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,,Danskeren« 
Oliv-r sendt nl Subikxibimer indtil udtryk 
selig Opsigelie wohn-ges m Ildgioeme, og al 

Okld er heranf i Losnsttgsmnmklfe med de 

Forenede Etat-Huf- Pon:ove. 

Nackt Læfeme beugend r sig til FAU, d«r 
tvettetet iBlndet,en1en fpr at ko! e yogs dem 

elln for at fua Oplniznixig mn set au--1tekede, 
pedes de alttd ommle, at de iaa Wenigst- 
mentet i dette Nat-. Dei vil være nl gen- 
Idig None- 

Mit U di. Lcjnllk 
.»j«an—;- Lag er asklnttet. Men 

ljrcni tun del-for lade Viere nied i 
Trauten at licstasstige sig nied den. 
Lis suIeiUInnier det, sum nn er del 
Tden at Kante den lidt citortanke 

Tini-jun »Im-ist var den Vakt; Ined 

Spastidina lJar den Uærct fulgt. 
QI act er irte underline Tet er 

itke twer Taa eller lwert Aar, Mage 
til Eva konnner sur Rette-n Den 

nmrdede Mand, Standford Winte- 
tillwrtc det selskabelige Klnbliv i 
New York, on Manden, der skød 
og draebte l)a1n, beoægede sig i de 

sannne Zelskabszkredse Begge var 

de riqe, sacrlig den sidste. De til- 

ljørte lieaae hoad man i Altninde- 

lighed vil falde den dannede Klass- 

se. Men Thaw Sagen bar givet 
ost- Anlednina til at kende deres 
Dannelse Den bar løftet Sløret 
sxa noget, sont i Grunden burde 

afjløre5. Den yar bragt Mørkets 
Gerninger frem i Dagszslyset tig 

».jjxaffe. dem« 
vardan mon Liset ser ud indem 

for Pe11gearistokratiet? Hvordan er 

Moralen blandt det forlystelsessø- 
gende Publikum? Thawsagen giver 
ihvert Fald tildelz Svar paa dik- 

sc EpørgJInaaL Vi siger »tildel:«, 
tbi om det skjulte skal vi ikke døni 
me. Men at der i de højere Sel- 

skabskredse sindes mere Raadden- 

fkab Mage til det, Thawsagen har 
asdcekket, det tvivler Vi ikke on1· 

Men hoad skal man saa mene onl» 

FRendelsenP — Vi niener nn for distl 

første, at Jurymcendene var lanat 
bedrc sorberedte til at afaive Ken- 
delse i denne Sag end nog n an 

den, og dersor lader vi det bero 
derved. 

Forøorigt mente vi, ogsaa sør 
vi san siendelsem at Thaw nceppe 
kunde die-Innres for ,,Mord i før 

( 

l 

ste Grad«. Thaws Handling kun- 
de ikfe, iiølge hvad der er kommet 
for Lffentligheden, slaas i Klasse 
nied et Romnord eller et Anarkist- 
mord. Man kan jo spørge: hour- 
for rettede Thaw ikke lige saa ger- 
ne sit drasbende Vaaben mod en« 
anden PsrsunP oa Svaret bliver: 
Fordi Stand fordJ White havde vedi 
sit Failmld t-akt Thaws chevnlysi. 
Tlnnvsz Trab af White har tnegen 
nglsud nied, naar en drwber en an- 

den i et Zlaasmaal Hvem need- 
tonnnende er da i Stand til at dele 
Sknlden IsiatiqPi 

kllcen —- Ojnd siger (og Staten 
starr riet sannne): Heevner eder 
ikke scln Selohtevnets Dage 
lsnrde forlcengst være farbigangne. 
J Hedenold var det en Ære at 
ljasune sia selv. Ligesaa at hcenne 
en Elteqtning. Men i Vor kriste- 
Iige Cinilisations Tid fmaa vi be- 
stemt beende, ika alone, at Hcevnen 
hører Herren til, men at den hører 
Staten eller Lovens Haandhcevere 
til. 

Spillede Thaws Millioner nogen 
Rolle i Sagen? Ja, de spillede da 
den Rolle, at han eller hans Mo- 
der var i Stand til at skaffe den 
bedst mnliae Sagførerhfcelp. Men 
det var Inst oasaa det bele. De kun- 
de da ikke engang saette Thaw paa 
fri Fod i Tiden mellem første og 
ondet Forhør. Da maatte hcm kønt 

nøjeii Ined at ljensidde i Varetcegt9- 
arres1. Qg Sagen-H Gang tyder ikke 

pau Befrikkeljer. Heller ikke yar vi 

set jaa nteget sont en Mistanfe 
udtalt i den Retning· 

Inn den Vunoidzsteori. Hvad 
ftul nmn sige onI den? — Bi ljar 
tagt klIkasrte til, at det er ikke ulene 

her i Amerika, den ofte bringes i 

Ilnuendelse; det sannne e Tilfcel-» 
det i gmnle Tannmrk. Fra den« 
senere Tid mindes vi scerlig den 

unge Lauritz Nielsen, der 
brutalt dræbte en Pige paa Mid- 

delfartegnen, Fyen Hun blev efter 
en Tidsz Observation anbragt i et 

Eimszsfygeusyl i Stedet for at hliue 
straffet sont Morder. ; 

Tet kan jo godt figes, med Sand-» 
l)ed, ut ethnert Menneske, der tager 
enten en andean eller sit eqet Lin,l 
er Uunnittigt; tlIJi det er sikkert en 

vanuittig KZnndlinxL han foretager 
fxg. Men er hau nnsparligs Er 

Oun sig henidst, lmilken ond Ger- 
ninxL lmn over-? Det er Spø1«gs- 
munter Lq her er det, ni slef 

jikke føler osJ konlpetente eller op- 

Hdrdrede til at fcelde Tan over 

sumensis Dum. Lnd den stan. Den 
ssnl To nitiqenel melde. Linn den 
Alnidende kan dønnne den. 

Men et fnler Vi osks dverbevifle 
Un, lnwde Mr. Tlmm forndseL 
lnsnd hnn Ued i Tag, —- vidsr lnmd 

Ilmn sfnlde nennennum for At dries 
j.l««e Vl)ite, snn III-ad e nun nek smwt 
.sin Este-Eulen Isi, ladet Newlneren 
Illiue iL«1;117n--1: älked den Also-ou 
lmrsrmed Reiten linz «t-.:s,st Inn ten 

ne Ea;1,e « f: tnemä et Edeln- 
pel, jotn Innaxfet mn hlive en anon- 

flikx Tienkper pag mungen en skind- 
sng Hævnlyft. 

W———-s 

Nevomtiomn i Portugal 
Den politistc llro i Portugal tilcv 

clliqunel Liluoix J huckt Faid ai- 
fødte den en saa rædsclszifuld 
Mist-re at Historicn suvncr et Zi- 
dcfn)t«t·c. Lq seln um de rcpublis 
kaufte Polititcrc var berettige til 
ut forlange en m) Ordninq us 
Lundctki offentligc Administmtion, 
san knn man nlligevel itkc finde en 

euestc Anlcduinq til Forsvar for de 
begaaede Snigmord paa Kong Car- 
los og hans Tronarving. 

Dct kan ikke nasatcsT at de socinle 
LuniichkwwsöststTM 

sfcsm Følge af et rasnkcfuldt poli-» 
tifk Stute Kong Carlos hat Vir- 
ret en lmard oq ljcnsnusløs Kasus- 
per for fin fordrinqstcldc Absolut- 
isme· En delnnd incd finc emp- 
nq de nf Statistis- Midlmx lmn tun 
de rang til sit Fruuseri oq Lis- 
lmldelse nf det store ug lnfsuriosis 
»Es-of. Gan taki intct Hisnfun tik 
den financiollc Aqu«1111d, som Kon 
kieriqot truedc mcsd at stin«t.- i 
vartintod vcdblev lmn tmds tru- 
cnde Kutustrofer med sin Worte-dis- 
lina af Penge til private Fornmnt 
»Es-an qutedc fit Falk enlwcr Jud- 
rømmelsc med Henfnn til en bunt-di 
tiltrwkiat Reform af Valgretton oa 
modfntte fiq iøvrigt Folkets bvppiqe 
Anstrwnaelfer for at fier fig Re- 
præscntanthr til Hovcdledclsen af 
Tot offcntliae Liv. Sidste Mai op- 
løste lmn Parlamentet, fordi dette 
oa Miniftcriet bavde ndarbefdct et 
Program med økonnmiske Noformer 
til Sensiat bvilket mcute en Ve- 
gmsndsning of den knnaeliqe Markt 
Men dette enevældiae Skridt blcv 
doq Folket for meget. Og siden 
den Tid bar Revolutionsidccn blus- 
set op til Studier, der omsider blev 
Konqmiagten en ncanende Trufel 
um at bøje sig cller ogsaa løbe cis 

Vonclig Risiko. 
Men Kougemngton liøjcdc fig il- 

l·c. Den vedlilen uns-I k mmnisk 
Regimcntc oq stillt-de i Front af 
sm Encvwlde cu forlmdt ug rænksd 
suld Politiker —- Premier Franc-I, 
in Bei-sum der flng bøit mud 
Lnndcts Fordærvelfe og felv for- 
dccrvcde baade sit Land, sit Folk og 
sin Konse. Thi man kan med do 

foreliggende Oplysninger Væris 

everbevist om, at Franco har ch- 
ret ’en betydende indirekte — om 

ikkc direkte — Aarsag til det blo- 
diqe Revolutionsudbrud i Lordaqs 

Det m)ttede ikke, at Franco for- 
søate fmukkc Talemaader om, at 
lians brutale Politik knn var bu- 
mime Kraftanstrenqolser for at op- 
drage det portugisiske Folk til en 

Førfteplnds i Europa. Og ligefan 
betydningsløft tog man hans Ub- 

tolelfer om, at Diktatoratet ikke 
var noget Udflag af direkte Mod- 

stand mod politifke Opponenter, men 

—- t— 

derintod tnn ttontinijrrntivt: — for; 
at ufl)jtelpe Landen-s financieue 
Elendigl)ed. Honr meget Frmth 
end tttlte og dokntnenterede, Van 
der ingen, der troede hatn, og den-J 
ne Foltesfepsiszs var nteget naturligk 
eftersunt Offentlighedens politisket 
Villie euer Mening fordlev ganske 
undertrykt, ntedens Regeringen 
xtik freut nted onkiiende Brntalitet 

og politisk llnderfnndighed. Poli- 
tikerne gik sont ledige ptta Torvet, 
ndeu Jndfltjdelse, endsige Wirksam- 
ljed. Illcan havde ingen Brug for 
bete-J :1Iceninger. Og Pressen gatt 
ntttn klltnndfnrv ptttt, sctaledes, atz 
dean dlicedarbejdere maatte ind—-I 
strtenke sitt til flime Aflmndlinger 
unt Dagean ltrtendcnde politiij 
Eporttstnttnt forttdsttt de ikfe vilde 
resitere ut dele sittttr tned de ar- 

ejdlepse Politifere 
klscen nn sit« man at fe, derttede 

Portugal, lmnd Verden Itttr set’ 
smt efte bl. n. under Jnlirethl 
ringen i Frunfrig 18:.()—18—J 
ttt et Felth Amte nttttt tttttesis i Ve-; 
trttxttninxL est ctt en Nonne ikte tor; 
fnrføntme sitt Pliktt til at vise sine 
sttderssnttter Respekt on Nebelwin- 
lted on, frentfer alt pktlitifk Net- 
tierdiktlted Ued Leknintten af fere- 
Maxime Etnnftt 1tds:ss;.s«ttt-ts:intttal. —- 

Te Hinz-; isifte »Eseuttls!it«tttteres 
«LT-td-l :ps!·t"t tneD ttt nitle Hinz-te 
..-k—n(;t·-12tt3,iren ott freiixtninxte Renn- 
istif ited Lilodsitdqndelser wil, sont 
ei ndtrtnte fet« en Tid siden, bliue 
et Eifufndttrtteide 

England lim« i satt Oenfeende gi- 
tfset cittflisutimten en nltetinttet VII- 
lted Ved offieielt at proklamere sitt 
»I-’est-"!sttelsts af den portngisiske Tro- 
ne. Ost det tntnt man vcere til-, 
freds med. Thi det tyvende Aar- 

«ltnttdrede sknlde ikke net-ne ltlive rig 
pntt en Atevolntionst faktiske Birk- 
itinaer ntttt Smnfnntislektemet Lad 
us- i Siitilationetts Navn have for-« 
ladt de qloende Revdlutionstidee 
med Udttttnqen af det nittende Aar- 
linndrede 

Nødvendi.ggør et Folks Lykke, 
Frihed nq Netftterdiqbedskrav, at 
en Kontte eller Kejser nedlægger 
sit Mandat, da vil Verden kunne 
leere den diplctnmtiske og i sact Hen- 
seende terlizie Frechtnasmaade ved 
nt agte paa, hvad der skete i Nor- 
den i 1905 as· 

»Es-ten paa Klem.« 

Tet er det eventuelle Alderdoms- 
dotnsyjeut, ui tænker paa. Nu er 

der fonunen Lin i Diskussionen 
den Sag unguuende, og det kan 
nan tun glæde sig oder. Den bør 
dwfth før Dort kommende Arg-impl- 
(-e, ma den tun blive moden for 
Hundling der, oin man jaa øniker. 

Jtte yuude ui tænkt at deltage i 
Denn-.- Diskussion, tænker for- 
resien neuer ikfe uidere paa det 
endnn TiIcen det forekoxnmer os- 
nt et Pur Venlærkninger er paa 
un Pludxa 

Pusr. J. Mudsen har givet fine 
Grunde sor, at Alderdomshjemmet 
efter nun-J Mening bør blive ved 
Brule sanunen Ined euer i Nær- 
heden af Tiakonissehjenunet der, 
og nun-:- Tanker har vundet fleres 
Tilslntning. 

Men san er det af andre blevet 
ljwvdet og betonet, at Sanitoriet 
on Diakonigseyjemmet ved Brule 
ikke tilhører Samfundet, og at 
Jllderdomshjennnet hør gøre det. 
Ten Taufe yar Vor fulde Tilslut- 
ning. Men Innaske den Tid heller 
itke er fjern, da Barml)jertigheds- 
værket i Brujh, ogsaa kommer til 
at tilhøre Smnfundet. Der er 

Tegn, sum pcgeri den Retning. 
Men« lad dette Epørgsznmal beru. 

kllcen hnad vi først Uilde bemærke 
der er, at Nun Madsen i sidste 
Nr. af »3«øbe» ljar gjort Rede for, 
lmordan det er guaet til, at der er 
Neuen begyndt en Slags Alber- 
dumsihjem ved Brust Og af 
lmnszs Redegørelse ser vi, at det ikke 
er Anstalten der hur søgt de gamle 
men onwendt. Dettc hør mærkegs 
on erindresz under denne Sags 
Trøftelse 

Jan kmnmer vi til det, Oder- 
striften siqter paa. 

Past. L. Johnsen lægger, i hvad 
han skrev i sidste Fredags-Num111er, 
mcqet ftmrkt Eftertryk paa, at det 
Vordende Alderdmnshjem fkal vcere 
et Zamfnndshjem for de, 
nmnle Mnligt vi bar misforstaaet 
bunt OA derfvr forotrækker vi ikke 
at kritisere hans, men fkrive posi- 
tibt. 

Det ucindede oszs oni, yuad Der j« 
den senere Tid yur været heimisrl 
til i «.8irifte1igt Lugviuo«, Hk PHI 
stor V. Beet i sit Livi- Aftenslnnd 
mindede Hndre LUkiOsionLi Venner « 

can at »lade Løreu staa paa site-m« ,Y 
saa de, der gerne Vilde være sank E 
men med dem, kuude have fri Ad- 
gnug Tet er,1)und vi meuer an-- 

gaaende et Samfuudgs Amen-doqu 
l)jem. Dets Døre man stua paa; 
Klem, saa du, der gerne Vil Unsre-I samtnen med os, kan have Adgangl 
Samfundet styrer og Ieder og gi-! Ur Regler for Husurdenem men; 
see- bør det være de gamle span 
der vesteunner, out de gerne viH 
tut-re samtnen nIed os, om de syneiiZ 
mii Hugordenen og om Monden Uns 
Tonen, der rauher i Hjeumcet. Do ? 
tin bør staa lKlein, san de, deI 
s11es«s nm Livet derinde, kuu fua1 
Aman saa «alie, der gerne mlj 
viere samtnen med os, kan konnnes 
ind. J Fette le ske, lmor .foe1nn!et1nu 
UT- sfnl Unsre. l 

Mk Evas-- 

En Smale Zornqu 
Hueni er ikke i Bejiddelje af »en 

jiixnle Zukunfer Tet er di dis: 
cille Nonie nienex, at de endlde er 

Ineaet vel ndriijtet i jin. Denjeenie 
Og der jxal ljeller ikke lkjnid.«:s. 
Men nn ned dn nur, knin Lassen 
der er Zerifel Pan al eje en Tinki 
on sna i Billet at Hure lmn Bin-J 
af den. I 

Tasnk lIlot pan Penzkene. Manne 
af dein, sein raadxsr oder jture 
Summer Mr jlet Vrng af dere-? 
Skatte. 

Det er ikke blot nimerliat nt bavej 
en Smnle Fm«11nft, Inen det er« 
endnu Inere yppersligt at brnge 
den Vel. Mon ikke nmnqe qleinsl 
mer at bruge »en sncnle Fornnftw 
nn og da? Lg denne Berglean 
jnelse bcerer ofte bitte Frugterl 
for dem jelv og andre. 

Hat du ljert Historien oln Prie-j 
»sten og »Janitoren«. De kein oP 
at trættes oni en Hammer. sen 
"kender ikke saa nøje Enkeltheder11e,«; 
hvorledeis Trcetten begyndte, om 

idet var Præsten eller Kirketjeneren, 
Eder var Skyld i Begyndelsen, kun 
sved jeg-, de kom i Klammeri oml 

l 
at en Præjk XII en- Kirketjeners 

kan komme lidt paa Kant en Gang 
imellem, vil vel enljver indrømme 
Men ligefrem trættes um jaa ringe 
ensxing som en Hannner, det er 

jor meget. Men deroed bleo det 
ikke. Sagen dlev bragt ud i Me- 
nigheden, blev drøftet paa Kitte- 
raadOmødet og endelig behandlet 
paa et Menighedismøde Frngten 
lxlevr Sladder, Bagtalelje, bittert 
Sind o. s. v 

Naar man hører en saadan Hi- 
storie, føler Inan altid Trnng til 
nt ndl1rnde: Gid dog den Prkejt eilen 
Kirketjener hnvde brnqt ,,en jmnle 
Jouinft«, jna knnne de have spiirets 
jin selu da lkindsz .liige menqu 
Skam on Efade Det er nasse-» 
altid nfornnftigl at trcettes med 
Folt og helt nforjvarligt bliver 
det, nnar det knn er oni nlietndeliak 
Ting. »E« smule Fortmft«, nanr 

den da brnge5, oil hindre sligt. 
Mit Rand er: Hoir du har ,,en 
Zmule Fornnft«, glem ika at brnae 
dc-n, nnar der er noget imellem 
dig og din Nil-sie 

Ved Menigheds-9.Iiøde i X Var 

de cerværdige Medlennner i den 
dybejte Drøftelje om, hvorledesjs de 
jkulle fna 8100 samlet; tin sae- 
Inenet var linderlnilancen for sidste 
Aar. Hvorledeszs sknlle de dug cha- 
fnt i de PenneP Ja, ber var nnd-e 
Rand dyre. Rand var der ..«ellers:s 
not af. En 1nente, man bnrde 
laane Pengene, en anden forejlon 
at faa Zwindeforeninaen til at holde 
en Basar, en tredie, at nian i det 
fonnnende Aar lud vcere med at 

nde til Sanijnndetsi Spannen jan 
maatte der blive mere til den lu- 

tale Meniglied Sandan blendet 
ved i to stive Timer. Du kender 
vist nok lidt til, hvad der ved jline 
Lejligheder kan prirsteres. For 
den, der elfker Gnds Riqe et lille 
Gran og ftaar fom Embedsmand 
i Herrens Kirke, er det alt andet 
end lyjteligt at skulle lregge Dre 

« 

til slige Drøftelser. 
Var de fattige Folk maaskeTP 

Nef, ieq skal betro dig, at den fut- 
tiqfie af dem Var vcerd mindsit 
36000 

Endelig er der en Mand med s 

» 

,,en ömnle zurtnist«, trislelig Fur- 
nnst, uer muleuerer smgenue zur- 
«iig: »Und us;» uetale de HIUU Ueu 

ut tage Unser-X sogen srem«. Lg 
cet Osurscng uleu uedtageL cui-l- 
den unsu uecnlt samme Lag 

Huur langt stunnere uur ’el 
itte, um Meniglsedeng Med- 
lemmer gav dereH Bidrag til 
Herrenii Sag nden den megen, 
niegen Enat um de tunge Byrder. 
»du Stnnle Furnust« syneLs jeg 
uilde sige us, at det er surt Umk- 
nemmeliglsed uuersur Und, naar 

et Menneste niesten skal driueszi el- 
ler lufkeis til at skænke Und-Z Rige 
en rimelig Gaue. 

Ln lsar uel unsrer med til Basl- 
1np; tlsi lJuem lsar ikfe nydt den 
Bere. 11 n er der adsfilligL sum er 

tiitruetkende ved en Brutlnpissesh 
uL a. den gude, sriste, glude Stem- 
ning, der grider alle. llviltaarlig 
leemmer man Heerdagsliuets tri- 
si«», surmedelige Entaating ug ,,glue- 
Tier sig ined de glude« Men saa 
er der et Hat Ting, sum uste har- 
iergrsxr mig ua nndertiden sanet« 
niig til nt denke-: Fulk er da sog-« 
ina niere dinmne un, nupdragnchl end de l,«1« Luu til at ue.-re«. 

z Tei· er nn den liarlniriske Ekitt 
igied Ti:n·nnder, Tnuen ua Ekeigeni 
nden sur Vrndelniseh indtil Brud-. 
gsunnnen eller en anden dei«til lie- 

Eiter Person Jies Vollerne esxs 
»L-3-;«nsmnd«. J min llnadum fee-J 
sie jezx en Tel- um gndianeine La 
jun-r Hans-i ie; nlaa laane Ire tili 
fix-se Lptuscr ved en «L-’-!«i)llnp—:sest t» 
Tini-er altid Taiifen up um de uildej 
Bekennan mixssdanse Men 
smurfur sisul det Hundes-, at Fulk 
i et sln helft civiliseret FreInskridtsEs 
Land sum uurt sfnl have Luv til 
at te sia sum uilde HedningerP 

Mia furetummer det, at «en 
Zmnle Zukunft-« lsuO vor høje Hv- 
riglsed sur, lsuad der er sunimeligt 
i et saa lsøjtsraaende Land sums 
vort, vilde snart nmuliggøre denl 
Stag: Leoninger fra den harbari-s sie Oldtid 

Der er nn fur det meste Bellerj 
eiler nupdragne Drenge, der deltan 
ger i ncevnte Ustik, men saa er der; 
e1 andet uste furekommende Fiktio- 
men, sum selv honnette Folk nedla- 
der sig til. Det er den velbekendte 
,,.-c-»Megn OseFeFGæstemeÆeds Brylluppet, der paa Furhaand har- 
forsynet sig med et forsvarligt Op- k 

lag af Ris, sum ved given Lejlighed 
ndøsess over Brud ug Brndguin, uq 
under denne »Regn« er der naksten 
ingen i Huset, der gaar fri. Hvis 
man nn har en upsxaaende zkclin 
sum itke sidder alt sur ubehagciiz 
snasrt um Halseth faar man altid 
en lsel Del us disse smaa,es festk- Gryn indensur Sfjurten -eti 
er en lldelsageliglied, men ellangt. 
merk-Ue gaa1«k« det med Brnd uns 
Brndgum Man lcegger furmelcg’ 
Haand paa dem. De tuinges til at 
ndslan Turten Z 

En Gang, jeg var nde paa 
Reise, standsede mit Tug nugiez 
Minntter i en af Westens Eint-I 
been Til en Smnle Futenerqu 
tun jeg en Spadseretnr paa liHer-- 
iunen. Enart kum der en bel» 
Riefke as lnkkede Vugne til End-» 
tiunen. Det var let at se, eif« 
Var nygifte sknlde nd paa Brut-E 
lnpsrejse Snart vrimlede det cif 
Brudesvende Vrudepiger, Ver-net 
un Beninder, sum viste de nnqiiie 
den sture Ære at følqe dem et« 
lille Stnkke paa første Reise. Kurt- 
før Tuqets Afaana fik vi den tra- 
ditinnelle »Res-Ikegn« Hvur reg- 
nede det med Oiisl 

zcleslen ingen as den sture Stark-· 
reisende, der sum jeg nød den lille 
Ildjpiede ise at saa sig en Spadserss 
tnr, nienc Tuget standsede, undgik 
de snn.a, lsuide hiierner Mange- 
nnatte sur Resten as Dagen r-sse; 
med flere as dis se smaa Svende 
nnder ijurten Og den Flugs-; 
ssiannnerater furøger ikke Reisen- 
Jets Behageliqlseder· Men lwursur 
sfal det nsfnldiqe Publikum ndsastJ 
fes sur den Elakjs Fortikedelialzes 
fier, lilot furdi nunle ouermudige 
Rrvllnpsfulk ikke vil brnqe »C» 
Zmnle Fornuft«. Det indser jeg 
.kke. 

Forleden lmste jeg i et af vors 

Blnde »Ladies3 Hume Journal« 
— sulaende ..... »S0m scedvnnlia 
sed L rnllupper blev Ris kastet eitei 
ör. — — ug hans Brud. Det 
T nn tu Maaneder, siden det stete. 
Irndgummen fik nugle Kærner i 
it ene Øre sum bevirkede, at han 
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bltsu jun godt sum holt døv. s Dagkj 
maatte han underluste sig en Iueget 

«« 

onnsluliq Operation. Our-gerne me- 

nety ut lmtth Hørelfc Vil blch l)cdre, 
Hirn noli- gcnoinde den kan der ikke 

wer-s Tale um« 
Der Hufen-, mueriknnskc Blud kal- 

kior dcunc Ekik »idiotisk«.s Hvorfor 
ikke —— selv Ved et Bryllup — bruge 
»Ur anule Zornnfx« og lade de 

Horn-, idiotisfe llsfikkc opbørc. Alt 

Iil Gavn for sig sclu og andre. 
S o f u 

.·.————-k.-—— 

Det vør ogfaa vetæuch 

Der yar i den senere Tid været 

jkreuet en Del oIn et Alderdomss 

hieni, og efter alle Solemærter at 

døtnnie inne-z der i de senere Aar 
er Viere Dienen Trang til et jiiadant 
Huur dei- helft bør viere, ved jeg 
ifke Brule kan have sine Fordele, 
idg et Eted i Østen ved et af Sans- 
fnndetszi Menigheder har ikke mindre 
Finden-. Hund flcre har udtalt, hur 
jeg i Aareuiszs ogsaa tcenkt pau, at 

Fiel Ui have et Alderddmshjeuh da 

Hintre jen, Albert Lea, Minn» Var 

et pazsende Eted 
somier jeg ellersstager Orden 

List er for ut ,1ninde om en Zinsf, 
ist-in sxet ifke er blenen nasunt Qui-Z 
Eankfnndet Vil bygge et Alderddtn»5- 
hiem i Brule ug det er vel Meinu- 
xken ut byxme det pua Smmturieluni 
det, du nur dct detwkikeiy at der 
tun Zarnfultdet ikte faa Zkødc Wa 
Land. Haimtdriet tilhører itte 
Den forcnedc heil-ke, og detii Konsti- 
mtidn sjger: ,,3tnlde denne Fur- 
eninn —- lnmd Gud forvyde — 

smndse sit Arbejde, skal sumtlige 
lksjjendele, der nmatte blive tilbage, 
tmer ul Osæld csr l1etalt, tilfalde den 
uf Raisernietstl)er-Forsaundc"«5 Din- 
tonissefliftelsen der adopterer denne 
Etiftelses Søstre.« 

Der er ingen Ting paa Jorden, 
der er san fast, at det ikke kan gaa 
i Stykken Vi saa det med Skolen 
i Hutchinsom den gik strygende, og 
san reimede den med et Knald, sont 
tncrrkedes ud over hele Samfuijdet. 
Det somme kan ske med Virksomhe- 
den i Brush af en seller andet ufor- 
udset Grund, hvad jeg haaber al- 
drig maa ske. Og det er vel ikke 
Meningen; at vi skal bygge op til 

andre, selp om det ganr til en kri- 

et Alderdomshjern, da lad os facr 
rent Skøde paa det, saa det tikhører 
Den forenede Kirke. Jeg har un- 

dret over, da Virkofmheden i Brufh 
Dassentlig støttes af Den forenede 
Kirkch hvorfdr Sanatoriets Styrelse 
ikke bar taget Skridt til at faa det 
ind under Samfundet fom et An- 

« 

zum brssge Mayer Ast-nor 
: Bist« Sko fox at kunne paaskignne 

« 

:9rtri:x over andre Fabrikaten -: 

stee og Holdbardcd og F arm-It l; gef ra Icgmidcisu de ! 
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