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Det, der besinnt 
Ist sus- Otd besiegt wiss-cis 

(C«f. 40, I). 

Lustige Distiles 
Men Josef fra Arimathæa 

vg Nieodemus toge da Jesu 
Legeme og bandt det i Linklasder 
med de vellugtende Umr, son- 
Jsdemes Sfik er at fly Lig til 
Jorde. Joh. 19, 38. 39, og 40. 

Ums Joh. 19, 31-——42. 
» Dette Assnit begynder nie-d en 

Beretning em, at Jødernc paa 
Grund of den fokestaaende storc 
Sabbat bad Pilatus out, at Benenc 
pag de kotsfasstede maattc blipc 
kauft, saa de Hunde tages ued as 
Kot-set 

Tilladelscn bleo givet. Soldaterne 
knuste Bein-ne oaa Nøverne fom 
var korsfcrsusde med Jesus, men da 
di- squ til Jesus oa fan, at ban al- 
len-de var død, kunste de ikkc haus- 
Ben. 

Mcn en af Soldaterne ftai ham i 
Siden med et Spyd. sog stritt-s flød 
der Blod ug Band ud. 

Johannes tilføjer ber: »Qg den, 
der hat set det, hat vidnet det, og 
hans Vidnesbyrd esk sandt, og hart 
ded, at han Tiger sandt, for at ogsaa 
J sfulle tro.« 

Horn-for sigcr Johannes dem-.- 
At ban lasggek stor Var-at ma dist. 
bon bar fet, det kkm ki: .,-;-iu«1srfsso;n 
Lchcr tkke undkma at sc. mir-I nvors 

for? 
Vi langer Manto til. at E)an, U 

ban alone, i fin Dosmndclscsslwrct- 
nina sägt-V da ban Form-nor om Je- 
su Aabenbatclse Eer sinc Tiscchlis 
Vaafkedag Afterr: »L-g som kmn sag 
de dette, vifte han dem finc Øasndet 
on fin Sidc«. 

Spodftikket i decn bar kamst 
overordentlig Vctndning til Tros- 
stadfwixclse for Jolmnnch Jesus var 

den ern-sie of de tre, der blev smkket 
i Siden, saa dette Zegn blos-« frem- 
for noget andet Bevis paa, at der 
var Jesus, der var n- nisten 
den. 

Maskkekne i Hernde og Føddcr 
bar-de Rtvcrne tilfællcs med Jesus- 
men Spydftikket i Sidcn Var Jesus 
ene om at lockre 

At det er det, Johannes vil lwgge 
Estertryk vaa »sor at ogjaa J skulle 
tw«, -derpaa tydset ogfaa det efters 
folgende, hvor han sigch »Thi disse 
Ting stete, for at Skriften skulde op- 

fyldes: »Jntet Ben skal studeka- 
des derma« spaa Paaskelammet 
sont Forbillsede paa Kristas).«Og at· 
ter:»Destullesel)entilham, 
W de hcwe gemamstunget.« 

Ned det komme stal vi give op- 
mækksom paa et endet — tilfynelas 
dende Wüst, men sikkert for 
Johannes weroedmllig vigtigtchek. 
M M- de W Jesus i »et! m- 
Garv, hvoti ensnu aldtig nagen 
M Inst« 

Sau M det jo da unmligt væte 

sogen and-I esd M Lake Messer- 
bek M M pp af des-me Stahl 
W fis-et starke Levi- 

ee M M for Kirer m hom, 
m for von Sind-r og op- 
tllvo vor Bett-erding hau- 

Hette og Full-r- 
J deh- IM omtales san videte 

to stammende, men W ljnlige 
IMM- as W — Jofef af Ari- 

Isoshtsa og Friederan 
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Johannes nget Ugetrom um Jo- 
sef as Arimathæa, at han var »en 

Jer DiscipeL bog lsnlisg af, af 
Frygt for We«, og om Nikodes 
mus: Jota ftrste Gang var kom- 
men til Jesus om Natten.« 

De var begge to Raadsherrer —- 

Matkus stget endogfaa om Jofef as 
Ar» at han var en anfet Raudshep 
te —- og det var vift ikke lettest for 
Raadshetter at frigsre sig for Frygt 
for Jydernr. 

Men nu —- da alle de andre Di- 
seiple er flyatet og holder sig pas 
IMM, nu kommer disk-to Träge- 
dauge Sie-le frem for at faa den 
Ven, dete- Hjerter bang bed. begra- 
vet pm en hædetlig Munde 

JCH W til Pilatus og bedetJ 

musovtttsttasesesusogemhvg 
MW Wer en Blanding asl 
Myrt- oq Mee, mattent hundrede 
Hund« Der ovenovek anftkte Ord 

Miybem-atvgssasvsefhar 
W W- 
M onmllet ogiaa af de andre 

Mist-c Muth-us kal- 

« 
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Mem 3), da han kam til Jesus om 

Nattuh og fta Samtalen med hmn 
hat vi de dejlige Ord af Jesus om 
Nsdvendigheden af at blive fvdt paa- 
ny, otki Ftdfelen as Band og Rand, 
om hvotledes Gab hat elsket Ver- 
den og om, hvem der komme-r til 
Opfer Neste Gang, Johannes oms 

talet Nikodemusp er Kap. 7,51. 
Her anfmses N's Ord: »Man vor 

Lov dtmmer et Menneste, uden at 
man fskst forhsrer bam og faar at 

vide. hvad hcm got-X 
Tot var san disfe to lsnlige Di- 

fciple, to anstng elskelige Karaktes 

tret Til en Tid havde de ikke Mod 

til at komme anbeut ftem og be- 

Wende at de hsrte Jesus til. Men 

JOmftændighederne wang dem til at 
Ikotmne frem og vedkende sig, paa 
hvilken Side de ftod. 

Sammenlign dem med den altid 
færdige Bittender Peter, der svigs 
tede i Prsvelsens Stund- men fom 
siden begrced sin Synd og blev op- 
reist. 

Slntningem vi kommst til, er 

denne: et der blot Ærlighed i For- 
holdct til Jesus, saa skal Gud nok 

sprge for Resten, saa enhver Difcipel 
kommer paa fin Plads og bliver 
biulpeth 

— -..-- 

Daumarts - Korrespoudancr. 
wide-Sande Problemet 

Eiter at en m fpændrnde Af- 
fusmning habde fundet Sted j Zotte- 
tiuget i Rigsdanssamlitmcns Stut- 
pckiude angooendk Regerjnqsforslas 
get om en Lisiskxjng of Hode- 
Zandc Probleme-L km det ud, sum 
om man var naokt til et Resultat i 
det vanfkcligc Zogrgsmaah Hofbe- 
Zandc Kanalen mellcm Ringksbing 
Fiord og Bester-habet 

Tonne var optindelig et ustnldigt 
Forspkh eftisr at de allerspkfte Plane-r 
Ei Miermst om en Havn og et Uds 
løb ved Dido-Sande var blcvnc 
fkrinlagt vaa Grund af dct ufori 
holdsmæssigt ftore Belle — ca. 30 
Mill. Kr. — man den Gang beregs 
nede Omkostningerne vcd Anlasget 
Ul. 

Fskst i 1907 blcv Tanken atter 
toget op, og den davwrende Ttafiks 

miniftcsr Høgssbro sxillede Forslag om 

Im Gennemgrovning af Helms- 
lands Klit ved Hunde-Sande — fon- 
’lsbig sum et Forspg og med Bibe- 
Iholdelfe af det gamle Udlsb ved 
Nymindegab Ovid-Sande Kana- 
len aalmedes san i Matts 1910, og 
det føkste Resultat af Genus-ning- 
ningen var, at LIbet ved Nymindes 
gtzb sandede til en saadan Grad, at 
Sandpumpedamperen ikte længere 
format-ed- at holde da gab-It —; 
J det fsrste Rats Tid bevqtede der-I 
nye Damit nogeulunde iin minde- 
lige Ptosil, men en ftcekk Pedant-s 
storm i Felser 1911 boktsiylledeJ 
stor- Strækninger laugö samt-us 
Sidek og fmndrede dens Okedde 
fka optindelig M. til 180m., og 
da yderligeke en voldfom Iestenstokm 
i November f. s. jog Weliges 
M ind i Ijorden cg uds 
videde Malen til en M af- 
Mm.oquyc-desf10m»blev 
Befon for Moor ppsttcsmt 
og Akte-fee og Wbtqsktav 
fix-M ind. 

Lkoyttmnmteren Montag Lamm 
foreslocx da, at der bevjlgedcs 1 
Mill. Kr. til en Jndfnævring m 

Sitring of Kanalen. J Folketismcst 
Evar der imidlertid Flertal for m 

«øjeblitkelig Lukning ped HvidesSoni 
de oq Gmaabning af det gamle Løb 
Ved Nnmindegab. Dem oirkede doq 
asskræfkende paa Befollningen, som 
fremfor en Tilbagevenden til den 
gamle Tilftand foretrak et »sifret« 
Give-Sande Landstinget cendrech 
da Folketingets Beslutning ved Til- 
fsjelse as Ordet »delvis« foran 
»Lukning« — — og Folketinget gav 
estek. Lovfokflaget vedtoges den 12. 
Juni 1912 og stadfæstedes fannne 
DU. 

Man paabegyudte fttaks Arbejdet 
med, at indfnævre 

» 
Kanqlen ved 

Maler fra begge Sider. medens 
Bund-n femtidig fiktedes ved Red- 
lægning af Betonblokke over hele 
Malen- But-de 

Juden denne Bundsikring vat 

fulet-h indtraf der imidkektid en 

Stokmflod, som bottstar store Land- 
masser as den endim ubestyttedc 
Bundftrækning. Ved Esteraatsstors 
mene i 1913 blev desuden Nolekm 
delvis nedbrudte, og der steht-es 
Dybder samt i staunten fom formt 
og baqved Molerne pas indtil Som. 
M, fom fst W Mit 
en plauBtmd Mlss un Z
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Ins-tax fok en bestemt Plan. udd 
valget stod delt i 3 Mindtetal: Des 
Radikale foreslog Lukning og etj 
midlettidigt Lob nat-net knod Sydj 
mens en Kommission of Sagkyndigei 
Udarbejdede Forflag til en endeligj 
Lpsninkx Sokialdemotraterne foresj 
trat Lukning af Ltbet og Bygning« 
of en Afvandingssluse, medens Ven- 
stre som det Parti, der first freut-J 
satte Planet-ne mn Ovidesande 
Kanaleth og fom hærer Ansvaret i. 
Sagen, foteslog at ger endnu et 

Foksøg paa at tretnblerc og bcfæfte 
Udlsbet 

Ved den Afftemning i Folletins 
get, sont paafulgtex sejrede Venstres 
Forslag med tun 1 Stemmed Ma- 

joritet, idet Socjaldemokraterne, hviö 
Sluseplan var bleven fort-often und- 
lod at frommt-, og Hsjre stod delt. 

Deritnod var alle Particr enige 
om Nedsættelse af en Kommission 
til Forberedelse af en endelig LUS- 
kling. 

Qenne Lsrdning —- midlertidig 
Rectableting og Nedscmelsc as en 

Kommission — havde al Udsigt til 
at blive vedtaget i Landstinget og 
denned blive Lon, da Behandlingen 
of Sagen standfedes btat som Fslge 
ni Heil-es Optrwden i Valglovsfw 
gen og ester Konseilspkæsidsentenss 
UØttske s 

Esandbygningsdikektør W ester s’ 

gaatd ovlyser nu, at der arbeitst- 
sor den Eum paa 400, 000 Kr. der 
er til Ti spositimt til Udfsrclse as de 
most Damm-Wende Resetablcrmgssari 
M der, visd Ovid-Sande med Ve- 
tonstøbning og Molkudbedring; Ar 

bejdsstyrken er paa 120 Mand. Naarj 
dette Belsb et opbrugt, haabek Inan,? 
at Rigsdagen attck er cirbejdäsdygtiqi 
og kan« vedtage ydetligerc Bevin 
länger i Sagen 

Mcn Hvidcssonde Problcmct vil 

ntvivlfomt komme til at stcm paa« 

Tagsordenen bekhjemmm faa lcrnao 
Veftckhavct brsler mod Jqllandss 
Vestkyst, og vi bar der-for mem, at 

en lille Doersigt over Sagt-n vildc 
vckte of Interesse 

Dei dasstssaseriksnfke Stitvur. 

afboldes som tidligete omtalt paa 
Rv Hojstole ved Himmclbjergsstx MI- 
det, der er det T. i Nackt-en serv-. 
gam- i Dagmc km den Vis- 11 An- 

gast. 
Af Taler-e stal ncwneisz Rot-stan- 

derne RosendaL Lnngbsg (1864) 
og Bording, Max-Persiman Ter- 
kelfem Heming, P. Gitte, Elini 
ton, U. S. Il» P. Jenseit, Th. edel- 
veg, Motten Lassen og A. Vol-jem; 
Provft Meulengkacht vil tale over 

Esan »Den-sie i Akgentina«, Folco- 
tingst M. Verwirrt om »Den 
politiste Udvikling i Danmark fiden 
1864«, og Godsfowalter Verthei- 
seu, SM, Im Meismen i Dan- 
M; Im Sinne Bjtmek siilvrcr 
WMMS Udvikling i Damika 
og endelig kann-m Landdugsmand 
Nis Rissen fra Sindetjyllcmd til 
Siebe som Zulet. 

Dm AMICI-, dgl s. August, so 
W der en Wut-staat paa 
OWNER- 

Wkoteiocfmdek ote Stequ 
Msfeh modtaqer Anmeldelset om 

Deltagelle i Stirn-pet- 

! 

Fallestejfetae 
for dickenme IIincrihTanWrc un- 

der Ledelscs 07 Basler A Botmer 
Koldkm tagt-r del-re sBcsanndclie ef- 
ter —t, Juli. Festen von vasfcl 
ssøjfkole oq Vom i I« Tage 

Turm gemr Estft til Zkaqm over 

Haner til Modbcslmlm soffs-Ili- 
med Udfluqtcst til Hjelm Hede vg» 
Flnndcr Es. Den H. Juli til-H 
bringe-s i Vibotg og Heening, book- 
eftet Deltaqerne ksker ad den nyss 
Baue over Heden og Jelling til Vei- 
le; derfta til Spendborg mpd Bcspg 
paa Ollerup Hsjsiole bos Forstandek 
Kristensen — Rande-IT 

Den 17. Juli er sdet Udslugt ttl 
Winge og Msde paa Ollerup 
med Foredtag am Yanske i Argen- 
tina as Lætek L Bekkhtjz Pagen 
estec sluttes med en Konkert og en 

Oplæsning of Teqtetdikektst Korn- 

bech og Frue fea Odense, estet at Bi- 

fkop Balslev hat prwdiket am For- 
midbagem Sp. 

stfoskkdmtim 
Mist — es dis- 

Fite Hundeede Millioner Dollars 
(s400,000,000)l Dei er den Sum, 
Mollwingen i de Fore. States gi- 
vet hvett klar til de forstellise Cre- 
neqf,hmädefmnede Siedet-Sta- 
Mtts Meerw: www Messin- 
hsd. Matt 40 M. Dosen 
III Mve W til Mit-Ist If IIY 

om »Motiven fra Nazaret« oq se den 
sidste Arke apier met et feist 
Saal-. M Tal vivnek out, hvili 
ten owqu Mast, Miftendommen 
hat over Befolkningen, og i Fplls 
Hierm, at de ad de frivillige Mres 
Vej vil streute denne uhyte Sinn for 
dens Ophold og Udbkcdislfe M 
disse 400 Millioner hat udtettet 
uberegneligt Gar-n for Menneskehei 
den, viI intet tetsindigt ellet retten- 
kende Menueskc drage i TvivL Her 
er ikke Plads for Judas« Sptrgs 
maul: »Hm-teil denne Spilde?«« El- 
lcr hint ander: »Sig at disse Stenc 
blive til Bis-W Men Hjmet maa 

prife Sud for hans Riqu Seit-S- 
gang ud over Jordm 

Dei et gribende, opltftendp og be- 
undtingsvckkdigt i stille Time-t, at 
ovekveje Nandcm Dkivkraften i det- 
te state Atbcjdc og Knefternh der er 

M i Melse. 
Og dog — der er et Zuk, der vil 

from s« — —. Hvok meget lwns 
get-e Lande der ikke naaes med Ar- 
bcjdet hvett Aar-. hvok Incget mer 

Gavn og-st-srrc Vlelsignelse for fle- 
te Menaeskcr. kmis disse Midler blev 
fokvaltcde inm- Formningsmckssigx 
og more eftcr hans Vile hvig Has- 
holdere vi cr. Der vil osgsaa as dis- 
se Midlet blmc konnex og ansat to 

Arbeit-setz tmer der tun er Arbeits-e 
for ren, og book een kan udccttc me- 

te end to. Mcn man » nidskckt CPO 
for Follets Vle og sit Zamfundixs 
Fremganm san spart de at »vinde« 
Falte-L fta hzseraudrc og til- boer sin 
Kirsc, og da man bar dct sannst-c 
Evangeliimu -— den sammt Hist-re 
—- llcc IMMHC Usuulh jmt um gut- 

kct knn vindoss ded, at Akbcjdcre for- 
kcrttrkt og utjirsnrnkeliggør hinandcn 
og sank Bimrl1pd, Fjenssnb og Var-E 
tistbed iblandt Folkch og de som bis-E 
ver »VUndnc«, er ofte lwngcstc km 
Guds Rige end nimm Eindr! ca 
imidlettid Haku-r andre Markt-r Ihr. 
udcn Gildss Erd, nf Manusl part 

Midlct og Arbeidmt ; 
Kost ch« Inn sm Hortdagcslwch 

Mo not fcm Eukkrt smal- s 

To Kiefer M blmzs bvgzw got HE; 

Disl af disk M Mill, mun- dksr MJJ 
butde vastc ecki, da disnms »He kuts- 

Vilde halvt mde mrd Bildners-. 
To Sie-Zur bog-W im outmiu » 

hvot der tun bin-do onst-c cis-L TiE 
hat beggks den samme- vctfixmrd E 
Lugano at uddannj m THng 
gøtc unm- Mcsmrssck for Junius-F 
am i List-t, og til at aaa nd misk 

Frcdenz Evangelium til »dem-Nu 
Ein-leis Instit-. chmc Stab-m- 
aaat lwrkt Aar dgl-ers i Hirt-ZU op« 

ttods spkade For-Log taki tum- 

zikke holde det gesende· Misn af en 

Heller andm lille Arn-sag -— sit Znn 
fin Opsattelfc Hin Tom-i, msk fko 
basvdecs « man dist- mrc to Zion-r 

Her et fotasldkcljfc Bach der 
tkckngcr til Hjem og stiftelig Obst-ka- 

elsex tust er fyge og zwle der 
trasngek til Medic-IT Hast-ital oa 

Pleje i det- hiwtpeljfe eller aldrens 
de Stilling, wen da de ickk er of 
vore, saa fast tde fide, thi vi hat 
kkce enganq W not til at Ist-ge 
for von- esde«. 

Jo tkods de 400 Will er der not, I 

Efem san fea Syktet from oq vel 

Emest lwi de III-nd i Hirten, der hntE ENd Ledelfeu at stre: UH Eint m 

lebet i en Mög Herden vg Ielv et 

JSynderx oq strebeligh et der des 
san mange Tisc, der not Lande viere 

andertedes. 

( 
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Baue es Villir. 

Ktnsnkxc Fotspg vil bliisc gjort 
for m ..1«tme en zwindc as mcd at 

rom- stxaketter. Hun kluger cn 

hvekt Mumt Mindre tjlfredsstillek 
hende km-, fqa der et Fort i det. 

» 
Tkodk alle Etsperimenter tsk der 

til i Das intet bedke Middet fundet 
til at jmndfe Rygwanen end at 

holde op at kyge. For et Meinte- 
ske at tilstaq, at han behetskcss as 
Nygevancm sag at han ikke kan 
stunk-sc er en Ukinielighed. Mange, 
der eftek at have tjgt i Aar-vis- 
har, naar de sandt det unyttisb kost- 
batt, skadeligt ellet uret, uden videre 
Forncaliteter kostet hele Apparatet 
i Statut-Indem Alt, hvad der var 

nsdvcndmt for denne Reform, var en 

fund sokstandig Mie. Bi dsdeliqe 
san ikte gtke alt, hvad vi vil. Vi 
san ikte springe over en ti Etages 
Bygning cller over en bred Fled, og 
vilde vi forstse den-am blev vi not 
staade af Pontia Men om no- 

qen sniker at holde- ob med at Me, 
et dir ingea Mast i Verbeu, der 
kam winqe ham til at kjbe cisarer. 
ellck rulle cicqretter oq stille-dem i 
Wunden og fette M til dem· 

It spife er lenkt merk nsdvendiat 
end at kyge, du er oqfaa en kuglig 
Baue. Og doq findet man is, at 

sufftaqetter es andre Inmitten as 
satt Seehel- Wee at w Fide- 
Ken m senkt-this M ICI 
usste til at M, Mkmt 
W ist Man i TO Dei its-nist- THE-F 

»so-. 

Vi sympotisetev med et Frageste- 
derthokatbrydeeysletsai 
nes Saurer-, men must et Neuns- 
sie siget, at hgn vil nd as Bauen og 
dog ikke kommcr nd oq Mc Esset 
Hjælp dertil, han mener MS, drob 
hon siget 

— 
· 

Tief — Unt. 
Hasvngcmsighed er den af alle 

Laster-, Tom tilfredöstillet minde 
Den »Tilfredsstillelfe« der faas ved 
at ,,betalc igen« eller give «lige for 
läge« til den, der bar gjort os· Urst, 
er en Gift, der taster paa og neb- 
brydet al moralsk og mndelig Kraft- 
Den Glasdcy Hasvnen giver pasicr 
merk for en Abe- end soc et Nenne- 
f!e. Qg vil du lasgge Mast-te til 
Udttnkkrt i det Menncstes Ansigt, 
der glasdet sig over at have trinme 
ret over en Uvem vil du se, at det 
ligner en Abt-s Grin. At hævne siq 
got- ifke dct Urette ekle-r kkogedc Ji 
ge ', tle to Gange Urct bliver aldrig 
en Gang Ret. Hur nagen virkelig 
ajort vs Um, da vil Wet, vi Lan 
gen-, formindskc eller botttage Unst- 
ten. Den et gjort, og den, der gjori 
de Urcttem san ligefoa lädt fotnndre 
det, sum vi. Men til en kllet enden 
Tib. vaa en ellet onden Mnade vil 
det blioc ,.betalt« dam, uden vor 

Jndblandm og da vil han hufke 
Ukettem han Morde Dei vil pla- 
ge og pinc hom, naat han staat op, 
oq nnar ban lcrggck fig, under hatt-;- 
Atbejde, og naak Von vil kwile, ja 
holt ind i det aller hell-Mich i Lim- 
kamkct og ved Alte-ret, vil det sølgc 
heim, og alle hast-Z Udslugtcr oJ 

llndsfuldningcr give-r Mc den vaaqs 
nede Somvittigbcd Frist-. 

Tist ist jagen Grund Tor us til 

Hasvn oa fault-des sein gsre dct Uketi 
te »liae". Der er cu, fom dar sagt: 
»qu vil betale«, og den, der sit-fort 
dem-, hat last Maskke til, at han 
knr e: Eintzvstem as ufrjlbaise Vasgti 
shaksr oq Anvjsniimck paa Livets 
Bank, der give-r Jägc for list-'s faa 
Lmn Unser for, bvad der ventek don. 
der am- imm Um, oa bebt-wes fu«-· 
hinn, i Siedet for at bmmc fig. Det- 
ssr ist M bcsdrc at xidis Met, end at 

um« Unst: thi Enge-n »m- Ukct uftmfs 
set. 

-----. »- 

Nkis med! 

Med Huinan og Bumlktsfl. —- 

this vg Lud- Dis-first 

Var-im Juni Mu. 
Alt : demu- dciliac Vetan hat fin 

kanmz pas-m at kon- vaa Jst-n- 
baue. 

Hvad figek Do F. Eis. om i ts- 
20. Wahn-s Var-me at raste of Sted 
mkd et Jltoq i 15——16 Zinsen saa 
man et fort baade nd- og inwendig- 
faa de anm- iman Rossi-wisset fiddcr 
smnmeniunknc og sieben-de i Hin- 
uct of des-es ftkfte Masses M og 
de totsc- Ressetysiere puitet og soe- 
dek oq inderst inde fasset-, at de sad 
paa Merkmij i München med en 

mægtig Seide-l fotan fig. 
Ja, dset lyder io ikke friftende, mes- 

dog hat dem ogfaa sin Thurme-, oq 
unmit- tan del more Dem at se en 

hastigt stiftende Film as de 16 Ti- 
mets Reife? 

Alma det aemusnmamsudc Ton, 
disk : snnnne meun bringt-r en sm 

den me Ende as Europa tjl den on- 

d«-n, holder von thiomsn Tet- er 

endnu lidt til Assmngmh under Lo- 
fonsotjvetci Fee-del san-S der ou, san 
der Pruster on futme j den ele- 
gantes Stufe-Naiv hour Lofwisustuo 
snnktek nude for at holde Lasten 
frisk staat Opvakteknc on ten-km 
de lwide Trsjer oq Haktdsicr paa- 
at de san met-e parat til at modmgc 
Eil-sterne, ved Bognens stkendsr 
staat Kosten og msnftker med Ken- 
dermine et Bunds Kapuner. sont en 

Levetandtr er ved at afleocre: ogz 
en ældke korpulent Madam, der stat. 
Mge nie-d Toget paa We Reisen for! 
at tskke Stpv as pudfe Vindueq 
m. m» get sin ist-sie Runde for at 
infpicere alle Værelserne i den tut-f 
lende Lejliqhed. 

Sau begynder det Publikum, san-( i Dagens st skal Mir de iede Ka- 
mmer, at indsinde sto- praktiste Ty- 
stem der ifse bar enden Bagaqe 
end en Noah-L Enqlændete med 
Kaiserin-, Taster og Fotogtasiaps 
part-ten franste Damen- der tas- 

ler as Sitte og dufter surrkt af 
We. Alle er dein-er eller min- 
dre new-se ved Lauten am at kom- 
meietgalt tos, men Mut-eng 
Botellatlr. som flacher pag Wagen- 
gtr M bedstr for at bewliqe Ge- 
mntteknex Me- lyder. Demn- hvæs 
fet, Avitdrense rauher op, kostet 
rullercsvsspgetaiwiiealledisfe 
foksksige Meintest-r stimmen- 

sf Sted qaar det Cenuem Date 
oq Biere-, de MMI Opvaks 
tm meddeleh at Mttn et fet- 
veech hen-Mike M W 
W II sttd sum its sitt Mit-I- 
seu fetwa muss- m, 
cis-I III-u Ist-ists NO 

sgiwt sit Ansist en Maus med 

sPudderkoastem thin- af Sted til 
Spisevognem and-e folget estekz og 
Matt nydes det stjnne Landstab 
daude gennem Dampen fka en fed 
Mun. 

« 

En lillc bleg Miss, der er St- 
fyqen mer as den evige Stingkm 
kostet ttæt paa Heerde-D hvcr Gang 
et nyt Fad raskkezs frem til derive-, 
andre gsr et god Jndhug; det kostet 
jo lige megetl « 

Fire Retter Mad, List, Brod og 
Tessett og meaet more er beweist 
mens Taget raste-r fremad Der 
ryges, tiefes, such og kokettetes of 
den vorfumetedn mcn dethmne i 
Hist-net, bvad i al Verdcn et det. 
den gamle Dame foretaget fig? Jo, 
nu set jeg det. formodemlig man 

hun hjcmmc have en kæt lille Diel- 
le, som bun ikke kcm have med poa 
Reisen, i hvert Fald sidder him nu 

og kalt-r for en Logctojshund, hun 
hat paa Stadt-r Ved Kvek Station 
fasitck sum anet oh i Binduet, at 

»den kon sc lidt as Livet dekudel -—» 
—- Usfandseliat toslek Togth 

its-mad, til det Ofeblik ct mach da; 
IMisfekne finster ben i haablos Eis-J 
Um ogo Tofkeren ist-Immer om Lil- 
Jlet i München; og tilfidst læsfes ch 
Ihr-( Dcl of Ladningen af, fange-s- 
Taf Hotclkarle og Partien-L mens- 

)den artige Del lmvlcsk nnd i op- 

rcdfe Ksiisk og »sam- vidckc from 
nennt-m Nation. 

Ja, saadan gcmt det til med de 
fwrc Httrtigto«a, og dct san so Unsre 

mmet widme mrn pudsigens et dct 

doq Iuoajke at kravle jnd i fanden et 

tigtigt Milme Vmuletog og der 
gskc squ Jagtmgelscr. 

Ost fao ask m da dot! 

Der ek dortko nmdc Misfer cller 
mkke Triften-. der isr tun Juni-mid- 
fedc Nationen-, der mai-c oq spot- 
tet stckrkh fclv om bcgge Dott- rr for- 
budt ved valog i Vognch Kondui- 
wnstnc taqcsr fiq Mr vidcrcs of Pub- 
likum og Mder ifke et Dieblik paa 
at f. Ess. mediule lwor man skal 
stige onl; dct man Falk oft-selig felv 
finde nd af! ca mens: man i de 
stons Hisrtjgtoa. der baade ind- oq 

udvendig ist foksynedc med Zaum-, 
der mcddclcr, lwor Toqenc gank 

heu- toliq kund-.- anbkingc fin gmnlis 
Bedsmnodcr udcn Fakts sur, at bun 
fkulde komme vaa gale Weit-, vilch 
dcst sittekt vaskc mmct letsindigt at 

vove komme Forspa med et italicsnst 
anl wo. « 

Men man-ge gode Stede lau man 

i lwcrt -mld komme med et spadant 
Iog, bl. a. til Pavim og der kam 
im fotledcn Dag- 

En hngclig lillc Vo, der bar en 

fertig Interesse for os Nordboem 
Dei begav sig vomle on Gang i« 

de kamng henfakne Tage-. at Bistop 
Asger lod udgaa Bud, at han i den 
Sind Lund vilde dygge Herko et 
Has, der Milde vaske statt oq skønt 
iom intet endet i Nordens Lande 
Men Entet Steds i disfe Lande var 

der Kunstmestre og Haandvastkcm 
sont var dygtige og lloqe not til 
at bygge dettr den-end Hins, og fas. 
lod Dr. Tiger Budet qaa vidcke helt 
ned i de lmnbakdiste Lande, hvok 
man just havde West fass manch 

sttnne Kitker. Og droq Kunstmeftre 
oq Haandvætkere faa dctncOde fka 
det fietne Syden op til det hjje 
sinds oa det bngtsdc Hr. Asget den 
Lief-. fom endnu den Dag i Tag et 

Domkirken i Land. Oq til den 

beugte de de femme Tegningek og 

.Rid?s, Tom de havde brugt til Mrkeks 

Jne dernede i Lombard-set iærdcles 
til den Miste Sau Michele i Pa- 
vias Stad. 

Lg vandrcde im m- nmdt i don- 

Ius Stad, denn-· lmgaeliac lille Bo. 
lmor der duftrr wan- italienfl as 

Lim, as kllsarlity Noser og Æflcsr. og 
blandt Kikkeknr finde-r im Scm 
Michele --— on Søilcknc der, Bun- 
ne det, Pilastremz Drnamcntrknc 
—--ia, faa fandelig, im lendist dem 
iarn im Lands Domlirlel 

Og stille or der hetinde, dæinpet 
faldet Lnset nennt-m Glas-unterla- 
ne ——— jeg fættet mig paa Sivftolen 
der, ladet Junker-ne dkagc mod 
Nord 

Sau gaat Taten videre rundt i 
Studen, til den sit-me gamle Bro 
over Tessinicslodm fta Klrke til 
Flieh-: men im endet i Sau Miche- 
le, oa mens Stillst-den lwistet fka al- 
le Krone dummer jeq om de amnle 
Messen-, der lot de mange. monar- 

Llathundreder siden droa fka So 
dens Land for at byaqe Mkken i dkt 

hsie Nord· 

Sud-tue- pnessng. —- Den Ist-sie 
conse- Dksuc.—skuneu Mutes-. 

Vicenza, Juni MU. 
davde leg en rigtiq god Ven, vils 

de jeg bebe ham teile med mlg til 
Vicenza. 

Da nu ican jeg Dem, kæke 
Lief-h til at vme mln rigtis gebe 
Ven- 

Dg lau W sog Dem med M 
Im lnd mod Stadeu qemmn den 
stillst sinnle M, es M 

Mk U til faadap en clgtkk M 
me! Mist gennem fnævres III-s« 
liFe Enden hvor Pacht-s stack nd 
Pole-dg. 

J Vicenza cr man i det riqtiq 
sauste ufoksalskedc Italien, i Mar- 

strands Jtalicm her er Kunst. Na- 

tur, Stivhed fort sagt, man krm 
ikke tuste sin bcdste Ven noget bedts 
end et Var Dinge i Vicenzas 

Nu blot det dejligc Raths- hvvt 
Duerne klagte-r ud og ind, fe, hvor 
det ftolte Taarn vegcr holt ind i. 

Himlens Blum saaPaladscrne der— 

se Maletijamtingen med Mantos- 
neö herlige Mai-onna og Krismi 
med Kot-set —- der Giovanni Sper- 
anzas ftp-me Gnds Moder —- der 
de glimrende Vom-Eiter af Lämmc- 
do da Ponm Pompea Batoni og 
von Dyct —— ja, saa nie-gen Rigdom 
i en lille By med 30,000 Sjælh 
book vi et saftige i det hsje Nord! 
« Soa forbi dct swre Tcsatre Olym· 
pico og from ad den molk-risse Gabe 
—- der for Enden af den blaanet 

Biergenc bott, her og der en hvid 
Villn mellcsm forte Cypreöfct —— faa 
lasngckc nd i Vnens Udkant, hvor. 
drt duftrr Im Honorius, og hvok 
Vodbcnd iiyuaet sig om Sittedrjcktts- 
parte mrd kunftigt-slt)ngcsdc Adels- 
vaabcn —- derben-te brusek Floden 
under womit-W Kost-mich dybt nede 

holder Vom-J Kvinder Stern-Jst i 

dct tindcnde de tmgt oppv over 

Hase-les Tage leistet Naadbusmars 
net fin flaan Este, til den enden 
Side Bis-raste Zkkammm misd en 

lillc lwsd Kjrkc hlondt Birne- tu En- 

presse-r 
H : » ·3«« » « 

It Im: I! n m. 

xt ’! m Es s us MI- 

««---!! Jus ..:: ? k, : F --r Wat- 

I-:H«ct ." Entdrir u« .««sks-s1.k:».1· 
nn rssnss ·1·«1 sit --«.If«. -1 

Ins »s. 
« .« : Ins-sur s :.:.:::i:.si, 

ins-ist Vikt- erl in:«k’«-- Ums 

dc arm-« dsxrgrkuksnn » in-«-T--·«.«rs.«: 

i di .!.-.m!. Tun-Nr dg: EIN r: Em- 

sijdx Eis fr: THE Cur Pos- -«: Umriss 
Dorn-Isar· .n«-.’- !.m.:: Ism- fsnns 

for »I. ««.r«f.:-7-s ··::«- u sp- Eis-mis- x 

Dette sen-e- eller Dame- 
uhk knickt besat med ægte 
stene og ganateret for 
25 Ast- seades entwei- 
Læser ak 
»DANSKEREN« 

sm Ewm :; sind-du« stenonsmamdc 
Miva iudrn den 20de Augan «de 
Kl. 12 Wird-»Im Illig-) Chiwnkn 
sen-Nr Tss «·.-:— 

Ei ea ceat 
Alt Te gsk 
» m sætte 
Mast-L for 
Drei-Weis 

pcm neben- 
staat-Mc 
Kuvon 

samt ind- 
sende den« 
m- ttl es 
k- GL- 

fu«-·- 

og Uhm stal sit-ass- blivc fendt Dem. 
Deite er et ualmindcligt fjnt Uhr. 

J baade Udicende og Evms til at 
holde god Tid staat det fuldt paa 
Hisde uusd bvllket sum hetst 20 Dol- 
lars Uhr sum san samst- Kommst 
i Zwt Nr. M for Histkcssuhr og 
Stirn-lit- Nt « sur Dame-Uhu hvils 
te bogae er do most uouulkrre Stir- 
kclier i Brim. »Hmnnm« Rassen 
csr gttldfyldx oq meaet solid. Den 
et garamctct for 25 Aar, smilfet i 
Virkcsljgheden or for hole Leuetidcw 
Den er vom-n are-betet Uhkvasrs 
set hat det Mde Antol Sma- og er 

meaet omhyagcligt kegulcsret Alle 
Hjul og Fieber er Wort of fing-ftp 
hast-bebe Staub gamntcket af os at 
vaste en paalidelig og udmækket 
Vdcviser. 

For at her-Ue for Den-, at alt thd 
vi figer. et sandt, vil vi Lende-Dem 
et Uhr as dette Stegs, lwis Ptis et 
säm, ved Modtagellen af neben- 
staaende Kupon og intet anbet. De 
tun anders-ge oq besigtige Uhr-et, 
inden De betaler for det. Hvis De 
et Mir-U bete-let De de s5.80. 
cost De ille et ttlfreds med Uhren 
vil vi Lage det tilbaqe hell oq hol- 
dent paa vor Messung De et it- 
ce under nogenfomhellt Fort-listing 
Risikoen er udeluflende vor. 
Masti, klip nd og indsenb til os denne 

! 

—-————Rspsu—-——i———— 
To Lsudiu E Ei. 

117 N Eljzabetb Si» 
Cbimacx Jll 

Som lova j mit Vlad som- aod at 
sende mig for Eftetfyy det Uhr, for 
hvilket im nedcnkot bar Tat est Miss. 
............ Guldfyldt Herreuht 
............ Guldfyldt Dom-abt- 

(Sa-t et MS for bei Uhr, De 
instit sendt Dem. Skulde De tn se 
bat-de et Heere-Uhr og et Dame- r- 
sast do et Mdb for bM es vi 
vil da sende Uhr-me til using- 
tiq Tom ovenfok lovetl 


