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lsicttdontsrcttittltcch 

Ovet dette Ztttstttskstnnnl hetlket stot· 
Wketttttgizlnt«l·ltel, okt dem Besttntelse et 

ingenlnttdr let. Tet et klntl, nt ttttnr 

vi bettngte Otttstasttdttthcdetne ved Men- 
nelketg Rot-sel, ttt dct todt-its tned vie-sc 
Ejendotntztettitthedet; thi .lljends)gjet·: 
ningen Wo ntnn nodtnsndtnnici tnedtote 
Retten til Adttntnt til Mtdletne for detsz 
Opt«etholdelie; tn«.tt jtttt lttsotledesj disse- 
Midlet stal etholdesz et· detSpotgontanl, 
sont fort-irrer Nttttdens Stttttfttttdcztot": 
stet« i hattet Sagen eftet Sandhed Vi 

hettvifeg tll den Elttttttttn, ttt det· kntt et- 

tte Mattdet·, htsottmn lksitsttdont knn et- 

l)vetves. Den ftstste nf dtgte et« oed Ar- 
bcjde, og det et« tilotszse en betettiget 
Munde; thi hatt, sont ethvcrvtsr sig Cis 
ettdont oed Sol-den nf sit Attt·lgt, yder 
Vedetlag detfot«. 

Den nndett Munde et- nt nttte Wien- 
dottt ellets ttt ntodtntte den sont Gatte. 
Dette er ltgeledesz en hædetltg Mondes at 
kontnte i Vesiddelfe ttf lcjettdotn paa, og 
de Person«-, sont etltottoe lcjendont pttn 
den ene ellet den nnden as dtgse Mundes, 
bIt forfvnteo t· siit Ret og Btng af sont- 
nte ved ethvett tttneltgt Mtddel og bot 
ikke beut-es den fault-des erlittetvede EH 
ettdottt udett ved fyldeftgjotettde tsetolig 
Procedttte ellek ved eget Sntntyllr. 

Der er ett enden Mande, hvorpaa Ei- 
endsnt san et«l)vet«nes, netnltg, ved Plytk 
dring. thntvel Satttfttndet i Altwin- 
delighed ek enigt ont. at den, sont ptta 
denne Munde ethvetsvet ftg Ejettdont, tkle 
hat Ret ttl at btttge ellet beholde den, 
fynes man dog at uære nklctt tnt, under 

hvtlke Otttstændtgltedet Ttlbngeleoctttk 
gen sta! fle ot- hortttnnk Ettnffett tlnl 
tilfpieszn Nttttk f. Eli-. Malt-J Lnlntn 
taget sitt Bssdse og lasgtter sitt ptta Lnr 
ved Vejletntett og oed Ojcrlp nj sitt Boote 
plvttdtsek den ftedeltge Illejsettde for tltte 
Pettge og Vatdtgjenftttnoe, l den Hen- 
figt at ttlvende sitt diese tot eget Bunt, 
da gtibet Lovensz sttktke Atnt tnd ott at- 

tesleket han« ng detfont den pan detttte 

Mattdeerhveroede Ein-dem finde-J i hatt-s 
Besiddelse, taget Boot-n den ftn lttttn og 
giver den ttlbage ttl lksxetsen Tettnttt 
vettdek den sig til Mtth Lnbntt on sntct ! 
til hont: » »Du hnt bcgnnct en Rot-html 
delse tntod Stolen-J Irrt-d og Velntet«e, okt, 
uagtet Ejendonttnett et ttlbageleuetet 
man vi straffe dtg fot nt ptentc fnst t dtt 
Sind, at du tlke ntaa ethttetve dig Gen-l 
dont part den Vtg.« 

« 

Det er nntttrltgvtsz kltttt, og alle otl 

indtstntne, nt Mnds Labittt et- tned Rette 
blevett fltnsset. Mett sotntne Ttdet nd- 

sptes denne Forbrydelfe ved andre Mid- 
ler og pua ett nnden Munde og at tot-- 

stielligt situetede Personen Her et et 

Etsentpei. Scet at viele Person«-r tot-- 
ene sig i den Hensigt at dttve en vis For- 
tetning. Det fetste naturltge Smong 
mttql er: hvorledes stal de ethuetoe ftg 
den slsrste Masse ijettdottt poa den kor- 

tesie Tld7 For at natt dette Maul sorger 
de for at kontrollete detes Foretagettde 
pas bedste Munde. Det fskfte Mit-del, 
man i Reglen prevek, ee at dræbe Kon- 

kurrenten. Hals dette tun optntas, la- 

det Bittens Pelz ftg fokandte efter Be- 

hss. Og naar Folk hat- dettne Mast, 
stets de ufeilbttelig have en heim Prio. 
Nur dette opneoe ved Drob pas Kon- 

kuuenien og en hurtig Qverfsrlel of 

titsttbom tttt stotbtttgcrett ttl Zeigt-ten 
tin-, litten ttlttstitrndr Bebt-Hag, da staat 
d« ,"t«oll, im hin-m Monden-nun out-th- 
u-«:-, t innnneinlling sont Mutw- Latone 
Hin-. Its et- wb Linsttkttdiglnsdet, ovei 

lwillts tu- mgtsn Mogt links, bleone mutig- 
tus ttl at til-lenkte den-S Guitton-. Alt- 
tiiu ei Resultatct tilkttmt del stimme-. J 
tust solt-te Itlfasltie bltsv Bis-Hielt luugt til 
at it«-sttttiingelfkcndomthldleuki..gcn, og 
t titstttmsvtttc Tilitklde vor den famvittig- 
hebe-losl- Anvkndclse af Penge Midlct til 
Lpnaaelsen ttf stimme Pistol. 

»Mrn,« tndoendek mai-, »vor ikke 
diese Bringe de Person«-g lsiendont, og 
hat de ilke Ret til at bkuge here-) Penge, 
fein de fytteo for godt W Sollt Spur vil 
vi opttiste et endet Sporggtnaak Var 
ilte Mads Labung Bogse hatte Privatei- 
ettdotn, og havde htm ilke Ret til al bru- 
ge den sont hatt lysteves Men Samfum 
det sigck til Madg Labun: »Du matt 

ikke bruge ditt Bogse sont Middel til at 

tvingc Fall til at udlevere dered Ejeitdom 
til hig, da cn saadan Fremgangsmaade 
vilde undergmoe og svtrlke feer Sam- 
ftittdetg Nimmst-Reh sbelægge Elen- 
domgt«ettt·tt, deg-adei«e Moralen, ja onl- 

sttnte alle klletsbegrebek og Lovprinsiper, 
og Jtaog komme til at regjete i Stedet.« 
Samfundet ftrasser Madg Laban for 
stmdanne Hutsdliiiger, og del med Rette; 
men staat den forenede Petigenmgt bru- 
gcs til at optma stimme Hettsigter, da 
statu- Satnfundet sont bestyttet og fytteg 
ikle at tilde, hooklech del skal gribe en 

faadan Sag an. 

De irfrcqrdodscierck forfvinder. 
Anirnrionen i Jklnnd snod de besinnen- 

de Tilstnnde heu- nldrig direkte haor no- 

ner rned Arbejdersporggmaaler ar gjor-e, 
og de engelske Arbejderorgnnisnrionek og 
Achejderblnde og da navnlig de societ- 
demokrnriske, hat der for ogsaa, især i 
der sidsre Aan Ird, stiller sig noger kip- 
ligr over for der irske Oppositiongpntrig 
Agitation, der i Ankinger i hoj Ger 

Hmr rnger Oprrteerkfotnheden botr frn an- 

ldre enge-iste- Reforsnspsrggnan 
I Den ieske Agitation hat tun havt Oje 
for LandboiMellernrranden, nernlig for 
Jokdbrrrgcksforpagrerne, der alrid er ble- 
oer rynger af de nbln Fokpagrningsafgif- 

»re1·, de mnarre sont-e Godgejerne, der for 
» frorsre Deren var Engleendeke, der sittl- 
denr opholdr sig pna deres Godfer, men 

i Reglen lcvede i Herlighed og Glæde i 
London eller i andre af Europas Daneb- 
srasder og sroee Born 

Der er Modsranden nrod derre For- 
holdo Vedvnren, der har oæker chernen 
i den irske Opposition, og den nnværende 
Konservative engelske Negiering har i 
dene, iaaoel sont i adstiklige andre Til-« 
selbe, rager Tidens Tegn i BetrngrninC 
og ssgr i nogenrunde terreTid ar dee sigj 
noger for de frecnstormende Reformkrao, 
da den sau, ar de ikke helr knnde igno- 
reres. 

Sonn nnrnrligr er, er Fordkingen ern 

Reformet i de irske Landboforhold sprsi 
og frernmesr opsriller af Forpagrekne, 
nren den hat sont bekjendr fanden en 

oveeordenlig srcerk Tilslnrning has Bor- 
gersranden i Byeknr. For at faa de de- 
sraaende nholdbare Tilsrande i Land- 
btngsfordoldene fomndeede, for-langte 

»den itske Opposition, ar der engelste Par- 
lament siulde give Jrland Selostyre — 

K um rule- ——, hvilken Foedring rildels 
sratres as Glndfroneg Parti, hvorimod 
der bekjempes absolut af de Konserva- 
Hoc. 

Ved Parlnsnenretg Aabning sidste Ef- 
r-knarfore1agde den konservative engelste 
Regiering nnidletrid er Looforflag, der 
gaor nd paa, ar rnge Bkaadden af den 

reife llsmw rnlks Beoasgelfe oed ar gjsee 
de irrte zorpagrere nl Seloejete. Lav- 
fotslqger fnsrnerrek de Beringelfer og 
Prier font Nodgejetne sknl viere Mig- 
rige ar nkeepteke over for de For·pagrere, 
der onster at blinde Selvejer«e, og der til- 
bnder deanden nr Staren fkal udrede 
.rr1od(-srrrritrren i de Tilfctlde, hoor For- 
Uagreme ikke serv eoner ar gjore der. 
Staren sam- da Priorirerszrer i de paa- 
gjældende Ejendonune for sine Udlæg, og 
Landdifnikrernes Krabsrrrder fkal ftaa sont 
Garanter over for Staren for de Sum- 
men foin denne fnor indesraaende i de 
Einwanan der hoker ind under ded- 
konnnende Byers Omraade. Der ved 
opnaar den engelfke Regieting, ar der 
irre er den, cnen de vedkocnmende Kieb- 
srcedek, der eventuelr kommek ril ar ind- 
drive Refransek hos de Luni-einwandij- 
bere, der ikke kan berale deees Renrer, 
hvad der er af ikke ringe Berydning over 

for der fremridige F orhold mellenr itste 
Landbkngere og England. 

Vvilken Jndflydelfe den nye Lon, der 
nu sikkett nok vil dlive oedrager, oil fqa 
paa Sretnningen og Fokholdene iJkland, 
ladet sig endnu ikke heb-mate, men Kis- 
det af Fokpagrergaardene rildydes For- 
pagreene paa billige Beringelfee og man 

repr, at Loven vil dlive denyrrer i sior 
Udstmkning og ar dens Bedragelse vil 
medfste er berydeligr Opfoing i Jqunds 
skonamiste Seeheld. 

Berigtigclfr. 
FIa MI. Paul IhIdeIioIh St. Paul, 

iIIIi vi Inodmgei m Protest iIIIod de Ud: 
«III)k, fis-n »Im-Inm« S Referat III 
ICIIIIIiIdloosfestkII I T IIIIIIebrog han 
Ihain I MIIIIdeIL Hatt fixier, III hin Ich-, 
jom du« iiod I ,,Zijerncn«, I sin Tale 

III-mitteilt Iurd »JnsInIIaIioIi om at Fai: 

jmemilIIuIscn i Hocvacd Couniy haodc 
jaibejdest for IiI Landricndoiu skulde be- 

skattes lavcke eIId Byejendom«; hooII- 
mod han ngte at gjpre gjckldmde, III dei 
var en IIf Alliansens Pligth at modsirke 
stig IIligelig AgseSIeIneut· VI vil IIIdig 
gjøre nogeu Um, og naar vi i voII Re- 
Iemt hat opfatiet en Talen-. Okd Hing- 
Iig, er vi heks oIiI aiiid glade for at be- 
rigtige det. 

Hvorlede; stacit »Dannevirke«3 

»Dannevikke«, hoig politiskezarve al- 
tId hat f: rekommct oS Iioget West-mitte- 
lIg, folek sit conservative Sind morei I 

IAiIledIiIIIg of »Stiecnen«s Agitation for 
»Refotmbevckgelsen. SIdsIe Uge apum-- 
Ier Bladei med folgende: 

»Ohne Ord. »Stjernen«, der er 

en ivrig Talgmand for det ny »Jam- 
parti«, fluttek en Betragtniug af, hvad 
der er Meningen nch Mødet I Cincin- 
iIaII, med folgende Ord: 

»Dein« sinke Bevægeife san ikke merk 

standseg ellcr fotsoIIeS end Slavekispøkgs- 
maalet hinde, det er det IIberIIIgelige, 
iIIInodstaaelige SpørgszmaaL der rauher 
paa LøHtIiIIg. Og Losningen vIl sie ved 
Monopolets Kuldkastclfe og Udslettelsen 
of det IiIivIrrcIide forbandede System, 
der gjor Iidgle faa Meiniesker tilMillio- 
Inn-ek, nIen den siore Mængde til hinab- 
lose armodfotpinic Siakler.« 

,,Store Ord!« —- det er altiaa sor- 
meget sagt. Men fortlar Dem dog 
nøjere, Kollega HolsU Tal Ikke langer 
i Gander. Leid Offenligheden se om 

De et Fugl eller Fist. 

Altianfens Viere-Anstalten 

Assisterende Lecturer Pratts 
Arbejdsevne. 

Ncewcerende Blads Redakter har i 
Labet af den sidlte Ugeg Tid havt Lejlig- 
hed til at overvære de af Faknier-Allian- 
feng Hjcelpe-Foredragsholder Pratt af- 
holdte Vcekkelsegmsdet blandt Landbe- 
follningen, og vi inaa indrsnime at vi 

herved hat faaet Ojnene op for et nyt- 
tigt Arbejde, hvis Udstrcekning vi ikke 

tidligeke fuldt ud hat kjendt. 
Jfølge Jndbydelfe fra Mk. C. F. Pe- 

terfen her fra Byen ledfagede vi hain i 

LIrdags til det af Lake Fannerallianfe 
foranstaltede Picnic i Moores fmukke 
Grade ved Grand Island. Et anseligt 
Antal Menneskek, niest fta den nemnestei 
Ocnegn, haode sainlet sig under vaetsj 
Dække for at lytte til en zortlaring as 
de Emner, oni hoilke Landbefolkningens 
Interesse nu saa stierkt samlek sig· An- 
koininen dertil blev vi Gjenstand for den 
oarmeste Gjiestfeihed og Venlighed Det 
oae lige til Middag, og alle de gjæve 
Landstncend vilde bevarte os paa en 

Gang. Dei-sann vi ikke havde haft en 

saa solid Kaninierat som Mr. Peterfen, 
deftygte vi, at en komplet Overrumpling 
var bleven Resultatet af den Mængde 
Madkurve fyldte nied alle Haande lcekre 

Spifer, som pressede ind paa es fka alle 
Sidek. Til Vennerne John Petersen, 
Chas. Christianfen og Mpller C. A. 
Petersen nied dekeg Hufteuer er vi un- 

der Takneninielighedsgjæld for den Om- 
fokg, de oiste for vor tiinelige Belfærd 
Vi hat-de ogsaa den Fortieielse at stifte 
Bekjendtstab med N. P. Staal og Hu- 
strit, et af de ganile Vierter-Pai- fta ’65 
nede paa Island’et. Her traf vi ogsaa 
vor gnnile Ven, Eispkesgtnand Nelfon 
fra Gmnd Island. Der var i det hele 
taget en hojest vellykket Fest, og de, 
sont havde arrangeret den, fortst-z 
ner al Paaskjonnelse for den Flid 
og Stjonsoinhed, de lagde for Tagen. 
Honedtnleren vnr Pir.Pratt, Zettel-rags- 
holderen for Allianfen; han trnede ined 
en ietsJ Tinierg Tale, men vi slnp med 
en tre Inner. Naak man ser denne 
Monds over sets Fod hpje og forholds- 
vis brede chempefigur hceoe sig paa 

Platfonnen, unsrer man sig stet ikke 
over at han formaar at beuge fin Sten- 
torftennne fleke Tinier ud i etstjsre uden 

nogen Afkmftelse. 
Den famme Mand hstte vi attek i 

Sk. Paul sidsie Mandag, hvok han kalte 
for en stok Foesantling of Allianfefolk i 

Coukthufet. Noget egentligtReferat of 
hans Fokedtag stal vi ikke give her, dek- 
til var de for lange. Kun stal vi frem- 
hæveGrnndtonen, der gis igjennein dein. 

Fskst stal vi sige, at Pratt er en ligelaa 
tilteakkende fein udholdende Taler. J 
Lighed nied de flkstt CMekiksmste Fore- 
dkagsholdeke styeter han alt imellein Til- 
hseekne ind i de mest rystende Lattersal- 

ver oed en eller enden komisk Bennrikr 
njng eller Vimäghed paa de gnmle Pat- 
tiels Bekostninzx. 

; Vcd begge Moder stemhcevede Talen-n 
Ei snerke Oxd Bund-singen as Allinnsen 

socn en oplyfende og opdragende Fore- 
snnpr Hatt betone-de at alle de mange- 
·’)llllonser trindt oin i Landet er Stolek 
eller hojere llddonnelseganstolter, hoor 
Landbefolknlngen mode-S sor at studen- 

Tog lose Nntideno trykkende Sncnfnndszg 
prodleiner, kort sagt: ashjælpe Mang- 
lerne oed deteg tidligere Stolenddannelse. 
Estet hang Mening er der den Mangel 
oed det nnocerende Skolesystem, at der 

osres alt paa akadecniste Fug og intet 

paa Moral og LegemHUdoiklingen. Naar 
den unge Student kommer nd as Stolen 

opblæst as Voglærdom og klassiste Kund- 

fkober ser han Ined Foragt oaa dem, senn 
besatter sig med legemligt Arbeide. De 
politiske og sociale Grundscetninger lieu- 
der han heller ikke noget til. Sonn Els- 
empel fretndrog han hoorledes en setzten- 
aakg Dreng, der var Medlem as samtne 
Allianse soin Taleren, haodc benynet sin 
Tid i Moderne med saa godt Resultat, 
at han vor fuldstiendig famillær ined 
Nutideng politiske Sporgsmaal, og end- 

og i den Grad, at han kunde deltage i 

Diskussionen. Dcnne Dreng Inodte en 

Dag en Professor, der havde saaet sin 
Uddannelse pua en us Landets mest an- 

etkjendte Leereranstalter og sont stod me- 

gct hojt i sit Fug. Drengen spurgte 
Professoren hoad en Nationalbank er. 

»Del er en Bank, sont Regjeringen stet- 
ter sine Penge nd paa Rente l)os,« sou- 
kede Professoren. »Nei, def passer 
iste,« sngde Drengen. »He-ad er del da 
saa?« spurgte Professoren. »Bei er en 

Bank, der for 3100,000 i Guld saat 
Bonds as Regjekingen til et Vele as 
8100,000, der mekker Sz, 4.F eller öz 
Procent Rente, sont Tilsaeldet maalte 

væke, og desuden saar Loo til at ndstede 
Bl00,000 i Seddelpenge.« »Ja, hanger 
det saaledes satnmen,« sagde Professo- 
ren, »saa tror jeg ikke at chjeringen 
hat nogen For-del as Nationalbankerne.« 
»Der er netop hvad den ikke har,« forsc- 
rede Drengen. 

—- 

Pen- Whateom, Washington. 

! 15. Juni, 189L 

»Or. RedaltpH 

! Vil De vare of den Godhed at optage 
folgende Linjer i Deres ærede Blad: 

H For jeg forlodDannebrog ogGrand Js- 
land lovede jeg at strive til »Stjernen« 
og igjennetn den at nieddele Venner og 
Landstnænd, hvorledes jeg syntes otn 
Landet og Forholdene herude ved Stille-; 
havets Kosten At jeg ikte tidligere hat 
glort det, er Dels begrnndet paa at jeg 
forst vilde lcere at tjendc til Forholdene 
og faa dlev jeg i lang Tid saa besljcefti- 
get nied at dygge, at Skriveriet koin i 

Langdrag, soni jeg i Grunden ingen Lysi 
hur til; men man siger, at bedre sent 
end aldrig, og et Lsfte er en jSld, sont 
bør betales. 

Eiter denne Jndledning vil jeg prove 
at give en lille Stildring af Landet og 
de væfenlige Fokhold her paa Kosten, 
hvor jeg nn hat levet i elleve Maanedcr. 
New Whatcom er en Sammenflutning 
of to Byer, Senhome og Whatcom, en 

tredje By Fairhaven ligger lige toet til, 
san at disse tre Byer fnakt vil blive sam- 
menbygget og dlioe en stor By, for de 
har udmcrrket Beliggenhed ved en Arm 
af Stillehavet (Pnget Sound kaldet). 
Whatconi Co. er i det nordveftlige Hjøk- 
ne af de For. States vg» grcenfer imod 
Britist Columbia. Der er tun 40Mile 
fra New Whatcom til Bancouver og 
Viktoria, sont er i det britifke Colum- 
bia. « 

Her er toJernbaner tned temmelig god 
Trasik, sljpnt deikle er fnldfsrte til deres 
bestemte Endepnnkter, og The Grent 
Nosthwestetn er under Arbejde hertil; 
nien Sopejen vil for Byen ogp megnen 
blive sordelagtigft, for her er en god 
Havn og der er ikke langt til Stilleha- 
vet, og Sejladsen er ogsaa godt i Gang. 
For Tiden ligger her syo store Skibe ved 
KompagnietgsSavmslle, der er ira An- 
stralien, China, Syd Amerika, England 
og California, for at indtage Lumben 

Ja, det er forbausende nt tænke fig, at 

her for tre Aar siden ikke var en Gade, 
og kun nogle faa Hufe, der her kaldesz 
shnnties; nlt vor Stoy, det ene Tm 
starre end det andet (ia en ti a tolv Fod 
i Giennemfnit) ftod tat ved Siden of 
hinanden, og iDag harSeahome, What- 
com og Fairhaven, iom jo durde viere en 

By paa over iytten tusind Jndvaonere, 
en stor Del kostbare Bygninger, lange 
Gader belagte med tre a fire Tom-net 
tykke Planker, mange Steder dhbt neb- 

hugget i solide Sten. Her er en lang 
elektrisk StreetsCarsLinie, og her vili 
Lebet oi et Aar blive bvgget to eller tre 

flere Linie-, pragtfuld elektrilk Bewo- 
ning, og udmrerket Band-Erd tappet 
fra Lake Whatcom, iorn ligger 316 Fod 
htjere end Byen. 

I— 

Her er et niildt og sundt Klimnt, 
itngtbar Jordbund, uendelige Skove, 
Fiskeki og Mineraliei-, nien alt«ek i sin 
Bnrndoin, og der sich Penge til nt siette 
disse Jndnstrieri Trist; tnen de kom- 

iner not- Washington Ztat er over jecg 

Ellklange san stor foin Himman tnen hat 
jior Tiden ikke flei«e Folk end Rinden- 
Ehamu inen jeg er vig paa at den hat« en 

stot- ziecntid for sig, især de two Mile 

klangs Pilget Sollitd-Kyl·ten. ijorSotm 
Itner blev her udfoldet en stor Virksomi 

hed, og lsnnende Atbejde var let at ek- 

holde, inen i de sidste site-sent Manne- 
der og indtil nu hat der ikke vcetet noget 
zorretningszliv, Ineget lidt Arbejde, og 
winken for Haandvcerkere og Ardejdere 
er gaaet en Del ned. Her er oelTale om 

stote Foretagender, men det er haardt 
for den fattige Arbejder at oente efter. 

Bi var en Del Dansiete samlet i den 

frie Natur for at mindes og fejre den 5. 

Juni, det var efter Onistændighederne 
ganske guustigt. En Grundlovstale blev 
l)oldt, Bekjendtstabee stiftedes og Min- 
der fra gainle Danmark opftisledes, der 
blev og arbejdet hen til at stifte en dansl 
Forening. Til de haardt trængende i 
Jcebrska dlev der optuget en Kollektit n, 

l 
i 

hvokved indkoin 812.50, soin jeg hetved 
sendet til »Stjernen«s Redaktor, P. 
Ebbefon, og beder ham have den lllejlig- 
hed, at uddele til virkelige tmngende. 
Det er lidet, men jeg tror Viljeu var 

god, wen i denne arbejdslsfe Tid er Ev- 
nen dani·lig. Da jeg agter snakt at rejse 
hersta, haaber jeg at P. Ebbefon ina- 
rest inuligt vil koittere i ,,Stjernen«.«) 

Venlig Hiler til Redaktøren og Bla- 
"det6 Læsekr. 

Med Agtelfe, 
S. M. Peders en. 

Nogle Betragtningver sra Fein- 
te Juni-Festen i Dannehrog. 

(»?ls Niels Nielsen.) 
Som sædvanlig ved en Femte xJuni- 

Fest blev der so talt oni Danmarks 
» 
Grundlov. Frederik den syvende blco 

jhcevet til Skyerne, og jeg tænker oin det 
haode været inuligt saa vilde han have 
sendt Taleren etDannebrogstegn. Chri- 
stian den Ode sit ogsaa sit, men paa en 

anden Maade. Bisse Falk mene at naar 

de rigtig kan skjcrlde Christian den 9de 
og Esttuv ud sor Menedere, saa hat de 
givet Friheden et rigtig Skub sremad. 
Men naar man tager i Betragtning den 
lase Maade, hvorpaa den ancerikanske 
Embedsstand omgaas Eden og Lovene, 
saa kan der ikke vcere meget at bebrejde 
den danske Einbedsstand. Men i de For. 
Stater er man ikke en Meneder s- nej 
bevaresI Man opsylder Loven estet bed- 
ste Sklav, og overtræder man den, er det 
naturligviå sordi man ikke ved bedre. 
Det er sorsksellige Opsattelsei«, som her 
gjsr sig gjældende. Jeg hat paapeget 
dette for at den Ende Taler kan tage det 
i Betragtning til næste 5te Juni. 

Siden gikTaleren over til detteLands 
Forholde. Fstst sik det republikansle 
Parti en Overhaling fordi det var ble- 
ven kotrupt. Dernæst fik hans politiste 
Asgud Van Wyck en rigtig Oprejsning. 
Han er nu ester min Mening en as de 
ststste Demagoger, som Nebraska har, 
og som hans Forhold sidste Esteraar 
llart beviste. Saa fik de solle Demo- 
krater sordi Band var bleven Guoernor. 
Nu ja, de ragede jo Kastanierne nd as 
Jlden og fis detes egne Fingre btændte, 
og det kunde de oel ogsaa have godt as. 
Men, nu hvad omSupreme Courtk Dei 
harte vi jo slet ikke noget ocn og det 
maatte jo vel saa ester Talerens Mening 
viere persekt. 

Nu koin Turen til det nye Parti og 
Fanneralliansen. Dei-es Prinsiper var 

jo gode nok og Reform mengte oi til, 
men saa var Alliansen en henunelig For- 
ening. Nu ja, det ek Anftadsstenen for 
alle de ganile Partiers politiske Kande- 
stobere; ja den er hemmelig og som saa- 
dan can lukke Toren i for Rassen as Bo- 
litilerne, det er hvad der troublek dem 
niest· Farmerne har derved Lejlighcd 
til at diskutere selv og dekoed hat disse 
Herrer tabt deres politiske Jndflydelse. 
Taleren tilhorer jo ogsaa en eller siere 
hesnmelige Foreninger, nien det er so vg- 
saa en anden Sag; det er i sin gode 
Orden, men nied Farmeine, det er noget 
andet. Saa var der ogsaa Falk i Alliam 
sen, sont ikke var saa gode som de slulle 
verre, og det var ikke kigtig, det bukde 
jo Alliansen rette. Navnlig var der en 

Assessor, som havde taksetet en Former 
sot lidt og det mente han ogsaa at Al- 
liansen bukde rette. Men nu om en 
Farmer var takseret sor meget, hoad saa? 
Ja, saa par det so naturligoig i sin gode 
Orden, det maa han jo selo (Farmeren) 
passe. At det ikke altid dlivek assessed 
saa lige, som det siulle, header so saa 
oste, og sket da ogsaa i St. Paul. En 
Peokukatok soktalte Inig sqqiedkg i Fjpkz 

STVi kan ikle kvittere i dem No» da oney Okdken endnu ikke er kommen 
osi Hande, hoilket vi antager er en 
Forglemmelsr. — Red. 

at lIIIIsJ BIIIIlunIlInI HI-- .« 

Ineie end 8 «.-·»I, Inn «1«s«. » 
meiIet IIIIIi cIi IIndcxIIH dks — 

i 
HI: :z.i« 

XJML 

Hei IIIII i ch lnslc II:.»I.-z 
leliII Talent IkII illi« fis-H 
iInIIIllc dIsJIc BetIInIiIuI:«I«-I 

Vorm-, Nehm» « 

lilwic MI« P lsbbcskmj 
Lsil T e gjennem» SIIUHHHs I» 

lilleHilIcn omkring tilIIIIId«».mde. 
,,«Stjctnen« lasse-z, fm bist dak:I·Ik3,« 
meIIl i Ziman Co 

Forli kan vi meldeat ogjkm p-» 
sigier til en god Host, detlluk II- 

« 

get i Aar, ogSmaIIlornet irr II«LB « 
de ud. Præiiieine givcr oqs »H- 
Afgiøde, laimø vil der bltois IIVIIY 
hat oqsaa lldIigIer Iil eIITkz Isk 

boer, som hat bestemt dem III I» 
meestead IIIelIIeIIl dei n IIHI Mkin 
foIII er godt. Mcn lIeI lIIII Tuskkk 
gIIndt at qjore lErobiimIeI um« 
Dunste-, og eubsljontdc II dumer lonfkei IIi dog iIt det lIaIIde Umriss-II 

HZIINL Nogle afvoi«cL«IiIId«:sIli.ks-.:« 
kommu, men det er ile not III --.. 

jIglI Iave sagt til disse, dcl lvlllqlizlr 
Ihm Landbriig men ikkc lIiII nozk I 

llad ocz hore fra Eber ellksi sc m H- 
lIIutd og llcse Bauch nu elIeI M 

link foifikic (5«di«1«, at J inIII III« 
YIIICII Iiden at lIIIIIe fanci eII :.-I-—II-» 
TIiIIIiI i Bi«siddelsr; et LssIIni bei 
jnok bedIc end et rennst IRUH I H I: 

und Tidcn en with »Im-n, III szTz 
; gimI«, og vi gniIr nied. Men dkiicrxs 
itedc Land bliver IonI del II, ver Iris 

leøIc en midni. 
VI cre af Folke:Partii-Is:s Wams-l 

udc, og »Stjei«nen«, sont tiIleI Fkxkkz 
« Sag sim godl, vil visnml blloe viere 
F sket Ilch ct stor Antal iIIIc leoixnm 
inden IIcksic NIIIcIar. Laiidouiasndiinles 
Itot »Sljernen« alt del J kan; ladlei 
ikke faa Skuffelse til Lin 

Skulde der verre IIogle, lotIonisle-.::- 
vat Bievoekgling med os eller singen, s":: 
er bckjendt nied Landei og Forhojdeu 
her, saa striv og vedlæg et Frimæklers 
Gljenfvan — Rev. A. M. Amt-sie 
Hampton Vor l«.»3, Nebr» oilv IIIIIIIII 

isaa god at berare Sporggntaal hin-II 

Ida-m herude enkelie Gange. M::1«)ll:. 
let Polter Bot 5 Nebr. Saa nu EIIIII 
iIidtil videte. 
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Ost- 
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L. K. Nellon. 

HvilkensömhelstArtikel, som harbolit 
sig under en 22aarig Konkurranse og 
Efterligning og saa sælges niereog mei- 

hoert Aar, ina a have en egen Fort-ene- 
ste. Dobbins Electric Soap, iombia 
lavet forste Genug i 1869, er netopcnflig 
Artikel. D ,soin brugek den hverllge 
(og deres Neavn er Legion)1sparer on 

Tøjet og Krafterne og ladet Sahn 
udføre Akbejdet. Alt, hvad vi ian sitzt 
til dens Nos, blegnek hen i Jntet W- 

cnenlignet ined den Historie, den ieLI 

kan fottælle okn sin perfekte Renhebsi 
Kvalitet, dersom du er villig til at gl« 
den en Prove. Spsrg din Grocer efttt 

den. Forssg den næste Mandag. 

NB. Der gioes inange Efterlignim 
Sek Of klektkiske Sæbek, i hvilke Wim- 
TTMM ingen Rolle spiller. Todhinsck 
den Weste originale alle, ,Magneni’.e' 
»E«Uklfke« og Elektro- Magiker« er fal- 

ske Efterliqninger. Spøkg kfkck soI Hi 

bills Elektkiske, se til at vortNavnervM 
hvekt OUIflAg, vg dersin nogenannl 
smdes dig Af bin Grocer, send hM 
den tilbage. 

J« L- Cragin M Us» 

Philadclphin, Ed· 

August 
Flower" 

Mr-;.Sm«c1h M. Blatt-, Srna-m Mk 

cmr ide sidste to Aka kidk as Mund-»O 
Horn-d, Moor og V1«nsm·. -L"1"’7"7"«« 
»Mi« Mab fu«-g flct ikkc nt fnnkskkk·«7 

oq Appetiten varInegctfornndnlr«1- M 

Anfigt var galt, Hooedet nmgL N M 

Ucnftre Side smertede mech JEAN « 

find op om Morgenen var Munde-n f 

af Slim og en flem bitter Enka M 

dertiden bleo Aandedrættet kort 051 V 

havde en und-selig bankendc Fole Im- 

kring Hierm. Det pinte Mk Tagm 

under Skulderbladene, i venstkk Hm « 

ned ad Ryggen· Det var vckksk l M 

kotbe, vaade Tid Winter oEI VML W 

naar Turene kom over mig, WV W« 

Hænder og Fsddek kolde, og W M« 

ikke fove. Jeg peøvedc alt, mcn sihsp 

gen Hjcelp for ieg beugtethtallfk FNW 

Sau koIn Forandringen. T« W W 

net mig i forundetlig Grad siM Ube- 
gyndte ae brnge det, og vil M«’""""W 
en fuldsteendig Kur.« 

O. G. Stem- Entferntest- 
Wdodbury, NetoJeksHb lwszx 

sy- 
Lu- 


