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.«.»;..-Hc ci« fiil modfat. Ton op- 

«-;kmnde1 cllcr Statt-n foin dct 

: H Hi knn betragle dct cukelte 

W ck kkd af Sainfimch for- 
l M Nicnkcltc Jndivid inaa under- 

M dii helc Samsunds Vel og 

« x i.i ikkc indrainnic dct cnkclte 

ieiki andic ziihedci og Nettigheder 
» « imcnclig nicd det hele Sant- 

.»;«.««»-mci:s Tiiofel og Freingang. 
l Uskjgsk to(351«uiidansknclser, haar- 
Eiuniiindcts Reforinatvrer dygger 
Hi rcn enkclte skaa over det hole og 
clc Zaminnd tilsidefcrtics eller op- 

sois at befordre det enkelie Jndividä 
» pg sei-ans euer stal alle Meinte- 

kimgtch ioin et statt Sainfnnd, som 
migiicd, der hat Ret til at betragtc 
handle dct cnkelte Jndivid foin Lein- 

jdki hele og soin ofi«c-:«-«, naar det 

Bei denn-d befoi·dre6? 
« 

.;n ioxllnsknelser koinnier frem over- 

qsim i Politik. Den Gang, Ame- 

iconstitniion griiiidlagdes, ftrcdes 
pqiim linoin De, sont nn i Cu- 

www Zlnaikisicr, bleve den Gang 
c Tuiioiiatct. De vildc, at den 

tc Stat, den enkelte Kommune, den 

ic Bin-get skulde staa over det hele 
iund, at Lom- og Anordninger stulde 

-:. i mindst mutig Maalestok vg at 

H- saa nie-get soin niiiligt fkulde faa 
"mn lian sclv vilde. 

odstnndrrnc dc1«imod, som kaldteg 

unstet (cller nu chnblikanere), gil 
au, at Falles-Statut burde vcrre del 

n, a: cnkcltc Vorgecm Krav inaatti 

rinnt-U sorat Staten kunde naa sin 
xc og fuldkoinnestc Udviklingz her- 
nicntc de, vilde ogfaa de enkelte Jn- 
cis Lykke bedft betrygges. Der lig- 
oget fiistende i den Late, sin Anak- 

ne forknnder: at hvert Mennefki 
e funne regiere sig selv, at ingen stai 
cgivc Looe for, hvorledes andre skai 
ng opforc fig, at ingcn stal staa ovei 

ndcn, ndcn i Kraft af sin egen Dygi 
Vg at der, hvad de stedsc frem- 

r, ingcn Penge skal udgives til Po« 
Toinincrc og saadanne Institutio- 

Anaislicinie bctndcr ikke neiop Lov 
d foi dcn gnai nd fra, at ethuci 
iicfkk vil adlyde den nioralskc Lov 

cng BrysL HviH denne Forud 
ing var rigtig: hoiss alle Menneskci 
linng cllcr lioisz Kristendoinmentx 

bliaodc ajcnncnitrirngt osz alle, sa( 
Lin og jSrning aldrig foriu«ctted· 
n og aldtig sagte at tilocndc osJ seli 
clc Paa andres Bekosining, mcn le 

iszsrcd og Enighcd incd hinanden 
saa zald var den anarkisliskc Sam 

gordning tæiikcligz mcn hcrpai 
gler der cndnn saare meget. B 
er os rigtignok Kristne, incn hnik 
niiJ skuldc fældc Dom over os, vilds 
not sigc: »Dein Falk holder sig nas« 

iig incd sin Mund og asrer mig mei 

wiss 
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Labmin men detH Hierte et langt fra! 
nng.« ; 

Det et- nok itte just Brodettjarlighed, ! 
men Egenkjærlighedem der er Di«iotraf- i 
ten til de fleste af vore Handlinger. Vi; 
er nok altfor oant til tnn at tage .Oeii:’ 
iyn til vore egne Jnterecsscr og til, hoad 
der kan frennnc vort Gavn, nden Hen: 
syn til, ocn vidervcd voldcr andre nnadig, 
uretfasrdig cller nloolig Stabe, og fan: 
lcenge enhoer kjasntper for sig selts, et· det 

nniuligt at tnnnc leve og oingaas hinan- 
den udcn it tmde hverandrcs Interesse-r 
for nier. Terfor maa vi have Lov til 
at sige os, hvad vi stal gjot·e, ellera vilde 
det tun blive Kiv og Strid og Spieg- 
ning; vi ser jo ogfaa, at der blandt 
Anatkisterne sindes et Parti, soin aabent 
prwdikcr Opwr nied Mord, Brand og 
Voll-. 

D 
I O 

Ovenstaaende et« eftcr tnitt Mening en 

nogenlunde rigtig Opfattelse of Anak- 
kismensog Socialismens Lme ogGrnnds 
tinstnelser. Jeg hat« i en langeke Tid 
havt Kjendftab til Socialisteme og Anat- 
kisterne og tt·oi«, at vvenstaaende onitrent 
vil passe paa disse to Partien ch vil 
ikke gjiire sont He. N. C. Nielsen: mis- 
vise Folk istedetfor at retlede dem. Or. 
Nielsen maa hellere blive hjcnnne ined 
sine litercere Produkter, hvisz han ikke er 

iftand til at levcre noget bedre, end hvad 
han hidtil har gjort, thi det hat itke tjent 
til Oplysning for nagen. 

Mk 

Woreestctz Mast» gsdc Maj, w. 

Ærede Hin Redaktørl 
De vil gjørc tnig en Tjencfte ved at 

optage nedeustaaende Linjer i del-es ern-de 
Blad »Stjernen«. 

He. Martinus Mikkelsen, S. Omaha, 
Nebraska! Deres sartastiste Bemerk- 
ninger til mig i »Den D. Pioneer« for 
2s3de Maj hat jcg last. Hvad er der 

ivejen med Dem, He. Mikkelsen? De 
steiner, at De helft vilde vcere fri for 
mit litemre Vrøvl, fom De talder noget 
Sammensmium, hvad inener De ined 
Sannnenfnriuni2 Jeg kjender ikke dette 
Ord eller denne Vencrvnelse, og De ve’d 

vist heller ikke selv, hvad det betyder cller 

hvad det stal veerez vi kan vistsnart blive 

enige onn, at det var noget Snak, De 
der koin nied. 

Det er faldet Tem for Brystet, He. 
Mikkelfen, at jeg for en Tid siden strev 
otn Jndvandrtngen til Amerika. Aa ja, 

« soinDe ord, Hr. Mikkelsen, saa skkev jeg, 
s at man bpr holde udenlandske Forbrydeke 
: sra at komme herover til Amerika, da vi 
e viftnot hat« nok af den Slags Falk her. 

Ligcledeci skrco jeg, at jeg troede, at de 

flesie Forbrydelser her i Landet blev be- 

gaaet af zoll, sont hat-de oingaaet tned 

nogct ligncnde i deres Fedrelantx Ja, 
Hist Mittelsen, dette fastholder jeg frem- 
deles3; men sig mig en Gang, He. Mik- 

tclsen, hvorfor tog De Dem det saa nær 

» til Hinter- Tilhører De denne Klasse 
sont ovenfor nannt? —- man kunde ncesten 
fristes til at tro det. 
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»Hvorledes,« lo Monden, »tag dig ikke den Sag faa mer; det er en Don-: 
Te otte Däge her ladet dig knn des bedre erkjende, i hvilken lykkelig Stil- 

dn cllcrs er.« 
»Hm Tage ? « udbrød Jnan forskrwkket. 
»Va, hvad er vel en Uge?« sagde Monden. »Nam« man bliver ældre, gaar 

ISC fvtn en Dag. Dög nn maa du styrke dig, thi du fkal ikke lide Nød hog 

JUUU horte en Dør gaa op, men han faa ingen Lysstraale og slnttede deraf, 
Mit-et ved Siden af ogsan inaatte vcrre markt· Han lyttede, en dump, fjærn 

n mengte til hans Ore; var det en Vogn pna Stenbroen? Men han knnde 

fkjelise dct nærtnere. Bannen ophørtc igjen et Ojcblik efter, og en dyb Stil- 

VMSCV html igjen indtil endelig en afVogterne tøtn tilbage og satte hanci Fro- 
spk hsm pua en Stol foran Sengen. Og nu overvandt den vaagnende Fplets 
Hunger enhver anden Tankr. Det var nedvendigt at spise, for at han kunde 

we sine Kreftek; han kunde maaske dog faa Brug for dem. 

VII 

Ton Jvfe d’Arvila havde tilbragt Dagen ude af Hufkk ka Ck kmsse Alle Upd- 
kgk thunstaltninget, og da han Kl. 4 tosn hjem til sin Middag, var Toloreiks 
e- US helldes Moder allerede iLEngstelfe over hendes F1·aveerelse. 
»Er hun gaaet nd alene, min Kjecre« spurgte Faderen, ,,det fkulde VU i NU- 

id ikte have tilladt. Det ernn allerede Tnsmsrke, og hun VEV joi M Vi h« 
l)111ring nok alligevel.« 

Lette Strin hortes, og Dolores stod pna Tsrtce1«ste!cn Ined den fintttnknc 
No om Hovedet, sanledes sotn hun sont fra Gaben- 

»»Har du været bekymret for mig, Manna?« fpurgte hun; thi htm havde IWT 

Uadeks sidste Ytkinger. »Jeg hat knn gaaet en Spnseretnr med d«tc1«cedc5; 

Hooed smertede mig, og jeg mengte til feist Luft.« 
.»Tet cengstede pg, qt du htev sqq lcknge borte,« fagde hendcs Moder, i det 

Iluttede hende i sine Anne. 
»Jet! trot, vi faar Bei-g, Mannna,« vedblev Dolores, i det hUII TUVW sitt 

« si« Moder-s Omfavnelse og tog Rebozoen af fig; »der kom en HME VAS 
op W Trupperne, og ieg hskek nu nogen gaar der nde.« 

s— —. 

De har vgsaa tneget itnod, at ieg sor 
en Tid sidett skrev otn Religioneng rette 

Brttg og Misbrttgz vel, tag den nted 

Ro, Or. Mikketsett. Jeg er iige glatt, 
ottt De et- en Venndrer og Tillteder nf 
Pttrstetnm hatt dette sor Dem seit-, tttett 
ind tttig i Freit, ttttat ieg tkke sotntrttnetJ 
Tent. Sottt De ord, HL MiklelsettJ 
satt lntr Te og jeg vtrtrt betjendt tttedi 
hinttndctt i tttnttge Anr, og jeg oe’d og 
kan sige nted Bestetttthed, nt De, Hin M., 
ttteget tttere tilhore Fortidett end Wunden- 

Te ord, hvad jeg tnetter, og hoig Te til- 

sceldigvig skttide have gletnt det, stal jeg 
prpoe aa at bringe Dei-es Hutotntttetset 
tilbage til Fot«tidcn. i 

He. Martinttg Mikkelsett, jeg ved, at. 

jeg aldtsig hat« sorttttrntet Dem, hverkeni 
her i dette Land eller i det gatnle Latth 
og hvad er satt Grttttden til, at De ttttto- 

tiveret oversttider tttig med Grovhederi 
et offetttliq Blatt-'s Ettdntt engattg siger 
jeg: pag Deut selo, Dr. Mikkelsen, og 
lad tnig i Fred ttted mit litemre VtovL 
Kotttttter De engan til, san skal jeg dog 
sorsege paa at kotnitte fretn tned en Ti- 

rade, sont De matter er saa god at ord- 

kjende DOM- 
J. U. J. Ist-geh 

Standinavernc i Amerika. 

s « Not·dtttattden «A.V. Lange vil ttu 

ipctabegyttde Udgivclsett as en Avis i Du- 

!ltttl), Mitm. 
« Krigsslibet »6hicago« skal bringe 

Kaptejn Johtt Eriesfons Lig til hattg 
Fetdeland Sverig. 

« Aliee Anderseni Couneil Blttsss, 
Jowa, seger Stilsntissesra sitt Mand, 
sont httn anklager for grtttn Behandlittg. 

"· Letta Larseni Chippetva, Wis» ftk 
iThorsdags Skilstttisse sra sitt Mund, 
Christian Larsett, paa Grund af hans 
Driksældighed. 

« En Arbejder ved Nat-n John Lar- 

sen, der var bestjæftiget paa en ny Pyg- 
ning paa 15de og Hotvard Gade i Dum- 

ha, Neb., faidt i Lsrdags ned fra Pyg- 
ttingen, en Tistance af 15 Fad, og for- 
slog sig ttteget sletnt. 

« ,,Nordtttandett« i Grattd Fortg, 
Dak., har ett Jnjttriesag ptto 81U,UUU. 
S. Larson, Eier af Christianis Hotel i 

Grund Forts, fordre B10,000 i Ska- 

deserstattting for cerekrænkende Beschw- 
ttinger i ,,Ntit«dntattdett«. 

« Christian Larsen og Selina Eriksen 
i Wortester, Mass» er fdr nlovligt 
Satttliv blevtte døntte, den sørsle til et 

Aar-I Strafarbejde, og Frttetttitttntetet 
til et Aars Ophold i The Iiekotsmatotsy 
for Women i Sherbortt. 

« Peter Hausen, der skjød en Beile 
ved Nat-n Madison ved Stttiths lVoll i 

Cottttcil Blusfs, Jotva, den tilde Mai 
er kotttttten ttd nf Arresten ntod en Kent- 

tion etf 5000 Dollarö, der stilledes af 25 

af Danskerne. Mettingerne otn Hausen 
vil biive frikjettdt ere meget delte. 

« f-. s. Mai-Month Cal» sit-toten En 
nna »sich ved Navn J. E. Lassen, som 
aanste nnlig kom hei·til sisa den sydlige 
Pakt as Staten, et« soni Folge as at neu-e 

bleven nein-et i en Landhandel gaaet sea 
Foistanden, og man hat« maattet sende 
hani til Taarcaiistalten i Napa. 

« Hans Cl)i«istensen, en as deJeldre 
nelstaaendc danske Farinere ved Sinne 
Bank, Wanlesha Co» Wiss» ei· asgaaet 
ved Tode-in Asdode var var en Vioder 
til Laie Hannibals Ente i Daumewa 
Nebr. 

« Arbejdet paa Jmmannelhospitalet i 

Oniaha, Nebr , sotegaar naibendt. Den 
ene Fle er setrdig ndoendig og Atbejdet 
paa den indoendige Jndretning drives 
med Kraft. Stifteren as denne Brigitt- 
reiil)edsindretniiig, Postens Fogelsttom, 
harnuindsanilet Qlit,5«t:l.s.-t tit Bag- 
ningen og deelnden saaet Byggegninden, 
vcetdsat til 81,0W, skjienket. 

« Den ime danste Kirtegaard i Dum- 

ha, Nebi·., der er beliggende ea. 3 Mil 

Vestsor Form, indviedea sorrige Son- 

»dag. Kikkegaarden er smnkt beliggende ; 
den ligger paa et Hojdedrag og hældce 
mod Best. Naar man saar plantet Tra- 

ets, anlagt Gange «og plantei Vionistet«, 
vil det blive en as de snmtkeste Kitte- 

aaarde i eller omkring Omaya. Fleie 
danske Familie-r skal alle-rede have tiobt 
Grund derude. 

« Der er stark Tale inn, at det liiths 
erste College, der nedbrwndte iDeeoi·al), 
Jema, paany steil opsøises i Minneapo- 
lis. Naturligvis mpder denne Plan 
stcrrk Moftand hoa Nordmændcne iJoma, 
idet det hovedsagclig er dein, der hat« be- 

talt for og opretholdt Colleget, end- 

skjondt det staar under den norske Synos 
des Kontrol. Hvis Stolen kan blioe 

gjenopsert paa den gamle Plads, vil di 

norskc Lutheranerc i Joma siktert ashol: 
de den stokste Del as Udgisternc- 

« »Dania«i Raeine, Wis» fejredt 
sorrige Løkdag Asten sin 22de Stiftelseo: 
dag ved en vellykket Fest for Medlemmei 
med Damm Mr. J. P. Brudahl hold 
Festtalen, hvori han gao en Fremstillinx 
as Foreningeno Historie. Der blei 

dandset til Kl. 12, hoorester en elegan 
Snpper serveredegk Ved Vordet hold 
teH Taler as: Foreningens Præsident 
Hin Einer-Z, as d’Hrr. K. W. Jenseit 
Chr. Myrnp, J. Bang, R. Sarensei 
o. st. Mellem Taler-ne foredrog Sang 
tot-et sirstemmige Sange. 

« En Former ved Naon N. P. Jøk 
gensen, der lever i Hazel Del Tonm- 
ship, ved Conncil Blnsss, Iowa, havdl 
soisleden indstævnet en Mrs. Hawkie soi 
Rette-n for Oversald. Jorgensen va1 

oste bleven sornlempet as denne Konee 

Kreatnrer, sont gik ind paa hans Ejen 
dom og anrettede Stude, hoorsor hat 
forteden tog 12 as dem og forlangte n 

Dollars i Lesepenge. Den orede Kon· 

tog i Siedet sor Penge en Itjasp og pryg 
lede los paa Monden, samt over-send 
ham med et Brædt. Reiten domte hen 
de til en Mulkt paa 10 Dollers sorndei 
de 18 Dollars iLIsepengr. 
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cgensindig. Han vil blot folge sit eget Hasel-, han lunse blot fordert-e alt, ak, 
tnin Gub, ntin halve Fortune gav jeg tned Gliede, for nu straks at se min Sen 

velbeholden hjemmc i tnit Hug! — Merikol Merikol det stjsnneste Land paa Jor- 
den og intet andet end en Rever- og Mordethule — ak, gid jeg for lange siden 
var dragen til et fredeligere Land!« 

»Fortvivl blot ikke, Guitierez,« trøstede Don Jofe hatn tnedfalendc, »Sa- 
gen er vift ikke saa farlig og kan ja i alt Fald afgjøreå mcd Pengc.« 

»Og er vi ilke helt og holdem i de Starkes Hekuba-, og tør vi tko paa, at de 

vil holde deres Ord?« 

»Jeg trot, at det sidste netoiiliggcr i deres egen Jnteresfe,« sagde Don 

Jose; «thi ene den-ed kan de haabe at undgaa en almindelig Forfalgelse. De vil 

holde dercs Laster-; men bei-sont De vil lyde mit Raad, saa tal ille til nagen otn 

Sagen; dctte kan ikke nytte naget, men naturligvis skade.« 
,,Men ieg kotnmer bog ikke i Verstelse tned saabant Pak,« mente Guitire3. 
»Vi hat her i Meriko cheltringer af det Slags i alle Santfundsklasser, min 

Ven,« indvendte Don Jofe rolig, ,,og hvad vi vil stal viere hetnmeligt, tpr vi der- 

for ille betro det til nagen, end iklr til vore faktrolige Venner.« 

»Og hat De da en Mistaitte?« raabte Gnitierez, i det han saa hurtigt og 

besthrtet paa ham. 
»Im den ntindste,« fvatede hans Ven, »ellets hat-de jeg allerede betkoet 

Tent den· Nei, det ek heller ikke nu tankeligt, at nagen midt inde i Byen flulde 
have ndfoit et stigt Vovestykke. Tct .naa forholde fig saaledes, at han er kommen 

for silde til Toget, oa faa ude paa Landvejen er bteoen ovekfaldet af et Par chec- 
tringei«; tnrn Forstgtighed er altid gab, og vi tIt ikle forssnime noget. Vender 

Te un tillmge til Dei-es Okan 
,,simctlsni«m!« fukkede Guitcerez, »jeg ved ikke, jeg ved heller ikke, hock- 

ledes jeg ital tunne mode ntin Huftru, og er desuden itke i Stand til at stjule 
det for hcndtU Hnn var allen-de uralig, iordi Juan ikke kom hjem i Afteg, og 
naar han heller ilke kontmer i Aste-t, saa sietter hun sig endnu vierte Ting i Haue- 
det.'« 

Ton Jose niktede hen for sig. »Jeg vil ogsaa faa en haatd Tyst at beftaa 
nicd Datores,« iagde han, »Nimm Pigen ellerg et katakteefast nol; nien for 
von Hltstnter kan vi ilke stinle det. Var det blot ikke det ulylkelige Tilftelde tned 

hin Mand, sont ttods Lesningsbrevet alligevel blev dreht, saa nylig forekommet, 
vilde dereg Ængstelfe dag ftaaet nogenlunde til at berolige. Faknuitsgkunde vil 

nu, tun lidet hjalpe, og det iaar dai Guds Nun gas, spat det kan.« 
( 

North Platte Lumber Co. 

Howarv Cin-, Nebr. 
-—— lmncllor mocl —- 

nllo Mag-( Tom-um« »F; lkyggunmtoriulu 
God Walitct on lavc Prich 

Vi Saslsgor til st Paul Frist-!- 
J E. Orient-, 

Mit-unget- 

Oklahoma er ovekfyldt med Mennefker, og dc styrcr alle 

Knrscn mob Franc Jasns sun- llum for at se dct bedstc 
Stnmsri i McllennNebn J Spidfen for Frank Janus 
Stutteri staar den navnknndige engelike sang-Hinng 
»Lofty Hero«, No. (1708), der er 2 Aar gnu. og vejek 
1740 Ph. Endoidere den bermntc stotskc ()ly(10-Hingst 
,,Harry«, (21W) 1118, bckiendt i Iowa for dens gode 
AfkonL Disfe to Hingste cr inbsprt fra England og 
Skotland og er de to cncste Hingstc tncb fnldt registreret 
Slægtkegister i Loup-Dalcn. Dcsnden er der «’1’11nmp- 
or", den stnukkeste Aarshingst i St. Pant, og »Hm-ins 
’1’nil", den«11ercheroncHingff, der blcn kam-et og fik spkste 
Pmmic vcd Connt1):«zaircn. Tilligc m af de store, 
tykkc, klnmpcde, nngc Happer, sont Janus altid hat« til 
Brich der er lauer-e end andres. Henstanh cftcr Onske. 
Man hcnoende sig til Jams personligt for nannere Bestekx 

u. onmssnch E u. u. ti«xsmi.xsst«:N, 

Tømrcrc og Byguingsfncdkcre, 
-——— udfmscr all til fmgct l»)rnhm«cndc· — 

Snmkt·og folidt Arlicidc gar-unterw. 

Nur Btmningcr opforcs i Entorprifcn 
osnnssnom »Es-usw« 

Tit vorc Fartncrvcnncr!' 
Ttdrn nusmnsr fig, da J tkal 
ftøbe en Post-inultum fu« 
wm tfke at unbierng- 

Csterly Sclvbiuder 
med fakumnsoldmhc Plat- 
Iornh Hi u den must Vollk- 
mastmc, nnd lnnltnc man Inn 

sjøre igjrumsm en Inml Wd 
aabning og over Inmllcs Rock-. 
smgen etc-tm Lmnwmt tsllcr 
Tun-k- bclmth VI qumn 
me tksmlij Hclvbmdn for at 

mrre den 

most lettmkkende Maskmr, 
der fab1«ifckc-J, og vi indesmar 
sor, at den men- fømc Masqu 

i Jlrbcjde i enlwcr Heimkude 
Dei n cum (51pe1·1111cnt, tut-n 

envelp1·øvct:1.lcassictr. J de 
iidste fcm Aar cr der ttsc im 
andrct sannst-get sont tsn Volk 
i Vindemk Mom og sc den, 

i og J kipbrr We nogcn midni. 

Olsm C- Sondemaarv, 
Agenm ( ;I«’tn"1cd,:1irbu11ka. —- -.- -.« » 

Te lusme Itaskkrstc, iejcitc og icvncne ilagu Tanne uldclnllnmc hin-r havcg. 
Jndgio Ubert- Vciuutng um«-. « 

G o d t kj o b 
.- hog .- 

".1«A"Y I «O R 

Lnsm T« Nod-Hob i 

mitllälklup 
« 

N1 E Knlnniule ARE-IX 

MAY-leI Zleisxlrr 
-:-:·: mz Fodtöj :«:-»-.— 

ellcr hoadsomhklst henlmende i en pel- 

Jagsoktetet Kjobmandsforreming, san ck 

ZTaylor Mandeu, der lau tilfkedszstille 
EDit Hierfes Beginn Heu ek altid i 

l Fromm med 

Z 
EIN-! Zsczzkxc »Ur-MARTH- 
l 

og sælger fsa billigt som del billigfte. 
J den Henfigt at fortnindskc mit Lager 

of Herredtagter og Trcngclllrdkr, abbr- 

der jeg sammc til Judkivhdpkio mcd 

YAomambetalinw 
s Kvm og ovrrlmsis Tig Mo. Vi fere- 
« vise Vaterne med ftorflr For-wirtsc. 

ijki·«" Jeg betalek hojcskc Fug for III-g 
og Sinon 

P. S. Petcrioth Taml Salgsmand. 

I. I. Tay1or, 
Dann-froh Nebr. 


