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UNGDOMMENS LÆleNG. 

TALER TlL UNGDOMMEN. 

(Af Morten Pontoppidan,s— her ek- 

ter uTidens Strønt"). 
(l(’0rtsat.) 

Jeg hisrer ilclce til dem, der Ser 

Iløjszlcolehevwgelsen og det nandelis 

ge 0p8ving, den er Udtryle for, i 

bengalslc Belysning. Naar vi reg- 
ner Fantasteriet fra, tinder jeg ilclce, 
at vi endnu har stort at rose os ak. 

Jeg trori det hele taget ilclce, jeg 
gør mig falslce Porestillinger om, 
hvad vi er, og hvorledee vort Land 

er sitneret i Verden. Men jeg en- 

sker dog ilclce nt udvandre, heller 

iklce for mine Børns Skyld. Om 

de, naar de, bliver voksne, vil 

søge sig et nyt Pasdreland, bliver 

dete- sag3 rnen jeg vil ilclce opsøge 
noget andet Fædreland for dem, end 

det, jeg selv har faaet, det sslille 

forvrøvlede Monarlci", Sotn en be- 

rømt Udlmnding har kaldt det, — 

det Land, hvor man, iFølge en nn- 

den Udlæn(ling, der ironiserede o- 

ver vore politisch I(’orhold, har god 
Grund til at synge: Der er et ya- 

digt Land! Ja, der er ilclce mange, 
der kiender os, og de, der lægger 
Mterlce til os, hegynder at gøre Nat- 

ad os. Og dog ttenlcer jeg, det skal 

gaa an at forhlive i Danmarlc og op- 
fostre sønnek og Døtre der uden 

at unde dem nogen hedre skiebne 

end at vnsre med til at fortsnstte det 

danslie Follceliv. Man lcan have 

det godti Danmarlc. Der er paa- 
disse Øer Plads for et lylclceligt 
Follc, Lejlighed for et virlcsomt og 

dygtigt Folk, der kan tage Kappe- 
striden op med ethvert ander. 

Men vor Fremtid er tabt, dersom 

hele Danmark hliver et Nordslesvig 
eller et Bulgarien. Og dersom ikke 

her det gamle Ord clcal finde Sin Op- 
kyldelse, at Ørnene samles, hvor 

Aadslet er, da maa vi i Danmarlc 
se at leere den Kunst at enes. 

Men lad mig sige tydeligt, hvad 

jeg mener. Naar der bliver Tale 

om denne EnighetL da foresvtever 
der de tiestes Fantaei et Billede af 

saadan noget som en stor Folkekest, 
hvor alle Danslce er forsatnlet otn 

en üagsmylclcet Tribune, hvor Pa- 

trioter taler, hvor al Partipolitik er 

udelnklcet, og hvor vi rauher Anrra 
i Stort Kot for gamle Daumen-le Bag 
ekter er der Fællesmaaltid med 

skaaler for Enigheden, for et godt 
For-hold mellem Land og By o. S. v. 

saadan noget kande jo were kønt 
nok; men det vil jeg dog ikke ar- 

hejde for at lave i stand. Ti selv 

om det knnde lylclces, hvad det iklce 

kan, Saa vilde det næppe holde ret 

lwnge. D en Enighed er nn en 

Gang geaet i Stylclcer, og det er ilc- 

ke alt-, der hen klæbes med Fiskes 
lim. Det kan ilclce nytte at for-lan- 

ge, at vi skal palclce al Ting sam- 

men, holde op at danne Partier, at 

dele os efter Anskuelser, at kwgte 
for vore ldeer. vi vil ilcke have 

snørlivet paa igen. Vi maa have 
Lov at røre os, dersorn vort Folk 
Skal udfolde nogen Kraft og hevare 
sin Levedyghed. 

Men er der ikke andet for, end at 

Krtekterne maa brydes, Partierne 

strides, nn, saalad oS da se, otn vi 
ksn strides enigt. 

Man vil maaske eige: Det er en 

Meningsløshed, en Modsigelse. 
Men jeg vil svare: Her ligger det 
fri Bergersatnknnds 0pgave. Der- 
som vi kortvivler otn at løee den 

Geade, kan vi lige saa godt stralcs 

over-give os til Militarismen. 
Festernes og skaaltalernes Enigs 

hed her-er til billigere Vater. Den 
kttever setn Forudsætning en Ævne 
i sindene til at lade Sig rive hen af 
en stemning. Vi kommer højere 
op, til de mere kostbare og ndvalgs 
te sagen naar vi taler ern den Enigi 
hed, der ornslutter debatterende 
Modstandere, stridende Partien 
Den hestaar ien Grundfølelse af at 

have kælles sag til syvende og sidst. 
en Følelse, der besjæler hele stri- 
den ogs prseger de optrædendes hele 

Holdning over for hverandre. 

Vihar et Fremmedord, der be- 

tegner denne Enighed3 vi lcalder 
den Loyalitet, ordret oversat: 

Lovlighed 
Jeg vil ikke opkordre til, at vi 

her i Danmarlc skal falde hinanden 
iArmenei patriotisk Begejstriug, 
men jeg vilskorlange — og jeg vil 

Ein-ke, at jeg vidste. hvordan jeg 
sknlde sige det sca indtkmngens 
de, at alle kunde merke, at her er 

det, der hrænder mig pas sjælem 

vi man lot-e at Unke, fele es op- 
tktede loyalt over for hinanden. 

Det er den selvbehekslcelse, der 

herei- med til den lmtgeklige Disois 

plinc at de Stridende Pakt-et- ek 

stnengt loyale over for binandetn 

Det et- det Ocketz denne Diseiplin n- 

vwgeklig lmovety —- ilcke at Panier- 

ne slcal mlle del-es Fanek samtnen 

»og opgive deren Programms-U men 

»at de slcal get-e lcokt Pkoees med de- 

ren egne Ønskek og Planet-, otn de 

saa elnkek dem som der-es egne Bøkn 
deksom de ilclce lian gennemføre 
dem uden at kksenlce Modpaktens 
Ret. 

Ser De, dette ei- nt Strides enigt. 
08 den Kunst var det godt, om vi 

lcnnde opøves i overalt, hvor vi tørs 

net- samtnen i Debattek og Ferne-nd- 

linger, ilcke blot paa det« politielce, 
men ogeaa paa andre Felter. Man 

maa ofte forbavsee over, hvillce Fri- 

beder Falk tager sig i den olkenlige 
Debat. l Steden kot- sttsængt at 

holde sig til, bvad en Mand bar 

sagt, gættek man Sig til, hvad han 

mulig kan have tamlct, og angribek 
liam for dette. l Steden for efter 

Lutlieks lcatekistnua at ssoptage alt 

i bedste Mening", tagel- man det i 

den vmrste, og i Steden for strmngt 
at holde sig til Sagen, kasten- man 

Sig over Personen. Denne Mangel 
paa Strænghed i Debatten er det, 
der Saa oft-e forvandler et Ordskifte 

til VrøvL Vi maa last-e at stille os 

loyalt over for hinandenz lnsok vi 

mødes Som Modstandere, da kan 

det at stridos blive som «Vin med 

Ven at drilcke", og da er vi med til 

at opelske den borgerlige Diseiplin, 
der Inaa were vort lille Follcs 

styrlce· 
Bnighed i Landet betyder ilclce 

en ellek anden stemning, men det 

betydekRetfækdiglIed, lcokt og godt. 
Grundlaget for Eniglieden er ilclce 

ssAanden fra 48" eller noget som 

helst andet tlygtigt eller bevægeligt, 
men en stksengt retfazrdig Tkenlces 

og Handlemnacle hos Lande-te Bor- 

gere, en Saaclcst, s- nn lcssn F: H Fries-I 

komme sont III-»V- :«" en inm- ;x;. ." 

slap Opdtagelskx » ( 
Vl- 

Jeg fort-stiller mig, at der kan 
være en og enden blandt mine Til- 

høreke, som er i Nød paa en elle- 

enden "Me,ade, enten der nu er time— 

lig Nød ellek sjmlenød, enten det nu 

er en meget haard Nød ellek kun en 

lille Smole. Og hvem der jkke eri 

NOT kan snakt komme; ti det høs 
rek detve Liv til, at- vikotmner st· en 

Nød ien enden. Jeg hørte for ny- 
lig om en Skipper, der gik op ad en 

Flod og var pag Grund 40 Gange- 
De desto Gange hjalp strøtnmen 
dem dog over, Inen ofte liavde de 

meget Atbejde med at komme Iris. 
send-inne Vnnskeligheder er jo dog 
endnu ikke Hat-suec Nei, det- 

gnak haardere til, nnar skuden er u- 

de i en Storm pas klavet, naar scien- 

ger og Rær gaar til Dæks og Søen 

bkyder ind- 
Naar Ungdomtnen er H Nød, er 

det- gætne kigtig Havsnød. Og det 
indtræder ret- nltnindeligt. Ti gan- 
ske vist er Ungdomstiden den glade 
og lysegrønne Tidz knen ligesom 
Poraaret bar sine stotme, der okte 
rivet haardt i det sine nys nd- 

spknngne Løv, saaledes bar ogsas 
Ungdomstiden eine svieke Overgans 
ge. Man blødek under sine første 
bit-re Erfaringek, og man tror Sig 
let i Færd med at lide fuldstændigt 
skibbrnd, for-di man endnu er i den 

Aldetz hvor man er tjlbøjelig til at 

ovekdkive alt. 
Men maa jeg altsaa gan ud fra, 

at somme at· mine Tilhørere er i 

Nod, da lud mig gøre opminrksom 
paa, at Nød er en Ting, der bar si- 

ne gode sider. Vi veed j0, at «Nød 
lærek neigen Kone at spinde"; og 
det, er utvjvlsomt en god Gast- 

ning at leere Falk at Spinde. Dette 

Okdspkog givet altsaa Nøden et- nn- 

befalende skndsmaaL Nøden frem- 

Stilles her som en Leeres-, ja smn en 

udtnækket dygtig Laster-. Den dess- 

ne Kone bin- ikke villet spinde; in- 

gen hat- kunnet lot-re bende der-, monl 
san komme-r Noden ind ad Don-n og z 

Sigen Tag Ikokkeiri Tried lljuletZs 
sno Tranden! spind, spind, Dauer-s 

imins sigcr Nsidtn Og lljulet sank-l kek tun-It» og Fingkren faar Øvels(-., 
» og Øchscn ;;«: Kloster I 

Ja, Nødcn et- I«mrer. llan or en I 
Stræng Laster, men en dygtig Linn-r ; 

ja en novettruiken Mesnssn 04 lnil 
« 

Ies ikke niiskokstaa bang Strxisngliedz s 

lhan menek os det godt. (Slunc«ess.) i 

) 

«peetth«ed set-erste Jose- 
inamtt spontan-N 

Det- er i disse Dage iKspbenhavn nd: 
lotntnet nvgle hidtil tttrylte Digte as 
Jngemattn, ttitten Sonettet, sotn den 

gamle Digter steev saa Dage for sin 
Did. Hekmed hange- det saaledes sam- 
men, sont det sorllatses as disse Sonets 
ters Eier og lldgioer, Sogttepmst V. 

Heisei Stenlsse. Fett Jngctnattn, det- 

holdt Fadselsdag dctt 13. Februar, vilde 

aldrig have denne Dato mindtt ellet fes- 
tst, sortnentlig as en Slags religisse 
Densym Not er det, at det ingen assi- 
ciel Festdag var, tnen Jngcntann plejede 
dog at give hende ett ellek attden Gaue, 
helst henlceggende den otn Astenen i 
al Stilhed, satt htttt fandt den naar 

hun stod ap ottt Motgenen. llfraois 
gelig skal httn da have sagt: »du 
kttnde ellets gsettte ladet det dare, du 

godel« 
J 1862 syldte httn 70 Aar. De hav- 

de da været gift otntrettt et halvt Aar- 

httndrede, og de havde virlelig vertet Ine- 

get lykkelig nted hinanden, indetlig for- 
bttttdne i alle veesentligeHenseende. Da 

satte hatt sig i Vintetdagcns Stilhed og 
Ensonthed til at sktive, og ftsa dett gantle 
Monds Pen flod disse ttitten Soncttet«, 
viede hende, helliget de tnange Minder 

ottt, hvad hutt havde vætet for hant nn- 

der hans ljæreste Gjetning i Livet, den 

romantiske Digtning. Selv tnchscnd- 
sladct til Jngentattns nmrlclige formen- 
de Eottc fast i Etittdrittgett sorbattses 
man, sltivet »Natiottaltidcnde«, von-Ol- 
dingcns Evnc til at strive denne Rcelke 

as skjattt tonende, dethos san snlde as 
Stentning, stiønt det er Tanlcr, der bie- 
ter dem — Tonler just saa Egte inge- 
mattnske sottt tnttligt, lige lakakteristisle 
for hanc sont Menttesle og sotn Fotsat- 
ter. 

Fodselsdagett gis sottt saedvanlig, og 
ont Astenen lagde hatt sin Gave, pænt i 
en Mappe, ved hcttdes Settg, sottt del 
oak blevet ufravigelig SM. Udgiveken 
sparger toivlende, ont httn oel ogsaa den- 
ne Gang nsraoigelig holdt ved hint, nys 
ansprtc Fssme Sikkert et- det, at en 

ji«-Wars- Ss dags-Gave paa sitt 70de 
N « st« — Brig en Httstru. Faa 
.". — 

» .« « st paa Sygelejet, der 
Wut samt-te guts str Mauneds Udgang 
blev hans Dadss!-- Pastor Heise stri- 
ver herom. sit di ,,sad hun ved Vettttens 
Dodslejc og holdt hans Haand i sitte 
Hander og saa hant — Malet var stup- 
pet — kjcetlig ind i Øjet, længe ester at 

det, stille og uden Dpdslamp, vat- bri- 
stet.« Da opsyldtes ,,Svanesangens« 
sidsie Ord: 
,,Paa Jordens Stils end fast jeg holder 

Haandett, 
sont selv jeg gkibet ester i den Tinte, 
naar Sjaelett harer Hitttmeltlotker tinte.« 

Hvis Dereö Helbked itte er ged, for- 
sag da Kurilco, ont hoillett Medicin 
det ene tosende Bidttesbhtd ester det an- 

det strøntntcr ind til Fabrikanten Dr. 
P. Fahrttey, 393 Ogden Ave-, Chicago, 
Jll. 

J. S. Bergnnt, West Late, Minn., 
skrioer under 28. Mai ’89: Jeg vil an- 

befale Rat-Um til alle, sont lider; thi 
den er den bcdste Medicin sor Blatt- 
rensning, sont jeg ved as. Jeg har ikke 

brttgt lcmiko længe, ttten jeg ljender, 
at den hat« gsort god Vitknittg allekede 
paa en saa kokt Tit-. Alle, sont hat 
ljobt Kuriko as mig, udtaler sig paa 
samttte Vis. 

Joer S. Bergam- 

B lodsygdomme, 
Levcts og Mavfmertcr. 

Dr. August shnt Heim-um«- 
Draaber kostet äs) tsents ellcr 5 Flasker for 
s2.00. Faaes i alle Apothetek. 

The Chale A· Vogt-let C0., 
Balticnore, Klar)«l:1m1. 

mod alle 

Brust-, Lunge- og Luftrorsi 
Sygdonums. 

Ihm i sciginal soffs-. Priö ö Gerns; 
Roms-Z i nslc «)!11r»t·i«ss«s-t« chr tilskndes frit ved 

Nod-as m as Asche-. :«ld1«e·3se: 
Thi- (—.’«iiu"I(-S Ä. YOU-NOT Gm- 

lZitleInorc«, Mal-Fland- 

sclssks 
EWLSMI 
af rcn Turm-Leder Tran 

og Hypophosphttes. 
anteu liqeiqa velfmasmde sum Meli. 

Sau fremftmet at den kanludts es, lokdstesos 
lot-bindein med Ier den Ivaqestr ask Ma elleri 
ktc taalcr ten Ima, oq ved Trauern okhjndelie met 

Monden-Uns aisk sen suqu mete I kkionk 

Merkur-this til at fremd-tust hals. 
Person« platt hurtish mun- den use-. 

soofks DMULSION arm-l euhes as sum-m 

Ist at vme del imuktesie og bedu- kcpant l Bei-del 
or Lin-drum os celdtedelie at 

Tcrin , Kjertelfygy Ulmindeliq 
Ska elfe, Tau-en e Sy dumme, 

Afmagriug, Fort stecke oq 
ktonisk Ho e. 

Dei com-e Lcækmsdvel uns Fastn- oc han« 
» Humman- wiotd as alle Inmitten 

ÄMEÆJCÄJVLJZVE 
’1-E-1skgtnvmums.t snxsz u. Agi-..phnm101ph1- 

A. Jukgsst Waser Post-L Arn-sah 
68 Les ksullcs sites-L Utica-Hm Minos-. 

Skandinavcr i Central-Nebraska kun- 
de erholdc Oplysning om Billctprifer 
m. m. hocs A. Carlfoty Fort-alter as 
Basiegaardcn i an It cbroq, Nebt 
fom cr Linie-is befuldmcktigcde Agcnt. 
Hatt besoarcr cnhvrr Foresporgfcl med 

ömgaacnde Post 
Asncricun Linien tilbybcr den Hyper- 

ligftc Passager-Bcfo1«driug 
—- ira oq tu —- 

» 
Daumark, Not-ne oq Stett-ig- 

! 
Paul Andern-m Agent i St. Paul, Nebr- 

! 

lImnl)0kg-I«injmm 

IIRTIGs ÄMPERE 
Oft-W IMM- 

«kCOI-UDIBIAO,0 - X 

AUCYSTA vscToktA 

No««1IA1811E101«11A"0- 
eke do arm-sto, sikkeste og hurtig-Im 

E.L-g.g—p-g-9,.-0.-.5-..0»0.»L-9-0»«0. 

A Hetzdende je Fæcadoec zk 
Ocoooq»·o»·poooqoo o 

pas Atlanterhavet. Passagen er 

noch-. nnucmg end med andre Hur- 

tiglinjer. Reisen fra Veston til Dau- 
mark vil i die Reste Tilfwldo kunne 

gjøres paa 12 a 13 Dage. 
Billet-der til original Pris, hos 

Peter Ebbeson, Dminebrom Nob 

FULLER se JllllellN, W. co. 
MADISON, Wls. 

Fabrik-riet ,,Red, White F- Blue« 
Moweks, Heriver for en ellcr w Heste, 
Kornplåntere, Cultivators, Pcouge, 
Hart-er oft-. 

Vor Mower har store D1«iohjul, et 

sattdeles lct at Melke, ingen cht paa 
Hestenqkken, hat Messingbsvfey yppm 
lig »Tilt«, og er i enhvet Denseende 
stark og vorig. Niven hat vore Matt-at 
oombinod pole and shufnfl Alle note 

Vater gar-merks. Seud eftek illustres 
ret Katalog. 

J. A. Johusonö Bog ,,Fingerveg for 
Farmete« og Andre (dansk-norst) gich 
frit til alle Kjøbere. Den hak Inauge 
fetdeles vardisulde praktiske Bist 

Dansk-N0rsk 

EVENan 
J. T. Nelling O Co.. 

369 Milwaukee Avenue, 
Chicago, Jll» 

»in-behut- ilt den-denke Las-r as 
Jst-»te- norfte og spequ- 
so s er solle Literatur-cui Inn-. 
—Katatos sendet fr« pas For- 
laugeude· Dei sen-sie Udvals i 
Amerika as Bonn-, passend- fu- 
ssitstiotheker oq Lesen-re- ( ums e r. 

J Pariser hii Nahet. 

J. T. Relling ä- Co» 
369 Milwaukee Ave-» Ehicago, Jll. 
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; Ulsen Z- sonsten-usw 
Rystep, Red. 

ATLANTlc HOTEL 
Tre Blooks km U. P. og B. å M. Depotetz 

’607, 609, 611 south 10. street. 
Dotto blandt sit-unlinkle vollmkjonclto ng velnsnonukrodo arm-Mo Dauskc 

llotol i Amerika tilbytlok unkommumlo Imnbmmmtl et byggoligt lljom 
kot- 81.00 til zl.50 km- Kost og bog-is pr. Das-. 

I-I ans The i lgaard, Z ZI.L;.,«.TIZL?L»ZTT;Z;3: Omaha N ehr. 
M Enosto Dansko Hof-Cl i canle des hu- spooiello U 

IS- Bokvommoligbocloc tot Familien-. H 

saloon 83 Billard. 

Maskinernes Tidsalder! 
Dannebn Maskines Cz Vognudsalg 

—- anbefalcr sit vaalg af —- 

Ptouqe, Varro-, 
CheetRoweri, ContPcanterV 

dorther, Pius-starrt 
Champiou Sees-ri, 

Nil at iasttc paa Vognen.) 
i 

j Staa: og Hoffen-Instinkt- fta Faunvogne samt 
! den vcsrdcndbermnte »Vi!ckcye«-’,k·abnk aabne og lukkede Fiedetvogne 
Y M Lagerct er vclvalgt og fuldsiændigt, og da min Tid nu udelukkende an- 

vcndes paa denne Forretning, er jeg istand til paa kort Vorfel at ticfreossttllc et- 

huert Kran. 
Win. O. Ostens-tu 

Dampfkibsbittetter 
Ali JBRNBANEBILLETTER 

— smlgen Ian llengtaml ellor for kontunt Betaling ——— 

Grundeiendom fælgcs og byttes 
Et rigt Udvalg af opdyrkede Fahne i den frugtbare Form-Tal haves til Sacg. 
Pcnge udlasnes i Fartne mob U pCt Reine betalbur qurtigt, og »den nagen an- 

den Ubgift end ,,Rccording of Mortgage« og »Abstract«. 
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HOLGE VlNGB. 

Pris: how-U 35 Ot,s., I)01·t0t«t«it-t-ilsen(lt. 

OMRIsz Er Overfald.—— Pastor Majal, llnvmlet sm- «lcirlc(sn mol- 
10m Iløj-Cevennomo". —- llenri Duval i Pmsstens lljem. —- Bn Porlovol« 
Se. — Oberst Ohnntal kahlem — Majal gribiks nk lukvisitiouotk —- Ilenki 
Duval on Anat-et Range —- Majnl liclus l)-s(lnst1saiken. —- Ilenri trittst-or den 

nlykkelige Familie- — llenri og Magdnlcmu —- En Plan. —- Befrielsom 

«Stjemen"s Forlag. Danncbrog. Nebr. 
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