-h Foredtag, Handel-few Na- 

iik, caandarbejdr. Konkirmationsfokbeus 
helfe for dem, der tust-r det. 

J Soldang ek der et hercigt Klima oq Omegnen er meqet 
stunk. 

6 Pollqu om qus for Ophold og Undavisniug. Striv 

M MU« Venediet Untat-st- Ist-standes- 
Solvcnq, M satt-an co» col. 


