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Glæddig Juli 

» 

G redelig Jul er, thd Vi’ 
hjerrcF m onfke vore Læsere. Det er jol 
vor scrlige Opgave at iagttage ogs 
nieddele note Lesere om de store Ver-i 
sdenåbegirenhedey Begivenhie der, somj 
griber inf? Verdens Gang. Men der’ 
er in«;er! Verdensbegivenhe d, der kan! saxnnt cnzi- JtIes med Jesu Fødsel Dens 
Jnkf!:, » elfe paa Verdens Gang er 

mageios, cg den er vedvarende. Der- 
for er den ny selv efter 1900 Aar- 

Skesnt født af en næften udsdød 
Slægt, i en Stald i Udkanten af en 

uansselig By, af et lille Folk, der havde 
mistet fm Zielvstcendighed, faa troner 
Jesus nu højere end nogen andeu, der· 
er født af en «Kvinde, ikke alene i 

Himmelen, men ogsaa paa Jorden. 
Tit varsledes underligt om hans 

tilkonzmende Storhed ved hans FødseL 
Himmelske Hærfkarek forlod deres her- 
lige Bxliger i det høje for at synge for 
Menritskene on1 deres store Lykke paa 
Grund af dette Barns Fodsei. Vise 
Mænd fra Øfterland reiste langvejs 
for at ovsøge, tilbede og ofre til »den 
nyfødje Jedernes Konge.« Den Meg- 
iige Hierodes frygtede, at han i del lille 
Barn fkulde faa en Rival ngvføgte at 
drceke darn. 

Jesu Fodsel er Verdens ftørfte Be- 

givenlsed, ng det er et Under over alle 
Und:e, at det fattige, efkerstroebte 
Born-S Jødfel nu fejres af Millioner, 
af omkr «i.g en Trediedel af Jordens 
Befolkni:g. Og vi. fejre hans Fødsel 
som, vor Heeres« FødfeL Og det er 

ikke,sor:1 det var hans eget Folk, der 

af N ationalstolkhed fejrede hans Flöh- 
«sel. skej, dets er Mennefler ckf de fjcer- 
neste ceJ forskelligfte Nationer, til hvex 
det glrde Budskab om ham er kommen, 
der fej re den. 

Hele Te« krift1e og civiliserede Ver- 
den regt-see sin Tid fra ;5esu Fødscl 

:.Oet retfærdiggør vor Paaskand, at den 

rVerTenSs tørfte Begivenhed. 
Tet er Dort inderligfte Ønske til 

vor-: Leise-re at de maa seGrunden der- 
til i ,lwad Engelen forkyndtex ,,Eder 
er i. Tag en Frelser født!« at Jesus 
maa or·ersjraale alle andre Julegaver, 
og at han maa være Kilden til vor 

JuleglcedeI 
——-.-——- 

Streife-Kommissionen hat 
cn livlig Sei-sinn. 

Adjoutnek for Helligdagene· 
Text 17· Dec. aabniede Ejerne deres 

Side af Sagen. Advokaterne for Jkke- 
Forenisngsmcendene begyndte at ind- 
kalde Vidner. Sessionen blev en af de 

livligste, Kommission-en hat holdi. 
Straks ved Begyndelsen kom der 

en Karte paa Trauben. Arbejdernes 
Advokctek stillede Pennsylvania Kul- 
lompagnis Ærlighed i Tvivl med 

Hensyn til nogl-eLønopgi-velser, og om 

Efterrniddagen havde Lowyer Darrotv 
en livlig Diskussion med Dommer 

Gran um, hvotvtdi Strejkerne havde 
Ret til at vive, hvem der betaler Jkke- 
Foreningsmændenes Advokater. Dar- 
totv paastod, at de var employeket af 
Kulbarozerne 

Forud for dette gjorde Simon H. 
W-olvekton, Reading Kompagniets Ad- 

vokat, fnm holdt Aabningstalen, den 

Paastand, at Anerkendelfe cis-Arbeer- 
unioncn sorterer ikte under Kommis- 
sionen, cg det fremkaldte Protest fra 
Dartcnx Han paastod, at dersom det 
ikke gjo:De, faa skulde det forbydes 
Ejerne at frcmlægge Bidnesbyrd be- 

tegnete paa at bevise, at UniOnen var 

ansvarlig for foregivne Voldshandlin- 
ger.fo:øvs3de under Strejken. 

Den fosegivne Uærlighed i Levis-op- 
givclser korn op som en Følge af 
Spørgsmaalet som Børns Atbejde. 
Flcre smaa Piger vidnede i Mandags, 
at de atbejdedc hele Ratten i sen Sitte- 
mølle for at shjælpe Veres Fader, som 
var befkcefteget i Kulminerne og sik 
tun Zille LML 

Ejernes»Scheme« c1f1"løret.l 
J Tirsdags overgav "Pennsylvanie-T 

kompagniets Advokat Kommissionen 
en Memorandum, som visfte, at den 
enes Fader sidfte Aar modtog omkring 
81400 for ham felsv og.»laborcr«, og 
en anden Fader 81600 for sig selv og 
»laborer«. Sack i Gasar (Onsdag) 
førte Arbejderne de to Mcend frem som 
Vidncr, og de vidnede under Ed, at den 
ncevnte Fortjenefte var dielt mellem 4 
til 6 Mænsd. Dette Vidnesbyrd over- 

taskede Kommissionærerne, og Dom- 
mer Gray spurgte, omTallene fra dette 
Memorandum var tagne fra Wus- 
fortegnelset, som allerede var ,,filed« 
hos Komsmissionem Advokaten spare- 
de bekræftende. 

Dommer Gray opfordrede da Kom- 

pagniets Advokater til «at angivei de- 
res Lønsfortegnelser, om de givne Tal 
var for een, to eller flere Mund-, og 
han antydede, at hvis ,ikke det blev 

gjort, vilde det rokke Kommissionens 
Tillid til Fortegnelserne. 

Der gjordes da en Undfkyldning, at 

Eierne ikke altid vidste, hvor mange 
der var om at dele de Penge, der be- 
taltes til een Mand, da kun den« enes 
Navn var indført i quernr. Darrow 
tillod sig at betvivle Ærligheden ai 
denne Paaftand. Denn-ed endte Sagen, 
og man gik oder til Ejernes Side. 

UthsionereddsVetcransrr 
Vi hat haft en Overflødigshed af 

Oplysninger om Veteraner fra Bor- 
gerkrigen, som- er,fpc1a»»Pensionslisien, 
eller som soger at komme der. Det 
fynes, fom tidligere Pensionskommis- 
soerer og Jndenrigsminiistre har anfet 
disse Oplysninger for de vigtjgsir. 
Kommisfcer War-e, der er bleven nd- 

raabtjokn en orginal Mand, synes at 
ihave en forfkellig Mening. Han har 
gjort sig den Ulejlighed at famle nogle 
interessante Oplysninger om Ums-fiv- 
nerede Veteraner, shvilke Minister Hitch- 
cock hat givet en fremskudt Plads i sin 
Jndberetning i Aar. 

Pensionsbureauet holder Fortegnelje 
over alle de genlseoende Veteraner fra 
Borgerkrigen, enten de falsde under 
dcts Pligt eller ikke. Saaledes er 

Kommisfæren i Stand til at oplyse, 
at der det sidste Aar døde 50,()00 Be- 
teraner, af hvilke kun 27,000 var pen- 
sionerede, altfaa lidt over Halvdelen 
Det ftemmer ikke med den almindeligc 
Antagekse, grundet paa løs Snak.. 
Men svarer der ikke til de flestes al- 
mindelig-: Kundfkab? Hvern kan ikke 
blandt hans perfonlige Kendinger tælle 
lige saa mange Vetseranser, der aldrig 
har anmodet om Pension, fom han kari 
tcelle Pensionister? 

Det er en rimelig Antagelfe, at de 
fleste af de upensionerede Veteraner, 
som døde det sidste Aar, horte til denne 
Klasfe. Det er naturligt at gætte, at 

deflefte af dem var paa Gradens Rand 
og ttykkedies af Alderdomsfvagched, 
for-get ved hour-d Tjeneste i Ung!dom- 
men, og de kunde have faaet Pension 
blot ved at bete derom. De maa have 
været blandt dem, der ikke bad derom. 

J de fenere Aar er ikke mange Pen- 
sionsansøgninger bleven afflaaede, siten 
Lovens Betingelfer er bleven bedre 

forftaaet, og siden Regeringen har fau-l 
et Pensionssagenterne under bedre Kon-i 
trol-. Fra Begyndelsen er omtrent -:n? 
Trediebei af alle PensionsanspgningeH 
bleben afflacxet.· Men i den senete TIdl 
er Ncegtelferne svundne ind til en Fern- 
teoel Der er en skjult Æreslifje 
Crcll of honor,)over dem der ikke ans-Eg- 
te om Pension. T—3n-aabenbares ved 

Døden. l 
Det Thorer med til Sandhedens Fyl- 

destgørelse cgfaa at se denne Side as 
Sagen. Det endet for Resten ogfao 
den fkønnesie Side — førft« stille Lin 

rg Krcefter f. Fcedrelandets Tjseneste og 
saa drage et Slør over mulige Fortje- 
nefter. -, 

Venezuela-5pø1«gsinaalet 
chjrct trækkcr over. 

--— 

Syst Barbari. 

Tyskland er billig til at nrdne Vene- 
zu(:la-Konflikten ved Voldgift med 

Prcesident Roosevelt som Voldgifts- 
mund. Man vil ikkse fastholds3, at Ve- 
nezuela først stal bede ydmygt om For- 
ladelfe, men der skal paa Forhaand gi- 
ves Garanti for, at Venezuela vil rette 
sig efter Kendelfen, naar «den er afsagt. 

Tyfkland fynes at forstaa, at Vene- 
zuela i scn nuværende ophidfede Til- 
stand umuligt vilde bekvemme sIg til 
at gøte Undfkyldninger, men fnarere 
lede ktceve faadanne for de List-eleg- 
gstlser, der -:r tilføjet det. 

Det tyske Udenrigsministerium hat 
derfor tilkendegivet de fvrenede Stater 
Tyfklands Bieredvillighed til Voldgift 
paa den Betingelse, at alle tyka Unber- 
handlinger sker direkte med Washing- 
ton. 

Fra Rom telegraferes 20. Dec.: Ita- 
lien vil med Glæde modtage Præsident 
Roosevelt, eller hvem han maatte nd- 
vælge, som Voldgiftsrnand i Venezue- 
let-Konflikten under den Forudsætning, 
at denne Ordning ogfaa tilfredsstiller 
England og Tyfkland. 

Fra London lyder Efterretningen 
samme Dato faaledes: Den Kends- 
gerning, at Tyfkland vil underkafte sig 
Voldgift uden at stille Betingelser, som 
Venezuela sandfynligvis aldrig Vilde 
gaa ind paa, har skabt stor Tilfreds- 
hed i England saavel i polkstifke Kredfe 
Llfahre-»j- Pkesfen idgVejollnäigem TH- 

« 

fomTyskland ikke var gaaet ind herpaa, 
vildc den britifke Regering sikkert have 
hævet Alliancen ng føgt Underhandling 
paa egen Haansd. 

Caracas, 20. Dec. Her bersker den 
dybefte Forbickrelse cver Tyfkerncs 
Voldshandlinger mod venezuelanste 
Burgen 

Eheer paa den tyfke Krydser »Fall« 
jrg faaledes i høj Sø paa en oprørende 
raa Maade Befætningen bort fra den 
venezuelanske Skonnert ,,Victoria«. 
En af ,,Bictorias« Matroser druknezsr. 

Jkke engang Sydhavets vilde Stam- 
mer Vilde blive behandlet med en sag- 
dan Raashed af nogen civili.fe:et Na- 
tion, som Tyskekne og Englænderne 
har behandlet os. Den stakksels Siz- 
Inands Tød fra »Victori-a« er et fejgt« 
og lumpent Mord, fom Venezuela vil 
krceve Oprejsning for. 

En anden Forbrydelse er, at man. 

fyrser Paa Perlesifkerne i Nærheden af 
Øen Margherita. De ftakkels Perle- 
siskere har saa vist intet at staff-e med 
Forvi.klingerne mellem Venezuela og 
Europa. 

Bi haaber, at de forenede Stater og 
Spanst-Ameriksa vil notere stg dxsfe 
Forbrydselser mod Kristendom, Huma- 
nitet og Civilifation — Forbrydelfer. 

»der for bestandig vil være en Skamplet" 
paa de Nationer, hvis Flaadie hat be- 
gaaet dem. ·- 

Finlændcrnc lider Hungers-upd. 
Der kapvoktercs. nt 40,000 lider 

Nod paa Grund af. at Avlingrn 
et flaaet feil- 

Sti. Petersborg, 20. Dec. Fire 
Hu.1drede Tufende Pers-mer tax-vorte- 
res som blottede for Eksistcnsmidler og 
udhungrede som Folge af, at Avlen hat 
slcsaet fejl i Finland. DIn engelst- 
amerikanske Kirke her hat paatagefsig 
at føde og klæde Skolebørnene- Fi.re 
sinske Kirkesogne og Ptæftn Pastor 
Francis hat ladet udgaa et Opraab om 

Bistand i dettie Arbejde. Han siger, 
at Tilftanden i Dag er værre, end den 
var i 1867, da( et«HUndrede Tusinde 
Mennesker døde. 

s-———«O--—-————— 

De naaede kun at indlede Sagen. 
Ejerne og deres Advokiater hævde be- 
standig, at Kommissionen ikke hat no- 

get med Arbejderunionen at gørez Sa- 
gen er ikke mellem Kompanierne og de- 
res Arbejdere som en anden Korpora- 
tion, men mellem Kompagnierne og de- 
res egne Arbejdere. Kommissionen cr 

ikke-lovgivs::1de, men dens Karakters et 

ncetmest raadgivende. «Før Kommis- 
sionen overvejer Lønsforhøjelse maa 

den vel betænke, hvem der stal betale 
den, nemlig Forbrugerne. Lignende 
med Hensyn til Forkastelse af Arbejds- 
«dagen. 

Der paastodes, at der kunde have 
vceret MinetKul under Streifen, havde 
det ikke varet for den Terrorisme, 
Strejkerne refortekede ti.l. 

Senere er der faa fortfat med at af- 
høre »Non-Union-)Jien«. De foktælle 
om ,,boycutting«, om Forsøg paa at 
sprænge deres Huse i L» sen og lignen- 
de Uretfærdigheder. adan skal saa 
Unionsmcendene ftaaEbeskyldte Hellig- 
dagene over;s thi Kommissionen beflut- 
tedse at ajournere saa lcenge. Vi faar 
faa senere lægge Merke til, hvad de 
shar at sige ti.l deres Forsvar imod 
disse drøjse Befkyldninger. 

NO— 

Han være Pris til evig Tid For Frclser hold ogl Brodcr blidl « Halleluja, Halleluja! 


