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Quem-Lunis Vom-has bliver un of 
siue nerenner anfet fom et Æsel. Her- 
regud, er dct da ikke i sin Orden, at en 

dum Sag ledes uf en dum Forer? 

De gamle synbbclyngede Guldmændi 
Senat« iynger —- i Folge sidstr Tele- 

grammer —- paa det sit-sie Vers-. Se- 
nator Allen fka Nebkasta har ubetinget 
Ækeu af at have inakket dem fordæroet. 
Eu Tale paa Ist-ji Time var mere end be 

kunde male. Javisi var detGkusomhed 
mod Dyr; men der ital statp Lud til 

Kurvede Hemden 

It tilslemmcr General Weaveks Ek- 

klirring: at »F«ollepnktiet er »Willst 
Kristendosn.« Der findest natnkligvls l 

Partiet ogsnn Entk, hvig Motivek ek 

egennyttige, just sont der t Kirketne sin- 
des fanden-Ie, der kun txt-beider for sin 
egen erlse. Men inalrenge de koste sine 
Stenuner for Retiærdighedens Sag er 

de bog paa den rette Side. 

De fokl.ndeltge Mkiofetpvetiey sont 
Conntyknsseten Vorn-U Scott i Halt 
C onnty lmr begann, inne-Z at stulle af- 
slpke en hel Mistbtent afRooet-e, der alle 
tr Repnbliknnens. Besytsderligt not, 
at hour smn hellt der cr Cyoni og kling- 
tek om Tyvm, syncs dlicpnlxlskaneme nt 

være Tynmxz lussynduligt nt artige Folk 
vil stnn I et Parti, book en saa fnrltg 
Smitte gewinn-, og endnn mere be- 

fynderligk u m, at nottut ask-tin Mond 
sll taste fln Stein-ne sok et fnudant 
Parti. 

Wilsons »Im-flog oIn Ophcevelfe at 
Shekntntt-Lovcn er dsdsdøsnt i Samen 

Selv de tnest fanotiste Gulonueud med 

Cleveland i Spidsen Inaa tllstaallmnligs 
heden of at gjenopmkke Slethedenand- 
begxeb til Live. Sljønt Splvnnendcne 
er Senntets Mindest-l opnnaede disse 
djarve Ftthedsineend fra Besten en glim- 
tende Seit over del blsdügtige Ostens 
udlevede Repmsentanlek. Beste-us Maend 

havde et sundt Sins- i et snndt Legeme, 
overlegeantelligens og licempcde for en 

Hjetteiag, en Tköesartikeh der er dem 

klar sont teer LiveL 

Ustkkl -—- Den indepeudent Central 
Komite i Haniilton Co» Nebr., har be- 

stilt og betalt for en Del Numtx nf 
»Stjerncu« sendt til Landsmand tumm- 

te County, sont endnu lkkc holder Bla- 
det. Ausna, Landömcead i Hacnllton 
Co., lom nu findet »Stjeknen« sendt til 
sin Atsresse, uden de ielv har bestilt den, 
skal ttte frygte for, at de gjør sig ansvars 
ltg for Betalingen ved at tage det ud of 
Posthufet. Tag det og lces det tndtll 

Iste Decbr. Til den Ttd er det betalt, 
og vil da ikke blive sendt langer, med 
mindre vedkommende selv abonneker. 

Titel-neide 

k-: nu u tun t. muckin rllei 

liaunvasi. de asmile Partier i 
luitutiit i« titl t« t sitllN »F Huttal 

L it ists its st sur-. is ttltiltilt kth itt bkt 

»ich iisisxr Falten-Ja tacn en teile tknlde 
:t.i":1itt Itt tttis l s Iolthtllch Lidildcis 
ls »Hm-tu N Urian-»- dem vtdt punNitlIJ 

sit .tn. mai rate nor vi, det ers-and- 
:«I-i-« :ut, tin ltat isiitet for stinkt paa 
s-: it unli Staunens fernisetedc Otter- 
tl Nr 

«t«s, txt lttcv ja rrvnende galt ined 

Trnsatutrraa ra nnge Brimn degvndte 
Eat via-ritt- Eoluntoiitiii11a, det .tticettcri 
Eltan ltavde lasrt at Festterartieh da de 

stidttc Este-kaut l«alp ham til at komme 

still-age- ittvngrcsziuk Og da Partiet 
!I«aa revnede nrde psia .ttonoentionen, stil- 

tect Mut-ferne i ta «klokle. Mvrtong 
Namnrelmnndgttab aik til den ene Side, 

leg Bryanv nnge .ttr«igere samledes oin 

l hat« nden forrttidderborgeii, 
, Den sannne ttoinedie gjentog stg 24 

Craier jener-e i den repnblikansteLejr. En 
Fraktion af Partiet under Redaktøk Rö- 
srwaters Ledetse var bleven fmittet af 
Foltepartietv Zttcfonnideer vg sagte nied 
Vold og Magt at ,,r«ydde Bulen«. Men 
da den revnede —- og det giorde den — 

koni den gacnle Statshnsring soin sied- 
vanlig tlar og glinsende frear paa Quer-» 
fladen. Qg nn siger Rosetvater, at 

Holcvrnb btiver valgt til hvjesteretss 
domsner. Ja vel gis-r hnn det — inen 

Nennen —- 

Det er hensigsnnrssigt nol’, atNevnen 
i de ganile Partier flaar sig inidt i Lan- 
det; Stnmperne tan da rulle til begge 
Sider, der er ja plenty Pladszide to 

Verdeiighave. 
Reformpartiet havde sit egenlige Fed- 

ielvttrd i Nebraska Oet blivcr not vg- 
saa i:)kcbi·afka, de ganile Panier ital 
nneite den forste revnende Heda 

Valgct uf Hoicfterctsdounncr. 
Staten Ncbrattas Love bestem-tier, 

at Balgerne stal ljverandet Aar (hvert 
Aar endende paa et nligc Tal) vcelge en 

Doiniinr irf ijesterer. Denne overste 
Domstol bestaar of 3 Doniniere, svin 
hver er valgt for en 6 Aars Termin. 
Den af de tre, hvisTermin ndlvber ivrst, 
er stadig Overdoinnieren, eller Forli-an- 
den i dette TiemankssRaad Et Flet- 
tal deraf, eller de to af Docnrnerne, har 
Magt til at assige en Kjendelfe. Denne 
Domstol har vprindelig Jnrisdiktion i 

Sager angaaendc Statsindtægterne, ci- 
vile Sager hvortil Staten er Parthaver, 
Matida:-nis (Tvangsstrift rnod en Cin- 
bedstnand, iom ncegter at udspre sine 
Pligter), Qno Warrantd (skriftlig Ve- 
faling, hvorved paagjaeldende tvinges, 
til at erklare nied hvad Ret han ndfvrer 
vietfe Handlinger, der ansee sont Mis- 
brug af tilstaaede Friheder), Habeas 
Corpnsz stal have appellativ Jurisdik- 
tion i alleSager indantede fra Distrikts- 
retten vg ital have Magt til at sortvlke 
Grundlvvens rette Betydning. 

Man ier faaledes, at ijesteeet er en 

meget vigtig og unegtig Statsmyndigs 
bed, ioni vi allerede flere Gange hat 
paavitt her i Bladet, har de sidste Aars 
Erfaringer leert as, at ijesteret er i 

flere Henseende den everfte M ya- 
dig h ed her i Staten. Netdp den Om- 
stcendighed, at denne Dotiistvl har Net 
til at afgjvre hvorvidt en afLegislatnren 
vedtagen Lov er gyldig cller itte, giver 
to af distc Doinmere Magt til, nam- de 
er foltesjendske, at ophceve en Lov efter 
Legislatnren er gaaet hjem og sauledeg 
ikke hats Leilighed til at vedtage den paa- 
ny for eiter to Aars Forlsb. Man icr 
hvilken Stabe korporationsvenligeDom- 
inere i Hsjesteret tan iorvvldr. 

Det er ikte i Statsanliggender alene, 
nien ogfaa iBefcestselsen as Ret og Stiel 
Mand vg Mand iirielleni, at det gjælder 
oin at sikre sig eetfreedige Durnnere. 

Hviesteretteng overordenlige Bund- 
ning freniloinnter jærlig nn i Forbindels 
se med Jernbanespfrggrnaalet, der er det 
mest brandende Spsrggmaal, iorn er 

fremrne for Nebrastas Valgerstand. Vor 
sidfte Legislatnr oedtog en Jerndanelvv, 
der nn af For. Staterz Dvmstvl fere- 
lvbig er ophævet. Man er enig vm, at 
dette er gjort for at Jernbanerne can 
vinde Tid indtil Statens Hpjesteret Ian 
bliue den garnle korporativnsfjendske 
Marer tvit og mulig i hans Plads faai 
indsat en Mand af iamnie Surdejg foin 
Norval vg Post. Da vil Nebraska-Cho- 
jesteret viere parat til at tage under 
Overvejelfe Jernbanelovens Grundbes- 
nnessiglped, og vi behpver ikke her at slge 
nied hvilket Udfald. 

Paa Tirsdag fjvrten Dage stal da 
Statens Balgeee afgjsre hvein qf de tre 

vpsiillede Kandidater de vil have til det 
Einbede, der er vigtigere og nrcegtigere 
end Guveriieeembedet i Staren. 

De tre vpstillede Kandidater er alle 
Mænd tned tene Kaeakterer; der kan 
vist nvk itke fremspres mod nogen as 
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tun-: tut Zinle ut N l).:1" ist-m« Vsmks 
ON .ln:pm1lkmlHkH-» cika hmnzxet II- 

ak form-sue den snnple Mand. Des-n- 

agm san Vorigen-c hnne Net til at nide, 
os; kn- ml nden Tnml for-lange nt inde-, de 

entmu- Knndidxmssz Ansknelsrk mn Ism- 

ibanelooein sum n« «nj(erss(sp11nktet i denne 

iangknitm. Ihnen-J sie-I-Incberemgrisr 
instit-nd ksil lum- Cplygning ant, hoad den 

Mand, de nil netnnns Pan til Tonnnek 
mnfcr okn Jnnbanelonus — om hw 

lmener del er en nrctnkrdig Lon, sont 

iHajestercI Milde knlblnstg eller del u 

en berechnet Lon« sont Hojesterct mild-: 

opcetholde. 
Lampen liggcr Inellein Holcolsn og 

Oarrisonz Demokraten-liess Kandidat 

spillek ingen Rolle. Sont nidkjcer Jn- 
dependent er Helmian Anstnelser om 

denne Sag godt bekjendte. H «am· 

paa en Platforsn, dcr sigeu Mo r- 
langer en streng G jennemfos 

jrelse af den Lon, der kjenbes 
«ved Navnet Netvbekry-Billen.« 
Naar man stennner paa hacn tagek Inan 

altfaa ikke feil. Man kjober ikke Kalten 
i Stellen. 

Desvcerke har vi ikle havt Anledning 
til at blive beliendt med Harrisons An- 

skuelser I· benne Sag. Vi stnlde bog 
helft tro at de er rigtige, thi Hartison 
er en rettcenkende Mand, men man kan 

ja ogfaa hist og her tmffe paa en ret- 

tænkende Mand, focn kror paa lot-las 
Jernbanedtift, er inde for at give Fri- 
konknkranfen flappe Tøjler. Vi bekla- 

ger at oi ikke kjender Hakriions Stand- 
punkt»i den store Hovedfag. Den repa- 
blikanske Platform er fuldstændig stnm 
ang. dette Punkt, og Folket vil knn faa 
Anledningtil at kjendeHarrisons Stand- 
punkt verriet-, at han personlig flulde er- 

klate det cnten gjennemTale ellerPresfe. 
VI kan forsikre, at del cgsaa bliver nnd- 
vendigt for ham at fremkomne med san- 
dan Erklcering, al den Snnd det lebende 

rep cblikansle Blad i Staren forsikker 
højt og helligt, at Jernbanerne fpkte 
Herrcdomtnet i den Konvention, der no-l 
tninerede Harrifon ! 

Vi sknlde haabe og ankage, at Hart-i- 
son staat tigtig paa det Iiöre Spur-gä- 
maal, der saa nøje berorer vor okonomi- 
sie Velfæcd. Men man tager det visfe 
for det uvisse ved at siennne for Silas 
Holcomb, den independent Kandidat. Vi 
kjender alle hans Anstuelfer i Jernbane- 
sagen, sont han visselig vil komme til at 

dumme i, hviö han blivet valgt; og vi 

hat her for os det tydelige Sprog i den 
Platfokm, hvorpaa han staar. Dekfor 
vil vokl Raad blive: S tecn p an Ho l- 
c o m b! 

Pedcr Paars Prat. 

Jeg hat altid havt en god Tanke til 
over-s fot dette Follepnrtc, for jeg synes 
bei et tatete nt here til Folk end til ihr-, 
Pelikanere cllet andre næbbedeDyr. Nun 
nn hat Folcepnetiet oppe i HollConnty 
lnvet on nedsoin Ballade· Dei hat nted 

grnscstn Hannd sprangt en zuniilies Lins- 
lykke. Altsannnent fotdi Folcepnttiets 
LEtlighedsbegtebet er fot vidt udviklet. 

Lnd Inig begynde med Bcgyndelsen. 
Detoppe i Gtevstabet Halt, hvis sengt- 
bare Ptæitiet sit-after langt nd inod site 
Vetdenshjøtnet, bvede Gtev Scott. 
Hun nat egenlig ikke født Gteve, men 

Folket valgte hnm til Skattenieptet, og 
san blev han det — ja, niin Sandten 
nthn Gute Nim, Gtcv Scott trive- 
des ooetvættcg vel, eftet han vat bleven 
Stattemeftey ellet Coitiity-Tteasutet, 
eller hoc-d det nn kalt-es paa Latin. Jkke 
all-ne bleo hans Koteg og Svin paa 
Ptæitien inangfoldige sont Jstaels Born 
iEgypten, nien hans Jndsats oed det 

gronne Bord maaltes i Tnsindet. Og 
fna fnstede hiin i Melmøllet, Chikotie- 
sydetitt, Teglbtng og hjalp Halt Cum-s 
ty Bank til at gjtte en indbringende 
Fallit. Han gjotde sig Vennet blanbt 
det urette Mammon, og facnlede sig ef- 
tet Haanden iGtevstabet en stot og lyk- 
selig Familie. Denne Familie var lyk- 
kelig, fotbi den fpandt itke og den hafte- 
de ikke Corn, og bog var den fytsteligete 
klebt end Farmeten i sin: nye Ovetalls. 
Naat den batknævedeHomestecdet enLim 
bog Eftetmiddag knnde nyde bei Privi- 
legium at staa et Pat Tintet i Solen og 
fuitte en Pind medens han dekotetebe 
et Vatikshjøtne ined cn btnnlig Vadste, 
der havde en floaende Lighed ined Mo- 

lasfes-Vaiid og ttøstede sig i Anledning 
af sin tynde «Ktop«, fad den lykkelige 
Fantilies Mehlennnet ved en ,,Cocktail« 
og en Cigiit iSaloonens Patlot og ved- 

tog, hvotledes de ved Hjoelp af Steuer- 
ne, somBatknctvetne vtittede fta Chinch2 
Buggetne sinlde vælge Grev Statt ind 

for en ny Termin. 
Socn sagt, faa gjott. Men hvad var 

det for Fyte, der blev viilgt ind i Conn- 
ty-Naadet. De bat Lomnietørklæde af 
samtne Kuløt sum Anatkistflaget, og i 
bei-es Skjttg havde ti Sommer-es Gras- 
fts samlet fig. Men ak, du lieber Mc 

Kinley —- det et jo de saakaldte Populi- 
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stskssjtuirtqstti »H. Its-W dIinsui 
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Es im it niatde satt disJic «B«««:tttlittist-, 
N-: kknsss man-t-f xIl :I·nn tsseppe en sitt-i- 

’-«t! Episllr Messeka JO, hsc bunte In 
satt at Ni- o Zeittt han«-: nddelt sann- 

m- t« n Ma. Hi ltltndt d n lnkkkltzx t »a- 

sknisw lIctrlenintet Ita en link til 

Unzen sen-stam- sia. Saasnadc Nt 

tsn sknl ist se linkshin Rossen lian hat- 
?«k. L J san tmadte die-sc Poptkisteh 
sont inndet sitt Riese nted t«odeTm-klaskcr, 
itent for lIin Zkattentester og sot«dt-ede, 
n: it :n ttttldegjateticegnskad for sitt Ents- 
l)aldntng. Men anttentesteten lo og 

;I·tmrede, at Popnlistente havde enSvag: 
hed i den ooerfte Mage, elleks butde de 

Evide, at ntan i digse oplyste Tioer ikke 

s langen- brnger Regnskabek. Men Po- 
spttlistetne mengte httttkdt ind paa hant 
I og fordre-de at Okattetnesteren sknlde oise 
isor deus Ojne de 873, 000, sont Roger- 

ne viIte, at der skttlde ligge i Kassen 
Gxev Scott talte da op sok teres Øjne 
dett Snnt 87,848, idet han sorklarede 
det var Hensigten, at Conntyet skulde 
have Tiende af«alle Statter og Stam- 

ntesteren sknlde have Reste-n til sin Del. 
Me:t hine haarde Halse, der ryger To- 
bak as en Majslalbe, gav Skattesneste- 
ten en Frist patt 10 Dage til at tilvese- 
bringe de n:anglende 865,000. Qg Grev 
Seott gik saa ttl Medlennnerne as den 

lykteligc Familie, dertdlandt Dankt-kee- 
sidenterne i den By O’Neill og J. S. 
Baktley, der er Kassetnester i Lincoln, 
og sortalte dem, at hatt besandt sig i 

saat«e stor Bitte. Og flukö sendte man 

Ien Mangde Penge ud sra Ontaha. Da 
de grttnttne Populister kom otn ti Dage 
laa der Als78,000 i Kassen. Nceste Dag 
sendte Halt Couty Bank 840,000 til en 

Bank i Otnaha samt 875 sont Erpress- 
aebyr og Lcje as Pengene sor en Dag. 
Popnlisterne lngtede Lunten, men Van- 
karerne gsorde sig usynlige paa det at de 

ikke skulde sore salsk Vidnesbnrd ntod sitt 
Neste. Saa gik Popnlisterne til Dom- 
tneten og sorlangte at Skattentesteren 
skttlde kastes i det yderste Marte. Men 

Donnneren sagde: det vilde viere en storI 
Sksættdsel og Bann-re at gjare sligt, og 
det vilde gjøre den lykkelige Fantilje 
ttlylkeligz ntttn bar vise Langmodighed 
tned sin sejlende Brodes, og Dontnteren 
worde. 

Gret- Scott var dog ikke lcenger tak- 
kelig. Hans Vierte sank lnvt i Lioet; 
under en eller anden hentntelig terrettde 
Kraft sorsoandt hans Bondsntænds Es- 
endont sont Dug sor Solen og den lyk- 
kelige Familie var ikke lctettgete saa Ink- 
lelig. 

Men de Populister greb Grev Scott 

sated hantiFængsletog bestylote ham for 
at have raoet 882,000 sra Gtevskeibet. 
Men Dontnteken sagde til Grevett: hvis 
du giver tttig 815,000 Kaution, vskal 
Fang-stets Murc ikle længer viere uden 
om dig, tnen du stal dlioe udenoat Iangs- 
lets Mute. Og det handte sig, da Grev 
Stattemester Scott blev ndenotn Iangs- 
lets Mut-e, da hcevede hatt sitt Nest og 
sorbandede Popttlisterne saaledes: —- J 
dumme stivsiadede Populisiek, sont hal- 
der gantle, sorslidte Vegreber smÆrlig- 
bed, sont ikke kan socstaa at mangeMen- 
nester lettere kan gjare ect Mund rig, 
end en Mand kan gjøre maage Meinte- 
ster eige. Hat jeg ikle opsakt Welten-l- 
lek, Chikotiesyderier, Banksttyderier og 
Tegloone i Edeks Midte og opantntet til 

Ptyd for Grevskabet en lykkelig Fa- 
milie, der ikke spindet og ikke husker 
Corn? Se, J tager tnitBlod paa Edeks 
Handa. 

Derpaa rystede hatt Steoet as sine 
Føddek og vendte Ryggen ntod Staden. 
Mett Populisterne stjød ett sort Pind es- 
ter hatn. Rede i Mexico dlev Greoeni 
greben as en Sherisf sont hedder 
Stittkelumst. Skinkeluntsk neglede den 

slenttne Miödceder og sntakkede haat 
staattselslsst i et sott Hul. 

Naa!— 
Grevetts Venner, Medlentntetne as 

den lykkelige Familie, ftl hat-e oat den 

sleattne Skjæbnez og enMand ved Navn 

Atin der ved Giftertnaal var kommen i 

den gkevelige Sleegt, reiste tted til Bar- 

lbaketnes Land sor at redde Scott nd as 
de vildes Volk-. Akitt soksikkede Stin- 

kelumst, at Statt ille var en Rever, 
mett et stee for Forselgelse as nogle 
Starke ogPöpulister, der ikte havde saa 
ntegen Forstattd sont en alntindelig Heft 
santt enCountyadookat, der var besat af 
alle Haattde Djævle. Og Akin seistede 
Stinkelttntsk saaee nteget nted Salt-pen- 
ge. Men Scinkelnmst bleo tneget vred, 
og hatt lagde Alin i Lauten Og den 

Cottnty-Advokat Murphy, sont var be- 

sat med de tnange Dseeole og vanvittig, 
hatt kont til Stede, og Skinkeltnnsl og 
den besatte de sprie Greven og hatt-z 
Sooger tilbage til ONeill i Lunte-, 
og Misdeedekne blen der ntodtagen as de 

gtntntne Populister. 
Og da Medlentnterne as den sokdunts 

lykkelige, taten ntt ulykkelige Familie, 
san Lankektte, sont Skittkelttmsk hqu- 
lagt out de Forsttlgte (i Meriko var de 
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J.Ic«a»ii-tsei.«, inc« ixksr ci« N ,,,I·arfnkate«), 
ltlm schritt-reisen txt-irr lilntp og Inan 

xsls:-- Or »in-n mit-.- lusnl)« Vepnlisterne 
vix Flitilksln :·tl. Busen nnr san over- 

!si-:!-.s:», .-.: in Ell-ents- agt net- Midnatgtid 
nd niu it aisths lnnzcnise Sied, hvor de 

ihm-»die it Wilh-Te ai HkinkelltnlsL og 
de incg tin tillmkns til Linden i en tyk 
singe mer resultinggeligt handis degra- 
nck Allen. 

ist :)i.nnal-,nl upstigci fra Stand-Rin- 
gen og fia alle isonntysiliinge; thi vis 
oct ital gaa sont Popnlisterne prtedikei«, 
san nil det so inne en Ende nied For- 
ihn-stelle- 

Om Dritteriet 
As Christian Mir-hellem 

Vi har nandeltg Gift — Løgnen —- 

og vi har materiel Gist —- Spiritus —. 

Alle, der handler nied disse toGistarter, 
ere enten rige eller ogsaa siærkt paa Vej 
til at dlive velhavende. 

Hernde iLos Angeles, Calis. holder 
Folcepartiet ugentlige Moder-. Sidsie 
Sandag havde man inviteret en Præst 
til at tale; han var Prohibitienist. 
Men adskillige af Folkepastiets Talere 
iinpdegik hacn Ined starke Argumentee 
bevisende, at Pkohibitionen inagter ikke 
at løse Spørgsmaalet. Dis-se ønske nein- 

lig: at Regieringen skal kontrolleke Li- 
ter-Trasiken. Det er nu niin Auflad- 
se at det oilde ikke blive et Haar bedre 
Ined Ædrueligheden i dette Tilsceldez thi 
sotn vor Regiering nu er, kan den tun 
tlassisiseres som en uniaadelig ster For- 

»bryderanstalt. 
Menneskets Ondskad og Udskejelser 

saar scerlig Ncering i dets vrang e Be- 
greber am Sondenel Folgen Qg hele 
Samsnnds-Maskineriet er saaledes ind- 

rettet, at vi ital nok blive hjulpen paa 
glat Js, otn oi ikke selv ssle Trang der- 
til. Sau lang Tid Mennestet ikte satter 
at Virkni ngen ikke salder paa A arsa - 

gen s Uda v er; inen tror: at den skydes 
over paa en ttedje Person og samtidigt 
heter, at hele Sainsundet — den store 
dunnneMasse —- stemmer i og siger: ja, 
saaledesee det! saa langTid vildet sand- 

selige Menneske vcelte sig i sine Laster- 
Der hnr været streuet og talt en hel 

Del om Drnkkenskabens Versen Nogle 
sige: at det er galt, det ved vi not. 

Jeg paastaar at Massen fatter ikke Ub- 

strrekningen og Dybden as Dritteriets 
rcedsonnne Folger; thi out den gjorde, da 
vilde Vevidstheden dersoin gjøre mere 

sor LEdrueligheden end noget anbet. 

Et as inine sidste Foredrag jeg holdt 
paa min Nejse gjennecn Staterne denne 

asvigte Sommer var i Nebraska City. 
Præsidenten for det Dunste Brodecsainc 
sund, Mr. Hans Jenseit, var san ven- 

lig at vise inig ocnkring i et meget stort 
Whisky-Desiilleri, sont sandtes i den 

By. Sannne Anstalt er knn en ud as 
ca. 80 lignende der ejes af det saakaldte 
»American Whisty Trust«. Henoed 75 
Mund er i det Hele bestjcestiget i hin 
Bygning. 1800 Vushel Mass, Ziug 
og Byg soroandles daglig til ca. 8,000 
Gallon Alkohol eller Oz- GallonAlkohol 
nd as hver Vushel. Det »Am. Whisty 
Trust« staar sig godt ved at destillere Al- 
kohol til en Pris as 24 Cents pr. Gal- 
lon; men saa Iommer vor ,,oelslgnede« 
Regiering ind og paalcegger en Skat as 
90 Cents paa hoer Gallon, og paa den 
Maade haves Prisen ska 24 Cents til 
81.14. Man scr hekas, at vor Regie- 
ring vtesenligt florerer og eksisterer ved 

Hjælp as det Antal Drukkendolte sdm 
findes. 

Dette minder inig om en Beretning, 
jeg nos laesie angaaende en Inahomedansk 
Konge iAsrika ved Navn Malike, der 
sagde til Bistop Crowther: ,,Bed Eders 
store Priester (Missionsselskabet) om at 
bede den engelskeDronning standseBrcen- 
deoinens Jndsørelse til dette Land (As- 
rika). For Guds og Prosetens Skyld 

«hun maa hjeelpe os i denne Sogl« 
En anden saakaldet Hedning sagde: 

,,Vi give det ·kristne Europa Palmeolie, 
nien til Gjengjteld gioer det os bernsende 
Dritte, der gjsr os vanoittige. « 

Mahumedaneme henoendte sig til U- 
dcnrigsministekiet i England; inen det 
kunde intet gjore. Negjeringen soarede: 
»He-ahnet til Statgindtagterne oil ikke 
tillade det!« 

Regjetingekne i kristne England og 
civiliserede Amerika apholdes vkesenligst 
paa Besolkningens Moral, Lykke, Hel- 
bred og Liv. Og saa tengstes vi og kla- 
ge os over, at der er«nogle, sont vil sage 
Uk Mlsiyrte diese Regjeringssystemet. 
Spuk Ebers Klage, J lidet Troende; 
det Hele er saa raaddent, saa hnlt og 
falikkz at Jngenbehøver at omsiykte det, 
dct vil styrte sannnen as sig selvl Tet 
er knn et Tidsspprgsniaai. Logn og Gift er tun Dødninge-Skygget. De 
kan ikke leoel De har aldrig levetz 
nien sont andre Blærer og Skyggek mag 
og vil de svinde. Det er Naturens 
Lovl 

JOS lagdk M Alle, der handle med de 

klitgdontntett lud-tmle ph 
me; 

nil formt-e bettt sont sit-ash denij 
« st. sm» ltntke ttttg unn Dcsttlletiet kfn ICtty, nt Zptttth httka »Juk- Gallott nt fttbt«tiet«e; nl wxqsmr 

Frnxt tjettet stote Pettgk m. TLII tttn otntttet not kri« « « 

tagt-r ZU Cctttxnr. stsetllf Je 

sttn tut-get sont ett Man 
ttl Fttbttlntiottett nf dcxz s«t" Gift! Viertsizttgholbettte sitt-tutP ca. 82.50 pr. GnllotH 

h W 

Meth de tndotttdez ntett ttnnr b« 
« 

Sttnpscoio, sna san de 
pCt. Netto-thdnkgt· 
sont sen sttgde, part Veij Ww dem, der ikke alleredeharttattethmgs det er en Rigdotn, sotn en Gqu »Es bitte bekes Lio istedetfoe at soij (Er der ntnasle nogle, sont ikkks disseOtM det gjør ingentittg, mitt- 
rerz Opgnvett er ttt sitz-Sande den vil jeg sige hoer Gang leg str; that jeg anbesulede,Sti-tncn« til- Lattdsntcenb iØstcn, fortalte jkqj at den var intet Krtetnmetblads M den heit ud vilde sorsoakeSkapY — al Sandhed! og oftmqu — til LSSM Jeg ntente W sagde, og oil overbevises otn detm 
te, søk jeg ttot at jeg tqg fij I hvad sna de nttne Dinle sum H dekes ,,Jldoand?« de faa »denng døjelses-Orgatter, en onttnagnhjq Sygdotn iAltnittdelighed, Fottmlq heder as tttsinbe Slags, Skant, Sljs sec og en tidlig Dod! 

Mangen en hat sagt til sitt Unhsq ning: Jeg et intet Soitt; jeg M 
at holde Monde, et, to, hojtstneG 
et- Alt, hvad jeg dritter, thi jeg et 
Mand, der satt kontrollere tttigselo. 

Kjoere Mandeholdsoenl ForDt 
egen Skyld og for et godt Elstmt 
Skyld vis os, nt De et Mattdt 
til at styde det fstste Gittsdtt 
dert ligger sand Mattddotttl 
Ved at styde det forste Glasltott« 
De dtage virkelig sattde Vetntet 
Dem. 

s Sotn jeg onttalte tttitBesogiNi 
tCity, tun-des jeg den Krebs Lands-n sog Lattdstnættdittder, sont i Pres» 
JJensetts Hus beviste ntig Deres Vettl 
Jog Agtelse ont Aste-ten; scetligth 
’Geokg Lotsen og Anders Christi-as 
Sidsittævnte tog tttig ottt Eiter-usw« 
i sitt Buggy nd til Statuts Blinde-·- 
siitut, hvor jeg san sntukke Kaki-es 
lebroderier o. s. v. fomtkejdtl of 
Blinde. 

Bettcig Hilsett til Alle! 

SpecielsNyheder fraYBeftett 
Statthalepan en stothtt 

Steakns Ranchd er Nat-net patt ettl 
poration, sont i sitt Ttd eiede Uns 
Akeks Land i Califotnttt og er ettdttl 

as de stsrsie Landejere pctn Stilleltt 
kystett. Besiyrekett et Oberst Nottbt 
Medlem as Guverttorens Stab otsl 
de bebst kjendte Mann i Statt-I 1 

hat i bis-se Dage vakt en Settiktntn 
en Kontite, sont i lcettgcre ths brrl 
Northams Forretninxtgtorclse ttttdet 

dersogelse, ertleerer nu, in lud-tust 
hctr gjort Brug ni 8100,0(Iu. i 

ekklækek ikke ttlert resttig Ort-, txt Notl 

har stjaalet dttt Inn-, Von Dem Es 

nittgett. 

Viert-i 
F 

M Wen z« 

Itklttk u: s. 

iksgf da 
sttt 2t»».N 

DE m sit 

Ønsitsr ntutt htttttttc ot stlteksktsls 
ter eftct Brunett «-«« IslttitSthsstM 
bot- ttttttt istgtthe klittzlkstttg tot M 

den, eures blinkt Sind-tm lnklltm 
En ret on ttttktlttkt LTtnoe anJW 
disitt ttsjict ttitstt.., tt.tnt« Atttttsjsslsss 

fslgeg 

A. Mortensisn iLs W- 
olirekte skandinaviske 

Afgaar frii Hourdkonioict 
f s ( s 

« 

140 Ix1112-est., Unui 
»Jslmld« IRdc Oktlsi » Hof-ci« l N 

,,Nnii;e« 1.' ) )c-.:.Hb Thiniwillsp 
-. Uq -- 

« Amer:.k8« 
den titc s erbr» »Kl. M W Uf 

Alle Pasfagerrr bisfindnxs me I 

Klossks Ekstrotog vii Umwa 
««« 

fald, og bandePugsuq uir mi TM 

fdkdkes sitt til Danmskllrtl JEM 
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