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Ingeniør Stevens Mig- 
nerer. 

sue private Bad akftaaø 

Ostens Jugenisk ital un lede 
Kannlechejdet 

Fta Washington, D. C. berettes 
under 26. Feltr. til »Ghii. Rec. Her.« 

»Og nsu er Stovens ogfasa gaaet. 
—- John F. Stevens, Pænaimu Ka- 
nalens Cshefingeniør, som, da For- 
niand Shonts for faa Uiger seiden 
tundgjorde som sin Hemstsgt at ned- 
leg-ge sit Hverv. var udset til at 
lede sawvel den etsetutitve som den 

professiionelle sDel af det stote Fore- 
tagende. 

tMr. Stroms føligek Wall-me og 
Shonts, der ligesom hcm fra Chi- 
cago kam i Regeringens Tjeneste. 
Men osm nagst Syndilat i Øften hat 
sitret sig Stehens Tjeneste, det hat 
man intet hørt em- 

Sstovens Rssignation trceder strasks 
i Kraft. Gran-den iil dette Stridt 
er itte ossieielt meddelt Offentligheden. 

Tilsyneladewde beredet ethvett 
Haab am at tunne Ofaa dygtige 
Meend fra det private Liv ti! 
at blive ved dennc Post — end ikle 
for den store Lon, Regeringen et 

Ovillig til at betale —- har Adminii 
strationen besiuttet at lade Kancklars 
bejdet udfere under Heerens Inge- 
niørtsovps Ledelse, -og Maior G. 
W. Goethals et udntwnt som Chef- 
«in«qeniør. Han vil blive assistcket ai 
Majok David D. B. Gaillard og 
Major Wm. L. Sibert, der alle vii 
klive Medlemmer af Keinnltmnitnis- 
sinnen. 

Senatot Blatt-bunt Of Kentucky. 
dvis lange Tjenefte i Ksongtesien ter- 
-niinerer den il. Mart-Z, er udset iik 
at fylde en ai de valante Pladser 
i Ftanal!lo::::i:ji«-sinnen fcm er likean 
ledite ved Idontsz og Ztevens Resid- 
nation. 

Det er oqiaa bleoet besluttet at 

afflaa alle Bnd tun Kanalarbejdxt 
under Kontrakt Jst Reqekingen cis 

selv fvreftaa Arbeit-et Denne Be 
fiutning stilledes allerede i Udsiqt 
»fo: en K Ugers Tid siden. Misn 

sinnt Ne—:4eringen vil udspte Arbei- 
det i Siedet for at give det til 
private wontrasttøren saia er der 

sicut Sandsynlighed for, at Heerens 
Jngeniører vil bortlicitere enlelie 
Dele af Arkejdet, sont det er Stil 
ved Flesdforbedringek vg andet Ar- 

lsejde, sum udføres under Ktigsde- 
partementets Ledelsse. 

Aug-wende Grunden, hvorfor 
Budene et afflaaede, siger Præsideni 
ten i Brev af 26. Febr. til Chef- 
ingeniørem 

»He-Mitten med Kontrakt var tkl 
Kanalons Konstruktion af sitt-e tig 
Landets bedste, mest erfarne og meit 
indsigtsfulde Kontrast-stets Tjeneste 
med mindste Risiko for dem og min- 
fte lldlæa for Regeringem Unda- 
spgelsen af de to Bud lMc. Arthuts 
og Oliweks) viser, at denne Este-Prin- 
gens Hensigt ikte et opnaaest. 

J de erfairne Kontrattøterz Bud- 
hvis personliae Tjeneite Var, kyoad 

Dunste derioaet Land 
cvee hundred- kaufte th sidste Eiter-mu- Londi 

sites sen-Im Montana«1.-IeMil'-ndnefe 
tsr den stock etc-tout t Willtams Co N D. vom Hm 
velttltudle Saul-kenn lese-. Vi sit Breite tm MS 
andre fee-I der tcukte von «- tomme til Inraaree 
Its ntste link vi im tendt en Ballettn med Dort on Ue 

Ftvelte Sau Sitte 1 Indes tot-iet. De tiette Tausch 
Land i I. sä« Daumen-) men mit-Ia en Trl t: H m 

s. Ilt retse Land alt hltve taaet c Zone-n I Ins-n 
Ida e ksm sinnt-te den Moldes ei Lands-weh der mel- 
tee not-a ssiea Sau met-selten toin deswer Inn 
ervet bonI-net at ilsekdcm segnete man ttl Qmava 
est atte om Laut-et sank-e sannst stael edes vitvee 

senuokdltqmdelath Blut-unt o sannst lau them-e 
end Inn e essemme stassssisthvlm litt-e Itltstse sein still-fes- out-cum 

n hu a 
bee. tm te cquen onst-tm etsei-sein«- oq Ic th Jst-et up spo« Ins its Matten til Mal-we ist« tat kennen-He v samt-e com-umso etc-I e« boten-nimm Heere-« been We It esmätst out sen ek sser Its-re Les-et 
ini- ksm must-M m m case-km- oa terms-mit 
Mttte Land Uns-these essen-Q- erst 
Lotto-e »Gewinn«-s use ekt files-, hope send I 
i «««7«c««pY tim- Tom-e v s « hat- e v e v II M « Its-Ist 
set taten tiefe cis zwei-l es 

II- TIMAC ste- Isct Mcks I 

Ists IM- pss qlle VIII-, ateiömsesszltsfb 
sinds-II assis— Wiens-M Qs«e su Matte- 

Kosmmisswnen søgte, er der gjort 
Arrangement« for a-t dele Profit-ten 
under Procentsystemet med Bank-rei- 
sog andre, sfom Kontraktørerne stulde 
sswsle via-a bot den nødvendige Kapi- 
tal, saa Kontrasttørerne ssom stulde 
gøre Wobei-den faat en meget lille 
Det atf den Profit, som vilde til- 

sakde dem under Kommt-tem« 
»Mei) andre Ord: Regetingen 

Gilde under faadan Ksowkraskt komme 
M at betale esn meget ihøjete Pro- 
censt for Burgen uf den Kapital, 
Esom den sel«v kan stasse ier en longt 
la-vere Psrsocensh medens Kontracktø- 
retne maaste iskke disk-de faa en rinne- 
lig Betwling for deres virkelige Tie- 
ne:ste.« 

ngha Chefingeniør Stehens, der 
hwvde gEivet Udkast til Formen for 
.Kontra·k-ten, from-aber at tage ismod 
noget af Budene da Hensigien slet 
itke er naaet gennem dem. 

Der reddedeg 15. 
Prins Heinrich 

Viser fig sont Heli. 

I 

of Holland bekettes, at iabt 15 Men- 
neskesc a·f dem, der var ombocrd Pan 
den forkiste Damper ,,Bcrlin«, er 

bleven reddet. 
Drsonning Wirdelsminas Mand, 

Prins Heinrich, lom til Ulytkesftedet- 
en blev Vidne til Redningsimandi 
skaibecks 1formt-des Forføg paa at reddeJ 
de sooerlevende paa Vraget. Da man 

hat-de opgioet saht Hand entlærede hainx 
»Jeg nender ikke tilbage til Haag 

for vi hnr reddet dem, vi maa fkelse 
dem, koste, hoad det mau.« 

Trods Sturm-eng Rasen og den 
vokdfgmmr Seqann sattes atter to 
Bande nd under øjensynlig Livsfsam 
den ene var en Lodsb.1ad, den anden 
cn Rnbaad J den sidste tog Prinsen 
Mnds ved en nf Aarerne. Man 
n.1-.1ede faa nter til Bauen at man 

sit en Line fasse-F over til·de umkle- 
!i-1,·:, og det lnkkedes pan den Mund-: 
It faa 11 VII-et over i den mindste- 
Vaad Prinken hnlledc en af de 

keddede Flztindek i sin Pelsfmlke, 
Da en nnden nav han sine Handsker 
ma. Da Baadene naaede Land med 

de reddede, modtoges Prinsen o.1 

en vorige Befætning med-r11n:i»ende 
Jubelraab af Tusinder, som havde 
samlet sig paa Stundbredden De 
reddede var 5 lMinder on 6 Mænd 

Men der var endnu Z stindcr 
Van Magen De havde været for nd- 
mattede til at kafte siq i Søen og 

pribe Redninnsbinen Men ved et 

senere For-sog næfte Dans »Im-mid- 
dag lykkedes det samme Baad og 
Bescetninn, som frelfte de 11, at 

redsde onsasa disse. Det var 14, og 
med Kasptajnem siosm for blev reddet, 
15. De øvrige 128 osmkom 

J en senete Melding fra Hool 

l 
l 

Dctte er vcerd at geome- 

FoLgende hjemmelavesde Mixtur 
siges at liwdre enhver Form af Gth 
og Nygsmerte, ogsaa at rensse og 

ftytle Ryrerne og Blceren, og at over 

Dinde alle urinære Uordnek, derfoxn 
den tagt-T før »Brightö Disease«' 
naaes: Fund Extract Dan-deljon, en 

halv Unse; Compound Kargon, een 

Unse; Compound Syrup SarsaxM 
rilla, tre Unser. Blanid og ryst dei 
vel i en Flaste, og tag faa en Te- 

fteMd detaf est-er lyvert Maaltiid og 
ved Sensgetisd 

En vellendt Autoritet si-ger, at 

disse Jngredientser besinnt wesent- 
lig af vegetabliste Ekstkattet og er 

usiadelige at beuge, og de kan fand 
for lille Utdlceg paa et hvilket som 
heksi Ulva 

De, der trot, at de hat Nyrebefsvces 
ringer eller lider af Smerder over 

Lenden, swg Blæte eller Gigt, but- 
tde M denn-e Recept, da denz 

Bang M Stwde kan gere, vg den 

M ask Use Undere for nogle Men- 

IM« 

Skolebrand i MontreaL 

Mifs quwell twmper heltemodlgt. 

Hun og 16 Born umkommen 

Fva MontreaL Casnsada, meldes 
under 26. -ds.: 

IMiss Max-well, Principsalem og 
16 Bein omlkvm ved ansd i Ef- 
terimsiddags «i den protestantisse Stole- 
:tosm·n1-isisions Silosle Hocholago. Silv- 
·len var en to-ekcrges Mirstensbyg- 
sning i Østendm af Byen, spgt af 
200 Born, hvis Forceldre er Haandq 
lockt-fere, ’so·m bot i Nasbolaget. 

leden stsatstede sfra ,,«’furnace«en 
vog opdaigedes først asf wogle Arbei- 
dere. Lcererne varöilsedes, og Arbei- 
det med at faa Børnene ud af Pyg- 
ningen begyndle. Kindergarten Af- 
delinsgen vasr i anden Eier-ge, og det 
var her, de nævnte umkom. Binnen- 
iattes i Betvægebfe, men de fasnoi 
den nederste Gang fuld af Røg og 
nægtede a«t gaa ned i den, slønt der 

da ingen Fare var ved denne Ud- 
gang. De trængte fvg fammen pau- 
den første Trappe og gii derpaa til- 
sbage til Verelfet, hsoorfka de va- 

lomne. Da Brandtnandsftabet kom, 
anbkaigtes en Stige til et Bi-ndue, 
oq mange keddedes pæa den Mem-de. 
Mils Maxwell hian fra anden Estage 
til med Redningsakbejdeh 

Jlden stesg rast opad, og Røgsen 
blev laa tnl, at end itsle de erfarsne 
Brandmcensd kunde -udholde den. Kap- 
tajn Cnrfon prøvede paa at faa 
Mils Mai-well til at gaa ned ad 

Stiktem tnen hsnn asfflog det og 
flvndte sm tilbage i Byaningen for 
at sinde de andre »little ones«. Da 

««BrandIma-ndsialet endelig var i 

Stand til at sbane sig Vej til den 

simgerfte Del as quninsgem fandi 
de hende linqende død paa Gulvet 
rned en lille Piae Ved sfm Side. Alle 

de omotimne var lvnlte af Røijem 
Vnaninqen var ille forsynet med 

,,sire escapcs«. 

l Taklerefolutioner. 
l Vesd datisiaxreritanit Jelftabs 2. 

kuriine Gen-Imlisersarnlinq i Chi- 

razw den 22 Fensqu 1709 Malas- 
des det Betteln-ten 

at udtrntle Zselfkabets hierielsigsie 
Tal til alle itaan ameri- 
tansle Foreninger, osg de as 

dem udncwnte Knmiteer, som faa 
11e.1enny«ttigt nizi elfkvasrdigt hat give-i 
Tid og Arlseide til at fremsme Sel- 
ssabets forllellige Jnteresser i Aarets 
Lob. Endvidere 

at udtkvtte Eejsinslsets varimelke 
Tat til vOr danfkiaimeritansie Pres- 
se, Tom faa oenlh bar offentliggjort 
vore Opraab og Reden-reitet og pan 
faa man-ge andre Maader ndet Dort 

Sselslnb den meft virlningsfuldc 
Its-its 

Pan d.1nst-amerikainll Selslabs 
Beque: 

Henry L. Hertz, 
Prwslideni. 

Jvar Kirkeaaard. 
Seit-elect 

Not af Socialisme. 

Stint Folledemonsttation 
i London. 

J Spndags Esftevmiddags fandt 
sder en vielng Demconftrativn Sted 
i Lan-don, England. 

ITussinsder paa Dusinder voksne 
Mund manchen-de under Faner og 
this-sit til Traifalgar Sau-are for at 

sgive deres Opposition mod Speic- 
lilterne, bei-es Flektal og deres dan- 

Wiig Idsle sStme i Londwns By- 
1-aa«d et'trafiigt Udtryl. 

chessionen Wr mcevkelsig l man- 

Mrtilelle hell-redet paa en Dag. 
Ton Los-mi- tsamt Quinan Lasters Ben- 

qenc tlldagelca alle Irothekem hvis Mc beldteder. 
c. I. Drei-« Im hu bver Ism- Ue. 

ge Hen.seender. Den var et Pasr Mil 
lang, 50 Mutere bar Truge wlsdte 
asf usbrugelige ’Mur.sten, fra et asf 
Byra-a-det nylsig ospføtt Tegbvævtz 
andre but østerrigsste Treppen en 

Del af 2000 Treppen som Byen har 
miaattet bekale for, idet mscvn a»f en 

Fesjltasgekse hat-de strervet 2000 i Siedet 
for 200spala Bestillinsgen. Seks Unber- 
bussmedTemsmek og flete Arbejderle- 
der-e holdt Taler. 

lMsødet vedtog fannsftemomsiigt en Re- 
solution, hvori det siges, at ,,«dette 
Mnsspmøsde as Twsinsder asf Gatte- 
ksorgere i London sprsotesteter i-n’dig- 
neret «m«od den Forøgelse as Stat- 
terne, fsom er blevet en Folge af 
det socialiistisie Partis og dests radi- 
kale Føbgespensdes Styre asf Land-ons- 
«tommunaxle Affærer. Vi forpkigtiger 
ps kil at anvende vor ydekste Evne 
for at kaste dette Styre ud af Bsyen 
nied Valgene den 2. Mai-ts, og i 
dettes Ssted ast sætte bitte-liege Frem- 
fkrfdtsmcend, Tom vil a-r"bejde paa 
det bestaaensde Samfunds Grundla.q. 

eFotlkets Jnteresvse for Kam-mum- 
lrakgene i London i Morgen er ftørre 
end nogen sSinde tbdligere, selv ved 
et altmindeligit Parliamentsvalg. Alt 

tyder Paa, at de forenede Socisalister 
og Rasdsbkale vil blive knnst vesd Basl- 
gene, eftevat disfe Paritier i de sidste 
18 Aasr har kontrolleret Berdensskny 
ens konnomunale Styx-e. 

Lougfellows Fødfelsdåg. 

» J Ca.111bridge, Mass» sfejredes i 

JOnsdags Hundredaarsdægen for H. 
Wadswortd Lonsgfellows Fødsei. 

LFestkomiteeih lslsandt hvis Medlem- 
mer var Prof. Ehcrrlses Ebiost Nost- 

;to«n, Prof. Eliot af Harvard og 

;(ko«l. Thomas W. Higginsom hast-de 
Tor-get for »a-t artanzqere est godt Fest- 
IprcsgranL Dagen fejredes sauledes i 
Halle Byens Stole-r, o] oxn Aftenext 
ibös-dies der Møde i Sasnders Thea- 
Itch Nur Willium Denn Hinwells, 
IOTOL Hiskdinson og Professorerne 
Esiot og Unsinn talte, og et udnlqt 
Kot asf de »z» nckline stoler leverede 

IMsusit til. 
Der var prasget en issmnk Minde- 

-medaille i Broncse for Anledningen, 
og Gigemplarer af den vil bliee 
cisp«k«-evsarede for senere It uddieles 

Erim Prcemie til Elever i Byens 
Sie-let for »Es-sahs« om den popu- 

»lcere Diqters Leb og Arke-der- 

For den lille san vel foim 
for Bed-ftefar. Man bund-e nltid hcrsve 
Dr. Peters Kürikso ved Haanden. 
Den er gavnlizq ikske blot for de Danks-tm 
nten skan oiqfsaa trvgxt gives Bernenr. 
Den fjerner deres fmsau lllemper, 
driver utene Vædsket ud af K"rosppen 
og bynger op et kraftigt on Ein-arb- 
ført Leneme Den er et HiusmiddeI 

Oddets fuslde Bsetvdnsinq. 
Mk. Wisciaim M-i.ttkestqst, Weyan- 

wegn, Wis» strisven ,,Jez.1 hat en 

Daher-Dafern fom er lsidt over site 
Aar gamsineL Hun blesv pludfelig 
Inn for nvqen Tisd siden, ozq Vi blev 

meqet urnsline devosven Da vi taltc 
om at sende Bud efiter Doktoren, 
hørte bim »d-et o·a vendte sig i Sen- 

gen med disse Ord: »Jeg vfl ikte 
keck nagen Doktor, jeg Vil ha’ Bed- 
stefars Medicin. Saa bliver ieg 
frdsi.« Vi fulgte »den killez Øsnsie 
og qasv hende Ksuirikm vg, inden et 

cDøgn var hun, Gud sie Tatk, Taa 
megest bedre, at vi splste sos lettere om 

Hjerte Vi »vedeer med wt give 
Wde sMe’dici-nen, og M we Este-te 
Gabe er W tm qudstæetdsig 
stbst.« 

Dr. Peterg Kuviw er istchu Ava 
the-fee Medicin, men faas has Lo- 

kwspAsgenter. For naermm sog-sys- 
nisnger henvensd Dem til Dr. Bezei- 
thvney Fo Speis Co» 112———118, 
Sie-nich Hoyne Ave» Mittags-, Jud 

Den spedalskes sivste Øjeblikkr. 
(S1uttet.) 

ISaa gik Tantieme atter hijem over 

Hav, og Oile msindedes »Hm unge 
Dage, da shasn »bl. a. tjente i Gram-in 

leersved sit vi os en Passmr socn 

Ncestved. Ia, han Uhuiftede da »Vin- 
huset«, hvor Pastvognen kørte sind 

og Potstshuset og Wirken lige sover »for, 
ja, og ogsaa den anden Kit«ke, TM- 
ete oppe i Byen. 

Sonn det vakte kære Mist-der i 

msig. — Saa tjenste han pasa Aussp- 
gaatd, htvor Eieren hed Holm. 

-Jsa, det var de gamle Dage —- 

og det var de usnge Dage.« 
Osle Hansesn suklede «sa»a dybL — 

Hvad Ole ønIkede, Dr. Hsolm stulde 
brinsge ha-m, nasar hun sen asf de førs 
fte Sondage kom over at se tsil hom? 
Der var netnlsig 33850 tilovers end- 
nu af de 85, fom Urmager Jenser, 
West St» havde stænket til ha-m. 

Og nu kom Ole Hansens sidsste 
Ønsie. sJeg skulde da shilse Dir. Hollim 
Escg ssige, at Ole havde selliv 84 deroOre, 
og naar hun havde 88.50, saa »blev 
det jo aller-We 8750 — sog hsvis hin 
sfulde lebe Sommeren over, kom der 
jo not slidt mete, og det svilde han 
saa lcegge han, .for han havde da 
jiænkt paa, at han sasa gerne vilde 
have en ,,decenst« B-egra«velse. 

ESlippe «fo·r at komme i ,,the Pot- 
ters Field« — det var Ole Han- 
sens sidste -Ønssie. 

Jeg bad ham ikke bryde stn Hier- 
ne med sligt. Jeg var vis paa, 21t 

Danske herovre vilde sørge for det 
-—— disse Penge var qivet for at han 
tunde faa sine Ønsker i Retning af 
Eksjraforsp·lejni.nsg opfyldte 

Ja, naar saa var, vilde han da 

Ferne have nogle Sardiner 
Ilnisioser holdt han af, msen hans 
Tun-Je tillod ham ikke den Ny-delse. 
Oa -saa nieste bsm mia en tyk, Infor- 
melia Tunge med dybe Redner paa 

kryds Da toten-. Jeg forftaar ikte, 
at han i det hele taget tun-de spise 
nosget 

Dist, som han holdt faa meget af, 
vilde hans «Mave ikke taale nere 

Perian nosgle Boahdedepandekm 
ger. Og af Fragt: Appelsiner, Bas- 
nanser og LEbler, men jeq maatte en- 

delig ikke glemme, det skulde vcrre 

sure Æbler. Nei, det kunde Ole 
være sikker paa, jeg i·kke stulde glen(- 
me, da jeg jo selv fsorsetrak et surt 
du nlsk USE-Ue for 10 sspde asmetiskansske. 

Det var saadan et underligt lille 

Kluf, UOle gav; men han lo virkes 

Nah hsvad han gjorde en Gang igen 
sen-ere. 

Anh, men det næften græd i mig 
t se hans fiakskels, fursede, faarede 

Ansigj krampasgtiat forvride .si«q til 
ej Einkl, der viste alle de hvide Tren- 
der Enden-for Leber-ne, fom nærmest 
xssat Saat paa Saat, og der merH 
form-de siq som en Maske end sonrj 

I 

! 

en mennesieliq «.Mund 
Sen kalte hasn igen om sit Brev 

Jan reanede ud, at om 5 Uger, ja, 
man-N spr, tun-de dev være SvacJ 
Vi blev eniae om, at det var lsedsh 
Brei-et aik lige til Dr. Holm for at 

der ikke flulde -fpildes Tid med først 
af fkrive exfter hende om at komme 
ever at iæse det. Og aitter fort-alle 
san mia om, hvsor kcetligt hsun hav- 
de set til hasm de sidste 4 Aar, si- 
den hun fsom studerensde Mediciner 
ajoride det første Basøg hos .ha.m. 

ISaa bygsgede hasn vigst Luftk-astel- 
ler, for han «sagde:.,,Og stulde der 
være nogle Penge, waasr jeg dor, faa 
er idet mit Øwste, ait «hun stuslde w- 
be noget tislnsig set-v, nogiet husn ger- 
inse Vilde hav« Osle var dog bist 
thsismckst Wd 8750 ttænikte han 
førsst pag en Pæn Begnavekse for sig 
sow, oig dersnæft vislde han vkse lsin 
Evkmdtlsisghed inwd sdesn enefte as 
Thau-Z Landsmænsd fom Gan-g efter 
Gang hat-de bragt Glæde i bans 
Drange Tibværekse. Og sdet var ckkke 

qua Liege, Fri. Halm des-Sie ham, 

Inen som Menneiftet med det store, 
Vorm-e Hjerte for dem, sder lider. 

IMedens jeg said der, kom en af 
«Lcegerne, men med den Bemerk- 
-nin«g, at iruu var sOle not sasa meget 
-bedre, lovedse shasn at komme ind se- 
nere. 

Vi taltte om, hvovdwn de hasvde det 
in-dtbyr-sdes, de 5 l-Stccfler, fom fva de 
forsskellige Egne of Betden var fsørt 
lasmsmon der i den lsille Sspedalsts 
·hedshytte spaa Bllackwells Island. 

Olse fort-alte, at især den unge Ki- 
wetser viar meget «hjæbpfosm og vasr 

smod hum, m-en til sGensgceld tdeltse 
sljsan altid hvad godt han fik med 
»den-ne stn iLidelfessksamsmerah som for 
Reften saa helt venlig og hyggelig 
ud. Hans sSygdom via-r ensdnsu ille 
saa fremslvedem 

lSsaa bad Ole mig læfe Breveit 
endnu en sidssteGsang, før jeg gil. 
Da jeg kom til sdet som Hierterne, 
»der flog for hasm i Don-mark, hul- 
lede det i Olse Horn-few men dot var 

uf Glcede. 
leor det bog gil op for mig, hvad 

et Bwv form-nat sat bring-e, naar det 
er diktesret aIf et kærlsigt og varmt 

-Hjerte, ser om idst ogsscoa er strevet 
af en uøvot Haand. 

Ausb! hvot jeg .kundse øwske at stge 
til »den, som læser dette, og som mean- 

ste i Aar og atter Aar siksle hat"stre- 
vet til dein derhjemine: Gøt det! Du 
vil ikke «fort-ry«de det! Og gøir det 
sit-ais! 

Osm den lille Avbejdssmanidsckvne 
i Mørup havde betænktt sig —- da 
vilde jo Ole vceret gaaet glip af den 
Glæide, fom Osikkert gjorde hans fid- 
"ste Time-r lykkeligse trods alle hans 
Smerter. 

Oq hvsor hun strev om at bede til 
vpr Herre for hsa-m, fagde sOle: »ng 
Mr det jo ogsaa "selv, osg hasn vil jo 
nok Vcere mig god, ser om jeg hat 
vceret en svidtløftig Krabat« 

Giud ske Lon, jeg kun-die bester 
Ole i den Tro. 

Saa bød jeg Farvel og Guds 
Fred msed Løfte om at komm-e igen 
en anden Gan-g. Jeg sit Hilsener og 
Tal msed til dse Lasnsdsmcend, der 
mindesdes ham i Venlighed Han var 

ssaa weget bedre nu, Glæden havde 
tin-et ham op. 

Lidset nnede jeg, -at han kun hav- 
de 5 Time-r længerse at lesve i. Og 
næpve tcen.kte ban det selv — han 
regnede jo u«d, at om 4—5 qur kun- 
de der ian vcere Bren, Brev fra 
Dsanmsarkl 

Da jeg lom nd i den frostklare 
Elstern ud under den dejlige, tin- 
sdrensde StjiemehimmieL følte jeg 
førOst rigtiat, hvor der havde vcesret 

tunat og trank-it derinde, hvor Ole 
nu havde tilslnagt Aar. 

Søndsag Morgen- vcekskede Dr. 
Holm mig med de -Or-d, at husn hav- 
de en Gier-de for mig —- Ole Han- 
sen var d-ød. 

Ja, i Sandbed var det -glce-deligt, 
at han fik udstridL 

Vi havde Lørdaq Aften talt om 

at sende nogle Ord til de dsanisie Il- 
viler berovre ozq fortwlle om Ole 
.cJansens sidfte Ønsse for derved i 
Tide at faa isikret Omkostsningerne 
ved en anstænsdig Begrnivelse. 

Nu blev det fo ansderlsedes, idet 
hans Død kom saa hurtigi. 

New York, Febr. 11, ’07. 

Astrid M. Lau. 

hwittortlioivcr hell-rohes t 6 14 Dage. 
quo Olntmem gamma-es at hell-rede ethvert 

Ttlfnsldc afklscndiy inwendig-. bis-seicht ellektrems 
Iludtc Heemokklmideritl til 14 Dom-, eller queue 

lbuaebetnlps. noc. 

Damptkibostlckotitfet 
»Oöcar dein II.« aswlzom Stutdag 

den 24. den Kl. 6 Gftm. til Kri- 
«stiiasnstssasnid. Alt Oel Einwand Null-Mc 
Skib vil wttet sassejtle derfva den 
9. Muth 1907 sog kan da ventes til 

»New York den 19. .M-arts. 
Ærbsdtgft 

A. E. Judas-u ä- Ep. 


