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kunnte Lscttsttepolitik 

»:ttzt at den nttl 

»Hu-»kl- 

» 3:-««ttntt«s:- Last-etc hat 
s z« ;.««k «-«« nptte etlet ntindre 

»z;,1:«s«n.«sttts.e t den danskeg 

spspspzznp N tIt otl detfdt het 

« i« )s--p«;t Ins as den rtaadendc 

.. »Hm d« to Nutpptt asI 
jszzz W must vttn dtt Itotc Not-· 

»«s»«ik«—, det- fotttge Maanet as: 

« Iz,«k«««x Zont bekxettdt et 

gtss M Palaste-M Berg vat· 

.«··«1I nt Ende, nten www-Henke- 
«.-»«-p.ztd Zotsensetn Baade det 

«nt«- Vettstte og den Betgske 
W todt tepnrsenteret paa MI- 

Jun. konnte lldtalelset sm deg- 
annt et aansie tzodt Begteb ont 

wirkt tlcn ntellctn dem. Vt skal 

te des nl at ansøte enkelte Dom-d- 

t 

ztxxnztcstnand H a t· a ld H o l tn: 

It «)l«sttitttott et to Ting. Polt- 
««nlt««1de tot gode Leuc, Agita- 
at wette ZtctnntItg. Det· et· god 
gtse ntelletn dicsfe to Ting, satt- 
tottnttn naar sont Nr. t og Agi- 
zspm sit-. :. Politikcn ntaa du- 

« stckspzdaaetn Agitationen ndci 

:«:«zt«tt. Tet et itntdletlid en 
: 

ItckndizztIctItjtta, at l de senmsx 
« 

»- lsäetnsn Ist-. t og ontoendt.i 
I 
I 

I 
l 

en Entlas- «tt den sortnivledc stot- 

«-:k«nntt, tIt t ntan«I«« Nat hat søtst 
.-«:t mqu paaStentningcn, da 

sut tttc naact en enestc Loo i den; 
t:«· Fantlnnt, thi nden Flcttal faul 

«:;«·ns:«·ttts«necs. Agittotten hat« i’ 

la-. tIastet Ntx l. Hoste hat· saasT 
tsttnst Sotsdatgsagen til at uasktc 

nur«-tun Vettfttc hat dtugt Mini- 

tssntts til at vale Stentntnaen 
nnnst og svækkc M odstandetc , oa 
tat tot saa vidt en let Sag, sont 

tun-to Handlinger gatI Anledning 
tnt. Etden Agitationcn blenNt-. 

al Rothattdltng Stinsot·l)«ntdliItg. 
tctntttng hat« jlkegjetingcn bhgget 

matt-. Agitattonen sont sattdan et· 

ztgettde sot et Folk, thi der er in- 

Ilttnsatct sot dena Folget kan lag- 
tI:« Na. Agitationcn er ansvttrgk 

gen wo kan gscnnctnsøtca nden 

attdlntg. Vel hat« di ikke kunnct 

alt, tnen hvorledesj sknlde vi ogsaa 
e saa det- 

-t sotste Gang i de 15 Aar jeg hat 
ttsltiggdagen havde vt i Aar en 

at atbesde efter. VI hat vedtaget 
,t·otn hat til Henstgt at styrke Per- 

gavne Hjetnmene. Som Iaadan- 
at Ieg nckone Loven otn Fastcmatth 
net, Tilsyn tned Levttetgtnidler, det- 
at vi sogt at stytke den ettkelte i Be- 

tngett. Ved Vedtagelsen as Alber- 

Ssotsorgelsegloven hat vt spat at as- 
eden Statttplet, sont vor Fattiglow 
mg scetter paa de gantle udslidte as 
sundet, sjernet den sorte Kokarde, 
de maatte gaa rundt med Resten as 
Mit-, naak de ikke længete kundes 
est-r sig. Vi hat sagt at ftytke Koth 
eme vtd at lægge Hovedansvaret fots 
elLov over paa disse. Dette staats 

nng sont det sørfte Skridt for Kein-; 
eme til Selvstyre. Vi hat lettetl 
deine paa Hsemtnene ved at bokttagel 
den vaa Snkker og lagge den paa 
tskL l. Paa disse sorsksellige Maa- 
ZW vi sagt at gavne det, som er vort 
msundg Bætete, detH Gtuttdpillet, 
ntmene og Kotnmunerne. Vi hat 
tt Ilrbesdet i Gang med Hojre, mel- 

Wndsthing og Folkething, og der- 
ttttttnet os det prooifotiske Systems 

dartun-. 

ttevold Sotettsen: Vi an- 

ttItIt Itke er saa saklibte i Forhancn 
Ssvotniketk tnaa have Lov at fpotgcz 
« ont denne Fothandling henk Te 
D Mk san dog Ikke bltvc Itaaende tIed 
W Ulle -ttkkrr. VI· tnaa have Wo 

Umstxe htmtlech ftaardet med not 

UWVVI Nr det gaaet ttldage ell«·t·; 
WITH-« (5·t· den ikkc bleoen sv«tskkct, saa 
WT ttihcdsxiksæt Mand nnta stantntr 
UND Z Vt kan ver-te oucrbetnlt otn, 
Un LWW tatst begyndet at tItIc en 

Nllentand Lpnnetksonthed, saa et tset 
svtttn at am Ucnq i h«tsn, saa Ist lIan 
l W ’-ennre«3 Saa. Tet hat tut-tu 
W Tini-sen en Itor Glede paa Iine 
« Ck kttnne fortæll(, at de Mode-rate 

sum Llee med Ttllid oq Nedcdon 

lisothandling, Euenskaber, det lI n 

M Vetn nteaet bpjk i La arg T tncsensz 

T- mlautat vI nn oender ov ttl .IceItIl-I 
s u tII ttrnke ttlbage ttl Iidtte 

alt — L da Ikltdteg Hi Modltandete asl 
JWS EWMI As dtgse Tsj sont-net 
« « US bebtkjdet de :,3«.s at de tkke 

W« Wd til llndcth«ntdltttgettte, hat 
adtt itlcttallet osp Lg zwjsp fah-« 

reszklbhak Grund dertiL Esttnp tanI 

at hIUV Ulfteds med Vintetenet Ne- t 

r l 
M klltt ltge, at Ministetiet gaat 

o lge Gang og dets as Moderanm 

Al 

nen anerkjendte Love stempleo sotn demo- ·« 

kratistr. Mittitteriet Estrttp er sra et 
Kamvminittetittnt gttaet over til at bltve 
et Forhandlinggntintsteriitnt. De :;7 
anvender deteS Tid og rige Eimer paa 
at Intsttrnkeliggsore os, og saa rnaber de 
nd, at det et osz, der ntigtteitkeliggjor 
dem. Dei er en sorgeligKjendsgsernittg, 
at Militariszntett staar trog. Dei hat« 
en stor streds as Venstretntrnd nie-e Bed- 
tttod ntaattet se paa. Den Statteonn 
lagning, oi hat saaet i sidste Satttling, 
kunde vi allerede have saaet for lange 
sidett, dersotn vt endelig haode vieret saa 
hagtte ester den. Allerede i Fsor hat-de 
oi et saadant Tilbud sra Eslrnps Side. 
De Moderate glceder sig nu over, at de 
i Aar har saaet I Million hos Ministe- 
ren, i Fsor knnde de have saaet tMilliw 
ner. Sulterstatten er væsentlig en Stat, 
der falder paaer J uen, lekattett salder 
derintod ncerntest paa dem, der ikle har 
Rand til at bruge tnattge Penge til Ny- 
delser. Prinsipet i Alderdontgsvrsorgel- 
sesloven sorer ikke hett intod kontntuttalt 

Selvstyre. Et Leve sor Politik, der tan 
staa paa egne Bett ttden Hosteg Hirt-la 
Et Leve sor et ettigt og selvbevidst Ven- 
stre· Ei trostigt Bettstre leve. 

Folkethittgsmand V. B j o rttb at : 

Der er ett Ting i danst Vettstt«epolitik, 
sottt egentlig er Karaktertntrrket for dett 

hele Splid, det rhersket indettior Ven- 

stre, ttetnlig Ptmtænkeliggjorclse Dei 
skilteg Venstre paa i 77, det har samlet 
de store Moder, paa hvilke man har sagt, 
at snart vilde den ene, sttgrt den attdett 
lobe over til Hojre, og hvad hat saai 
Virkelighedett vier-et Tiliældet: At slet 
ittgett vilde lobe over til Hain-. Te Mo- 
derate fra 77 har Berg i sitt Tid slttttet 
sig til. Den Gang sagde han, at vi itke 

sittlde have et Brandesiattskssocialistist 
Venstre, sottt vilde slitkteLyset i de smaa 
Hiern, men et dansk Venstre, dersor gil« 
han samtnen tned de Moderate itnod Ho- 
rtip og Brandes, nu staar hatt derintod 

samtnen ttted digse Miend, og saa har 
han ettdda taget Soeialisterne med. So- 
rettsen mente, at Hovedresultatet as den- 
ne Binter var at Grundloven havde lidt 
et Knat. Havde oi i Vinter handlet es- 
ter Bergs Forskrifter, var oi komntet til 

det Resultat, at ingett Ting var bleven 

gjenttetttsot«t. Den Politik, vi har fort 
i den sorlobne Vinter, betragtrr seg sotn 
dett eneste, der i Ojeblikket kuttde sores. 
Den storste Gaade for ntig er, at sao 
mange as mine tidligereVenner har kun- 

net bryde ud ag folge dett Berg-Hornp- 
ske Allianse, ester at have set, hvorledes 
disse to Miend har kunnet traktere hin- 
attden saavel paa Moder sotn i Pressen. 
Det politiske Venskab, der nu ekgisterer 
tnelletn disse to Mand, trænger sandelig 
til Fortlaring Jeg vil sporge Eneoold 
Sorensen, hvad hatt og Berg har gjort 
for at hannnte Militarisnten, og jeg kan 

godt selo give Svatetz De har ingen 
Ting gjort. Tvcertimod. De hat stemt 
sor itye Gevcerer. Naar man tidligere 
talte om Nedsættclsen as Tolden paa 

Sukker, Ris og Petrolenm, har man 

sandelig ikke ment, at disse Lettelser sittl- 
de soregaa til Fordel sor de Rige, ttten 

sor at gavne Fattigsolk. Naar man vil- 

de bruge samtne Fremgangsmaade som 
Bergianerne kunde man altsoa sige, at 

de oed nn at have saaet en andett Opsat- 
telse as Sagen, tidligere hor oæret enige 
med Hojre i denne Sag. Alle indirekte 

Statter salder selvsolgelig sorholdsois 
mere paa de Rige, da de er storre zor- 
brugere, end Menigmand· Holder Berg- 
ianerne paa deres oversor Sukteret hav- 
dede Prinsip anerkjender de deroed alle 

Estrups Stattelooe sotn gode. Allerede 

for 17 Aar sioen tttente Wettstre, at Øl 
var et ttdntartet Statteobsekt, ntett ntt 

er det at".derledes. Nu kalder de det in- 

hnmant mod Satan-alt at beskatte alko- 

holholdigt LL Raar Jkke-k’yorltattd- 
linggmtend ital angtibe Alderdoittssor- 

sorgelseglooen sler det enten paa den 

Monde, at de figer, at de sittttige ttke vil 

satt noget as Latiem ell««t ogfan, at den 

lilioet ett tologsttl lldgiit for Stontmunew 

ne; de to Tittg kan itte solgeg. Cn as 
dettt matt viere tot-kein Ad Atti-e skal 
det not vtse sig, at Looen vil blioe til 

Velsignelie iot tnange tttsinder Merkm- 

ster. 

sehn Landstittgsntand C l au H a g er: 

Vi tatt let blive enige otn, at de politiske 
Tilstattdtz hvornttder vi nu har leoeti 

flere Aar, er nheldige, og det oilde oære 

ottskeligt, am tti kttnde kontnte nd as dem. 

Men ottt Monden, hvorvaa det ital ske, 
er der Uettighed. Der er dem, sont me- 

ner, at tnan vedblivende skal orotessere. 
For nogle Aat siden ittdsaa Bettstre, at 

Bisttepolititett itte iorte til Maalet og 

man optog en saglig «Forhattdlittg. Man 

itilde sorsoge ad den Vej at komme den 

besindige Del as Hojre i Tale og vonaa 

Enighed mellent de to Ting; tl-i saa 

kom man so as med Mittifteriet. Men 

hoor lange var Adam i Parodie-! Tet- 

var en Slange i Venstre. Er der noget, 
sont atter san satnle, da er det et artigt 
Arbeide pao Reformer, sont kan oeete til 

— 

Gam- fot Samfundet. Kan vi fou- fan- 
danne frem, sac- beuve vi Provisoriecnk 
deres egentlige Ethik De tagek feis, 
naak Te means, at de itsodcmtk u ble- 
ven taget ved Nasen. De T— s gold- 
Aak hat bevikket en sorgeng politist Til: 
stand, en Mignpje, som vi man fv at faa 
hæven 

St. Paul, Rede-» «.«7. sman Mit. 

Zi-. Nedatiarl 
It Anledning as en as niig holdt kort 

Tale ved Festen i Dannebrog den tgte 

Juni, hat Or. Nielo Nielsen sneidet sig 
kaldt til at rette et Angred jin-d Inig i 
»Stsernen«s No. Lö, og da jeg ikke san 
skssnne at He. Nielseno daarlige Hain-r 
er berettiget, vi! jeg bede oin Plado for 
folgende Svar: 

Jeg vil da sorst gssre Dein opnnerb 
soni paa, Or. Nielsen, at inin Tilstede: 
varelse oed Festen og Optuedens som Ta- 
ler var ester Jndbydelse as Festkoniiteen, 
og ikke, soin De tiiiraste syneS, nagen 
Aninasselse eller Paatririigeiihed sra niin 
Side. Det var sarst ester gsentagne 
Opsordringer sra Koniiteen at jeg git 
ind paa at give niit, soin De siger, sor- 
nnderlige Vidrag til Festen. Jeg vil 

gierne indiannne at dette niaaske var galt 
giort, og haode jeg anet dettcz at He. 
Nielsen indel)aode, eller troede at have-, 
ifensnrniyndighed over Talente, haode 
seg og Kontiteen natnrligois henholdt as 

til Or. Nielsen i den Anledning. End- 
videre vil jeg gjsre Hin Nielsen apum-il- 
soni paa, at det as niig valgte Taleesnne 
var ester Opsordring sra Komiteen, sont 
sagde, at ihvoroel Ordet og Talerneo 

flletning var srit, onskede de at jcg vildes 
teile over J. JiniiiGrnndloveniJ Tilbli- 
velse, den-J nnvasrende Behandling i 

Danniark, samt en Sasnmenligning nied 
Forlsoldene her; — dette var, hoad jeg 
holdt niig til, og ester diose For-adde- 
Incrrkninger vil jeg nied saa Ord salge 
Nielseng stiange Kritik over niin Tale. 

Farst er Or. Nielsen stadt over at jeg 
ointalte Frederik den syvende rosende og 
Christian den niende lastende; dette var 

dog sorgalt, synes N. Hände jeg sor- 
staaet at Or. Nielsen i dansl Politik var 

Hojreinand, runde jeg have sorstaaet dette 
Udbrud as Harme; sor Christian og 
Estrup er jo dette Partis Asguder i 
Daninark (inen jeg vidste so ikle at Hin 
N. her havde dreset), hvoriinod sor disse 
selosaninie sFyre er Grundlaer so en 

Torn i Øjet og solgelig dens Fader Fre- 
derik den syvende· Min Mening er nn, 
og jeg tillader inig at tro ogsaa det store 
Flertal as Dunste, daade i Amerika og 
Danniark, at den solkeksære Frederik den 

syvende, sont Grundlovens Fader og 
Giver, sortjener det danske Falls Takog 
Anerkjendelse, og hvad er da naturligere, 
end at denne Felelse giver sig tilkjende 
gjennern Talerne ved en 5te Juni-Fest. 
Det var hvad der beveegede niig til at 

okntale Fredrik den syvende tosende, og 
jeg deler samme Anstuelse endnu i Dag. 

MedHensyn tilChristian den niende og 
Estrup, da er der en anden Sag. Hr. 
Nielsen oed so saa godt at disse Herrer 
ganske har sorkastet denneKong Frederitg 
kjeere Foltegave; dens (Grnndloveng) 
Lavbestemsnelser er brudte ogtilsidesatte; 
og nanset Faltets saa aste ndtalte Mis- 

billigelse, regjeeer endnu Christian den 
niende oed provisoriske Lade, trodsigt 
niodsættende sig Falkets Bilse og Ønske 
oni at vælge sig et grundlovstro Mini- 

sterium, istedetsor den saasorhadteEstrup 
og Kollegaer. Dette er Grunden, hvori 
sor jeg ikke kan rose den i Danmark nu 

regierende og as det store Flertal as Be- 
solkningen saa ildesete og sorhadte Kon- 

ge, Christian den niende. 

Derncest svinger Nielsen Speerdet over 

snit Hoved i Anledning as, at jeg sordri- 
stede niig til at ointale Senator Van 

Wqck i«osende. Ja her maa jeg rigtig 
not gaa til Beksendelse og tilstaa: det 

gjorde jeg. Van Wyck soin Korporatio-; 
nerneH Dodsssende og zollesrihedens 
Bankbryder, tIscknker ieg nn som altid; 
niin fulde Tillio og Anerkjendelse som» 
een as —- itte alene Nebraska-z, nien — 

hele Amerika-z storste Statsmænd. Den- 
ne niin Bedomnielse hnsker De so nor, 
Nielsen, Te sor 4—-·-·) Aar siden, da Te! 
var l'egiglatnrtandidat, delte saa seitd- 
stckndig, at Te endog i Nysted til en be- 

tjendt Mund ndtalte Lein med dette 

Kraftnoiryk, at enhoer, sont ikke 
vilde steinnie sor Von Wyck, 
bnrde lsiengeg. Dei oar krastig 
Medicin, men hvad har da denne be- 

ksendte Tlleiarinntor nu gsort til saaledes 
at salde i Heres Unaades 

Dernæst optager N. det meget fern-y- 
delig, at Ieg ointalte de solle Demokra- 
ter ilde og deres Alsgud Boyd Ja 
det va sleini, staktelg Boot-! hoem hu- 
ITer itte hoorledes vore deinokratiskeVesU 
ner isssr tudede os Orerne inlde om de 

Velgjekninqer og Leiietsee for Stam- 
dyrderne, sont itulde blioe oo tildel nani 

dlot vi nilde steinsne for hinn, og hockte- 
oes Destiotmimie neo Ost-la ai Pilze-pg- 
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gern-, Destillatsrerne og diose Krtesters 
Brust-many og nndte kotrttpte Pkidler 
opnnqede dereo HensitsL Ozt httent htt- 
sket ikke itgsan, da Bohd oitkcltg sont t 

Wutteettorstrdet, og dett sorste Lesltghed 
ttlbsd sitt, dn Legtolntnrrn httodr vedttt 

get Nepdet·t«t)—l«ovett, sottt tncgel ltetyde 
lig oilde have lettet stellt-to Bot-de, ---- 

hoorledn dtt dette detnokrntsske Mottslers 
ekoentplttt nted etPenttestteg ttlttttetgsot«« 
de det hele Hand, sont ett Nr brns kao 
Estr np. 

Mett stta konnt-er endelig Ntelsen til 
Ksternepnnktet: »den onttalte ikke these 
steret lsttpkome Quart-) tncd et enssste 
Ord. Men Gttddevareo, nndskhld »- 

seg vtdste ikke, Nielsen, at Dei Detseo 
Viodont hat-de destentt ntig ttl at holde 
et Foredrttg over Pest-steten det sknlde 
De vttkeltg hnve sngt str. Det saldt 
ntig ikke ind i tnin Tale at Nebraska-s el- 
ler Forettede Statees Hosesteret sknlde 
behnndleg satttntett ttted vor 5te Juni- 
Fesd Men da Nielsett betrngter sont 
t·aogult, baade ttlt hvttd jcg sagde og ikke 

sngde, matt det so onst-e i sitt Orden at 

hattet skttrpe Eine« ogsaa opdagede denne 
Bontntett 

Dermkfttnl Nielsen ntig pntt Rollenl 
sor nt onttale det nye Parti; tnen dttl 
htttt so tttaa ittdtentnte, at jeg bestentt’ 
ttdtnlte, at sntnnte var bhgget pan ret- 

sterdtge Pttttsiper og en gttd Nrttndoold, 
og at seg huttde ttdtnlt tt)dcligt, at mitn- 

ge Resornter ttltt«ttttgteo, sottt det nhe 
Patti txt-beider sor, og etttskcr det nl tun- 

lig Held og Lhtkc til et gttnstigt Resul- 
tat, saa var gode Ilittad htsr dht«e. Don 
so —- Alliansen (dct et· ocl altsntt esttsr 
NE) Mening det tthc Parti) unt hetttttte- 
litt, og det var jeg itnod. Lust vat« et 

Punkt i tnitt Tale, httor jeg tilfteldtgoio 
haode ladet et Otd salde ant, hoototdt 
det belmstede sitt, at isslge et as etMed: 
lettt as Nysted Allianse i » Den Dunste 
Birnen-« indtykketJnsetat ttnder tntetlct 

»Abonnettt« indeholdt Allintrseng Kan- 

slitutton ett Pat«agras, at Allianseno 
Moder tun holdtes sor lttkkede Dei-e sor 
at udelutke Prokumtorer, Politikere og 
andreFredosorstyrrere, stsont ieg selv til- 

horte en hettttttelig Forenittg. Det our 

galt! Jeg har aldrig bestridt Nigtighe- 
dett as Alliattseng Hetntneligheder, da 

seg ikke ksender dein, er det jo god Und- 

skyldning. Men det haode vist meet del 

rigtige sor Nielsett, da hatt estersulgte 
tnsg sottt Taler ved den Leseighed, da at 

have gioet den sorsttstedeOplygttittg,sottt 
vist nteppe stred itnod Alliansetto Prin- 
stper, og da med det santnte besoatet tnitt 

Hettoendelse. Men det sattdt Nielsett 
sig ikke des-set til, ligesaalidt sottt hatt 
har set sig des-set til at besvare ,,Abon- 
nent«s Opsordring sotn Præsident sor 
Nysted Allianse. 

At jeg selv tilhoree ett henttnelig Fore- 
nittg, er sandt; dog vil jeg oplyse Mel- 
s«- ant, at samme itke sorhindrer Med- 
letttntetttes Optagelse, sont sknltte as de- 
res Kald eller Stilltttg Izu-« sent-- 
mere saooelsont Vlrbejdere, .l«·t«t..«- 
kere, Prasster, Forretttittgsttttettd, ja selo 
Prokuratorer, kan blioe optaget og in- 

gett udelukkes, degrttttdet paa, ttt hatt 
hættdes at do i By eller paa Land, hvis 
ittgen andre Grunde sittdesz til Hittder 
sot hans Optagelse. 

Es dnu vil jeg kutt oplyse He.Nielsen, 
at da seg ottttalte Uregelmassighedertte i 

Ligningen as Statteydere, og at det etts 

kelte Tilscelde jeg opgav sont Esset-weh 
var sandt, ligesaaoel sotn det er sandt, 
at giennetnsnitlig er Farntesendont lig- 
net sorSkat nteget laoeee endByejendotn ; ! gjennetnsnitlig ser det ud sont i mattge 
Precincttz hat Agsessorerne baseret dereg 

Ligning til ett Tiendedel as Vatdiett paa 

Farmejendont, medentz Byejendont er 

ligttet en Fserdedel as Verdien. Dette 
er Uret, det sagde jeg i ntin Tale, og det 

siger jeg endnu, og otntalte det sont -tas 
de Ottder, hoorttnder vi lider, og sont til- 
trcettger Reform. Sættegs.E.Ligttitth- 
stttntnen til is burdei alle Tilstelde Elen- 
dontntens virkelige Beet-di tages sont Ba- 

fis, dersra drages Hastelsernk hvor san- 
dattne ftndes, oa Restbeløbet ’a bestat- 
tes F. 

J det hel: taget tuneg seg det hnvde 
vist sig langt bebte, ttttnr zllielsen sytttes, 
jeg haode stilt tnig saa datttligt sra tnin 

Hværo sont Taler, da t sitt Tale lsge es- 
ter ntig, at httr udtttlt sitt Nie-billigele 
og sretnhceveGrttnoene for sammt-, og 
givet mig en Lesltghed til «kotsoitr, iste- 
detsor dagester at angrtde ttttt t et sss 

setttlig Mad. Oet er nn ntin ovrigtige 
Mettittg ottt den Sag. Ha Ni«lietts 
Tote vil seg hoerken rose elltsr luste, snitt 

Fokioorsattttel er allerede blsoet ltestger 
end seg hat-de tankt den Milde otete den 

er ene srentkotntnet sont Fotiottr Nu et 

estet tttin Mening stattsse udeseset An- 
neeb. Om setz her ester sittlde sinde knig 
Jttoset til at modtetge ettOpsototttsg ttt » 

ttale i Danttedrog, ntna jeq oel rette tntg 
sester Dr. Nielsens Forstristm hols- ilte 

set ensker at tlioe Gtenstattd for et tin- 

TLttgted i »Stjeenett«. Jeg soneo det er 

beste-g ligt, at en Fest ttke tun seit-es s 

l 

.Dannebwq i qu oq Weinytlighcd 
fudm at Tales ne bageitcr fkal tustnalluz I 

Jde offentxizxe Mode-, sum Ifsadcg de sidstc 
Aar hak- usmst Lilsskldet. 

Hg hrnuss vsit im Wabe i Reduktio- 
nen nit steh nun Mvmnzk m drum- Af- 
fckke man befragte-z som nimmt-L 

Pkrb Hiler Iit Or Nirlei VII-liest, 
Reduktionen samt »Stjmteng« Wirke- 

Æsrbsdigst 
Paul An kursiv-L 

Skandinaver i Amerika. 

Pia-stets W. T. niygh oed den lu- 

therste Zions Kikke i Grund Forli-, er 

bleven ndneeont til Professor i standiniU 
vifk Sinon og Literatur ned Nord-Dako- 
tew Utiivei«sitet. 

—Mm·nion Bleibet »Bikuben« er nf 
Einen, A. W. Wipibei«g, folgt til P. O. 
Thosnsen, dei« hat« meet Med-Rednltnr 
i lnngeke Tib. Blut-et sknl gis-es stem- 
ira l. Juli at regne. 

—— Vor bekjendte Lundsmnnd Ok. Chit- 
stensen, Daming Rebs» tilllnoer oo 

frei Ner York City, at hnn er pnn Reife 
til Oansnaik i den Pensigt nt nnbne et 

Markt-d dei« for Selnbindeie og Slnai 
inafkiiiei«. 

-— Glossen-i Schalle frnlktøbenhnnn 
nat tidste llne i Mittiieiipoli0, hnok hnn 
slnttede en Onekenszknntst nied Meine nf 
Pillobitig:Melusine-, Isplge hoilke hnn 
for Efteitiden vil indføte det ninerilnnlle 
Mel direkte til Don-statt Schnkke bin- 

get det nnnstilnntke Mel til nt blanne 
ntcd dnnske og enropcriske Plelsoiteiq 

-— prlgc Celegmni til DER-tu A li. 
Iohnsonelz Co» General Agenter iot 
Payfngetnfdelingen, afgik Thingvnlln 
Linie-no Skib ,,Thingvolln« im Christi- 
unjanb den Leide Inin nied gspn Bassia- 
gerei"; det knn nentesJ til Nein York onl- 

kting den mu- Fnli, og Ilknszsngerek tot 

Dannebrog og Oniegn inl konnne frens It 

Dage jenen-. 
—- Logc No. 47 nf » Dei daner Bio- 

dersanifnnd« blen if. lncleslnsniluit stif- 
tet i Rock Springs, Wyo» tidttc Linbng 
Aften. Vor gninle Ven O. D. kliag 

inne-sen blev valgt til El- PnksidenL Ou- 

i·ige BestyrelsegniedleniInei« ek. Seien 

Ursein Pinssident; Henn) Dalgag,«zlii«e- 
Pmsidentz Lohn Johnsoik Sielretcki«, 
og"M. Ontsen, Kasse-ten 

— Priesident Hiort hat tilftillet 
,,Stjerneng« Redaktor et Aogangqtoit 
til de skandinavisce Sangekesz Fest i 

Mittiieapolig, Minn» fra 17. til 21. 

Jule, d. A» med en venlig Jndbndelse 
til at overvære samtne. Vi takker far- 
deles nieget for Koniplinientet, og be- 

llage knn at Onistænvighederne ikkc til1a- 
de vor Nækoækelse. Jmidlertid nære oi 
de bedfte Ønsier for Festeng Sitten-. 
Ventelig bliver der niindst 1000 Sangeke 
i Kom. 

— EtCksemplar (No.l«.)—Aarg. Uaf 
»Vo! Tid«, det nye norfksdansle Blatt i 

Portlnnd, Ore., er af lldgiverne oelvil- 

ligst tilstillet os. Dei er et 6sspaltet, 
8-sidet Bleib med et godt, alsidigt Jud-i 
hold at Læsning, og ihnes at have the-l 
tingelser for at kunne blive en verrbigl 
Nepmfentant sit de mange Landsnnend 
pas Weltsystem Udgiverne er J. C. Au- 
en ogN. Sei-eitlem Abonnement BLW 

pr. Aufgang. 

Dei fiel-Motiv Rennesiei 
Amerika. 

Alle mulige Afstcjgainger af det for- 

hiftotiske Menneske iAmccika vil blioe 

fremstillet paa Verdensudftillingen i 

Chicago af det arkæologiste og ethnolos 
giske Departement. J Spidsen for dccme 

Afdeling er fat Prof. F. W. Putnam, 
der anseg for at vcete den Ined denne Art 
Videnfkab mest fortrolige Mund i Ame- 
reka. Med stor Joek for Sagen hat 
Professoren alletede begyndt paa at 

samle og forderede en omfattende Ub- 

ftilling. Hatt hat arrangeret med Pest-wes 
Ekspeditton til Gronland ocn Auffassu- 
sen as Modeller af Efkitnoerne og dereg 

Hyttet og Redskabek. En lignende Sam- 

ling stalanskaffes fta de aleutianske Den 
Han hat ogsaa tagt en Plan til Frem- 
stillingen of Dele af de bewmte Sten- 
tuiner iYucatqn. Under Prof-Putnc1ms 
Opsyn hat der i de sidste Uger været fo- 

Jretaget Udgmvninger i de bekjendte 
:Jordhsje ved Fort Andenk, Ohio, Lev- 

Iininger fra den fokhistoriske Mumeskemse, 
xsom hat beboet Amerika. tft starre An- 
Ital Stelettek, nogle af hoi«ke er ret oodi 
? beoarede, er blevne Obersten-, tm s s er 

I fundet mange Stenredskadn oq i-« Tel 

! Smykker. Gravene og de den um«-de 

ZSkeletter oil blive fremftiilede akkurat 

,paa samme Munde paa Udfiillingm sont 

qun fandt dem i Htjene namenng med 

sundtagelfe of sacht-allen 
De Vetingelset, under hiilke Armen- 

nefket i Amerika levede,« vil blioe frem- 

«Itillet i Legal-regen liqeledes oil samtis 

Idigh men tm uddsde Dykeqktkssp fkkme 
lkomme idecme Forbiadetse. qumuths 
IDyket og Mastodonen og Pksoek pas 

-— 

notdlige Inn-aner, sont i den Periode 
sandten lanat sub for tust-es Inn-irrende 

Lpholvomd, fmns en Mars-i non Unint- 
lingcn Vtsv Sein-n m Mennefkenetmet 
vi( bei binn- mn Knnitnsenilnndr ins an- 

kne kennest-»s, foin tunc Wo pna Men- 
ncskem Udniklingcsitndsnmt hin Tib. J 
Forbtndeslse nie-d (S«-pktsstmrsscsg Posing 
blinkt der Modelle nf Merid, Kinndek 

og Vorn ltvet of Papier-nachs- fnrvet 
need Linsfnnnsr og klikdie I de da lnnges 
ligc Dranmx As dtgsr Mann-I blivek 
der et Anteil, tm tust er Hensigten at 

fnsmftillc enhncr mcnnrfkclig Typcn 
En nf de interessnmcstc og nusst staa- 

ende Neunstunan lnivet Citcsrlignins 
gen as Wncamno Aikiseklnr i Afstøbnins 
gek, smn er tagnc fm seer Ruhm-ne der 
nebe. Der vilde koste ntnnge tnslnbe 
Dollars at gjskc en Afstsbning of en hel 
Vogning, der-for bar nmn ladet siq nsie 
med nt sketnstille de met-e interessfnnte 
Dele of enkelte VI)gIIingSvmker. De 
valgte Emner er endnn ikke fasifnt med 

ufgjon Sikkcrhrd, nien den stote Vorteil 
fkn Thingdngningen i Laan er i hnert 
Falt- en af de udfeke Entnan Andre ere 

Sols-no Tempel Mkhichen »He-, Non- 
nerneS Hng i Urnml og et nomine-»Das 
i Meridncn nnsd sinnt ndskanms Denn- 
IneniatimL 

»Ja-wenns lob jeg of Misoekrainpe, 
nusn esse-r Nennen of Ist-. AnqnfMWigC 

iHoniborgctsDnmtnsr ck bunte Mecnpe 
nldclrsz foisnnnth Wniic Lehman, 
lWl Sp1i119c1««.sltns., Nan Jll. 

Den store Sinkt tcftixke 
Mvh 

Gigt, 
kanlnqn i Ansigtrt og i Lsnsm.-rue, 

Rcostknudety Marmdt ug 
Ooftkfmtktisd 

(- 
0 · »so vgvmmäm 

stiftuottingnz siiv Holz, ftule Tats, 
staat-» E Erd-r oq K:-m1eliet 
TM Ju- 

Oovedpme,."ra: s» "--!- mmteysieplntz 
spx"’«- »Hm-r 

og alle Ema-tret dir tut-ver uknortes 
Max-Un 

Lanvmænv og Eva-gemer- 
sindkr 1 St. Jakobs L ljeu u um«-U ..».««»;t 

Mit-del mod Bimban hoc Amt-» c. 

Un Maske L r. Tot-z L lje kostsprstt Muts 
s Hlaster tot 532 »O. dass I schont Apothek. 

Fors- I« Its-«.1.’«-»l(::’«1 s...: : ? aue M 
If des-on »Es.x.uck Amme. 

Tlm Clmklos A-. Vogt-k- Oo., 
Uultimorq Mystik-ich 

August 
Flowek" 

MrS.Somh M. Block, Seneka, Mo., 
hat ide sidftc to Aar lidt af Nettmlgia i 

Horn-ts, Mnoe og Bryster Hatt sinnen 
»Mit- Mnb f ntes flet ikke at styrkemig, 
og Apoctcten mu- meqet fomnbisktig Mit 

Ilnsigt tmi qult, Hoocdct tnnqt, o;; dm 
uenstte ZW- smertetse tin-kut. Maus »g. 
stod ou om Morgens-n var Mit-then fuld 
as Ihm og en flem bitter Imag. Un- 
dertiden blev Aandedrkkttet kort og jeg 
hat-de en underlig baute-we Folelse som- 

kring erktet Tet pinte hele Tagen 
under Skuldecbladene, i venstre Side og 

kned adqugem Det var vkkrst i den 

Jkolde, vaatse Tid Blum og Bear; og 
·naak Turene kom over mig, bät-v mit-e 

IHmIder og pkpdder wide, og ng kunde 
ikke few-. Jeg prooede alt, isten sit in- 

qen ijtlp im jeg butgte August Räumen 
Saa kom Forandringekk set hat gov- 
nct migi foruuderlig Grad sidcn jeg be- 

gyndte at bmqe det, og oil gjennemfste 
« 

en fuldftasndiq Kur.« 

G. G. Gram Entfadritanh 
lWoodburtY New Jersey, U.S.A. 

B. T. Truehloov, 

z Oiensog spren- 
t L it g e 

lRl Behandlung forstc Magie-s til del hslve 
at smaha Brut-L 

Isnvkessez im Wka Sk. 
l Stand Island. — — — seht-. 


