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Naar Læseme henvender sig til Falk, der 
averteteti Bladet, enten tot at købe has dem 
ellet for at faa cplnsning om det averterede, 
bebe-s De altid omtale, at De laa Aoektisse- 
mentet i dette Blatt. Det vil vace til gen- 
fldig Nytte. 
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Hoad dn siger, det overvej 3 

Gange-; men hoad du sriver, det; 
ooeroej T Gange. l 
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i 
chr. Li. W. Christian-sein West« 

««I«nnci), sonni, oeder o-:s oplyse, at; 

oqsaa post. Nytop fra Lieder Fall-: 
deltog i dere: Missionsmøde De 
e-: oed en Fejltagelfe bleven ude- 
judt i Ilsceddel elfen derotn i spit « 

Af h. Oft. 
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,,:»ln1erit"a«, sont hat bjceffet san 
højt ont at rense Pressem burde vife 
det gode Erisentpel oed at holde visse 
»gode« Enorreoilleder vorte fra« 
der-J første Side. Dette vilde i hvert 
Fnld kunne vidne om mindre Arrig- 
stah. 

Vi var ikke ene om at more os 

saa smaat over, at begge de store 
politiske Partiers Valgkamps-For- 
nurnd Udtaler saa lyse Forhaabnin- 
ger oni glimrende Sejr paa Balg- 
dimeth Men hoad — — ligesau godt 
non paa med friskt Mod, selv nam· 

dei er lmnqe Islnelser iBaggrunden 

Tet er saa mærkeligt, at det ene 

Menneske altid kun finde Fejl ved 
det ander og gerne i en oestemt 
RetninxL nie-n oed et grnndigt Ef-« 
Iersyn oiser det sig næsten altid, at 

Klageren begaar de selvsamme FejL 
.«storda11 kan det væreLZ Mon det er 

den famme Historie om igen med 

Bjælken og SkcevenTZ 

Det kundc være ret interessant at 

faa »Den Danske Pioneer« til at op- 
11;.se Danskerne i Amerika om, hvori 
Or. Konfejlspræsident Nesergaardsl 
»soage Karakter« bestaar. Vi hart dcsn Ære at kende Hr. Neergaardl sctn en megct dygtig Mund og min-! 

l 
l 

des knapt de Træt, hvor den ,,svage 
Narafter« lmr skinnet igennem; men 

nxaaske anhu Forsynet kan givci 
ost— Vesde om de Trcck i Hr. Ncerz 

l 
ten dtntalte »Svaghed« ? J 

Den politiskc Pattisamp 

Nu or den politiske Partika111p· 
sxsrui for demn- Gang. Medens dis-« 
j« ginier skrive5, oed vi dog intcts 
c1n dens Udfald Men før de nagt 
fsem til Lasij vil Fi’i11:1pens 
kikesultater forcligge, san det ingcn 
Vtstydning kan faa for UdfnlchL 
Ncwp durfor vælger vi dette Tids- 
Vnnkt til at fremkommc Ined nong 
Tanker nin den Politiske Partikinan 
Lüstydning 

Undcr ou fri Statsforfutnjng sont 
vor kun dct ika undgaas, at der 
..-c:nner siq Partien som kæmper omT 
«:lI-I.1;1ten. Hver Gang, der stal vælgess 
Etnbedsmænd, Vil Kampen gentage 
fig. Der følger meget uhyggeligtl 
Ined don, Inen den hat« dog sin ftores 
Betydning. De, der deltager i Kam-« 
pen, er ufxeldkomne Mennesker med 
shndige Tiibøfeligl)eder. Derfm hid- 
rkirer det uhyggcskiga Men mange 

as dein er ogsaa alvorlige Mirnd, 
der kaemper for, hvad de for Alvor 
tror Vil tjene Folkets og Landen. 
Bedste Tersor har Partitanipen 
Betydiiitig. 

Tet nliinmeligfie ved Partikani- 
ren er Del, at det ene Parti ofte 
prouer paa at ratke det andet Par- 
Iic diandidater ned. Men ogsaa 
date lsar sin Vetndning. Tet lsar 
nian set netap i den Valgkankp, som 
iin er sin Asslntning nier. Jntet 
Parti lsar wert at noncinere nden 
dngtige Mirnd nied uplettet Karak- 
rer for de lspje Einlieder, M,ænd 
liriis Leim-et Der ikke med Rette kan 
kluge-J aner. Tet er as stor Betyd- 
ning. :cetup sordi de forskellixse 
»Ta1·tier i Aar lsar nomineret dereszs 
ledste Mir-nd, derfor har de ikke i 

Balgkainpen tastet Strenf paa hin- 
andean Randidater Man har wert- 
imod vasret Vidne til, at det ene 

Parti har gioet det andet Partik- 
Lllkænd Kredit for baade Heederlig- 
lsed og Patriotisme Kanipen har 
tredset oin Grundscetningerne for 
Statsstyre. 

Det Parti, der er ved Magten, 
og det elIer de Partien der søger at- komme til Magtem har hvert sinet Fordele i Kainpen Men de har- 
ogsaa hvert sine svage Sider. 

Det styrende Parti bar haft An- 

ledning til at praktisere efter sines 
Grundsætninger Det har haft Tib- 
tn at gøko Erfuriug i Statkstyrast 
Tersoin det saa lsar styret ierligt,i 
fingst oa kraftiksL taaet Seufin til» 
Follet oq Landeti meds1e, saa haril 
det minder Tillid og sat en Rekord,. 
sont det nied Ztoltlsed kan peae til-s 
liaxse paa. Dei-i ligxser detsis Ztnrke. 

Men det lsar oksina lsaft rig Les-s 
lixslied til at Vise sine svage SiderF 
on, ksare Misareli Tet bar Virrel’ 
nisat for at bline korrnpt eller i det. 
nnnds e at llitie Jesln dt deisor Dei 
es· det: srsase Eide i Kann-en ; 

Tet er Modpartietsis FordeL atI 
det jtte linr liast Plnledning til ati 
vise sinv Evanlsed at lkezsaa Fest- 
lrin eller bline karrnpt Tet staar 
der ined de rene Teorier an de gnldi 
ne Unsrer Orient tænker saa Una- 

eni Løftcsrne tan indsrieitil s lsnert 
Fald findes der altid, sierlig i et 

ssrsrt Land, en Masse klitennester 
sum er inigsfornøjede nied det lie- 
staaende, ligemeget lsverdan der 
sti)res. Disse tiltales af det nne og 
nprøvede, af Leisterne ein For-an- 
dring. 

Zaa Vcd det fremrnfkende Paris 
rasaa i Kainpen at stille det reise- 
rende Partixs Fortsenester i Zins-s- 
gen sog at fremlnere d«t: Eva-sind 
on illkicsxsrelr Men det liar seln sin 
sraae Eifse. Zi: irrmet on nd- 
sat sor at opstille fee-ZU II Teorier, 
soin itke kan ndføreszs i «j,L-.«.s"r·iC:-. Den 
mere tienfende Tel uf Zielet liar 
ondt ved at satte » illid til det nur«-r- 

ticde, sasrlig dersoin man fan gen- 

neinsfne det og se, at der er noaer 
nsolidt ved det. Og her er det er- 

farne Parti jo til Tjeneste med sin 
Analyse af Sagerne Det forstaar 
at trceole Teorierne op. 

Der er noget uhyggeliqt ved, atZ 
det ene Parti saaledes gaar det an-l 
det efter i Sømniene, stiller detEY 
Fortsenestcr i Skyaaen og sine egneI 
i Lvset. Man faar i en Valgkamp 
slet ikke Jndtrnkket ai, at enhvers 
søger at sige Sandheden, den fnldei 
Sandbed og intet andet end Sand- 7 

beden. Zandheden sker absolut ika 
Hyldest fra blot den ene Side i 

Men der er det Gode ved dennef 
Ilanipengi Ensidiglsed og Um, at den? 
Uækfer on af Donle og scetter en 
Mirngde Tanker i Vetnegelse Kot-) 
rnptinnen kan ikke taale Valgkam- 
Des-»Es starpe Undersøgelse Sar For-« 
dcrrrxeliisn reisxsndt at indsnixse sig i 
det rixe :’,’arti, saa sfal det mod-: 
sntte Parti nok op? asz- og Vaatale 
det. Er korrnpt eller udygtiqt Par--« 
Si tan ikke holde siq ved M aqten i 
Lxrnaden Et sandt og sundt, ærligt 
og krastigt Styre vil slaa igennenii 
under en Statsforfatning sont vor.k 
Det er Frilsedens stare Velsignelse. 
Og det er Partikampens store Be- 
tydning. Og den er saa stor, at vis 
for den-Es Sknld gerne tager inwd 
oa taaler det nbehaaelize og osteT 
nl)yggeliae, som følgei med. J 

Naar saa Partikanipen er endt 
og Nesultatet kendt, saa trykker vi 
hinandens Saand ønsker de sesrendek 
til Lykke og er atter de bedste Ven- 
ner, altid rede til at slaa et Slag 
for at vgerne om vor frie ForfatZ 
ning. 

-
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Yo Ualgte Yandidater 
Tor 

äzlræhdent og Yicepriiltdent 

» 

William p. Tast. 

Williani H. Taft, er født i Cin- 
cinnnti, Ohio, den 15. Sept. 1857 
un er altsaa nn 51 Aar ganimeL 
Oun genneingif Cincinnatigi Zkoler 
og grndnerede fra Yale i 1878 
sein Nr. :? i sin Klasse af 129 
Studenten 

Millian O. Taft var en høj og 
rnnk YnglinkL finidig i alle sine 
Bevcegelsei og nsasduanlig kraftig. 
Lan ndniasrtede sin suni Jdrcets- 
mand frenifor alle sine 1nestnde- 
nsnde Iliesultatet af linnis Eksamk 
nei· Dis-er dug,«nt linn ofrede sig 
niere im- sine Etudier end for Gom- 
nnsiitten III-an Dur Inere end al- 
ngindelin nflmldt af Eleverne «ved 
Zielen. Naar det njnldt at stille 
en T1«a«-tte, l)envendte nian sig altid 
iji Luft 

Eiter at lnme taget sine Eksame- 
sxer fm Ljnle stnderede Taft jura i 
sxn Inder-J Konto-r i Cincinnati og 
Inn-de snnitidig Tjeneste sont Rets- 
ufkissnt for Tag-sprossen Hun op- 
L-«.«,1,ede den straff-, at hgns Ermes- 
ukx Lust swd til Sagføiekvik o 

den i Etedet for til Avisarbejde 
Lan ndncenntis til asfifterende 
Etatsadvotnt i Hamilton County, 
Jl)io, on onndt fnart Berømmelse 
for sin Tuntiqlied oq Energi. 

Wiss ndnasnntes lian til Oder- 
!ij—:-?;-11.Ei!xer i Einrinnnti. Tet spl- 
send-! Ism- nenunlates han til det 
skniiine Eniliede for en Tennin af 
fein III-sitz 

18332 ndnwvnteizs lian til De For- 
cnede Erntersi Donnner i ti. Kredå 
enifnttenfsp Tennessee, Kentucky og 
Missiqu J Løliet af de følgende 
Rai unndt lian alniindelig Anerken- 
delse soni en af Landets fornemste 
Lnnlaside san fik Doktorgraden i 
jntn frn Yale og ndnævntes til 
Eresinedleni af det juridiske Fa- 
tnltet ned llniverfitetet i Cincin- 
1Iati, Ohio. 

Forlmndsregerinqen saa sig om i 
W )() eftei en M and, der var kom- 
petent til at bringe Orden i de for- 
Viklede Forhold i Pl)ilippinerne. 
Valget faldt slnttelig paa Dommel- 
Llsilliam H. Tast, on Ved Kløgt, 
Etatsinandssyn og stor Handlekraft 
limgte ban Orden i Forholdene. 
Ean ndncevntes til Guvernør over 

Philippinerne i 1901. 
Eiter at lnm nied Dyntighed hav- 

de røgtet sit vanskeline Hverv i det 
fierne Jrige ndnievntes ban i 1904 
til Kriasministeiz J denne Stilling 
bar ban laat den smnme Dygtighed 
nq sflonipetenee sm« Tagen som i alle 
andre offentliqe Etillinger, han 

«har indchaft. Bcd den icpudlikan 
ski- Nationalfojwcntion i Ehicagu 
fis hnn Nominatioucn til U. S, 

.Pm«sident oq er altsaa un Valqt til 
«Prchjdcnt. 

Jamcs S. Shcrmacu 

same-J Schonlcraft Sljer1nan, er 

to Aar aldrc end Williatn H Tast. 
Sherman blen født i Utica N. Y» 
den 24. Oktober 1d.3i3. Hany Fadcr 
var den bekendtc General Richard 
Updyke Shernmn, sank Uar en as 
de ledende Mir-nd i fin Zamtid og 
indehavde en Iliiangfuldiahed af 
offentliae Tillidsslmerv Jan nat-T 
født i Lneida Connri), IX Si. 

Jamest Z. Eliennan ndekgaininxJ 
rede-s- fra Hannan Collegi-, Ckänsp 
Lu, N. Y» i 1878 Han er eiXT 
loyal Søn af sin Alma Mater rigY 
clar i nianae Aar vasret Medlun (·.iJ 
Direktionen for denne lief-skile1 
Einle. i 

Mr. Sherman er Advokat ais 
äsrofessiom og han dren i warmes 
Aax Sngførerforretning i Urcaj 
« 

Ined sin Svoger H. Ei 
Han er meget popui Hi 

i 
i sin Fødeby, hvor hnn har levet hee 
sit Liv og indehaft alle de Jud-: —- 

ixvirv, soin hans Medborgere Zur 
vieret i Stand til at give ham 

XI 1886 stillede han fia sank Linn- 
didat til Kongressen oa har fidenj 
iaget en fremragende Del i Arbei- 

· 
l 
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tei i den lovgivende Forstwian 
Som Kongresinand har Mr 

Eherman ndmcerket sig ved dyis ;t 
Da samviltighedsfuldt Arbejde, og 
derved har han windet alle sine 
Kollegers fulde Agtelse ag Tiiiid 

Hans Arbejde har værct ai «-.i 

Art, at det har vnndet national 

Anerkendelse, og ved den sidste ri- 

publikanske Statskonvention i Ohr-i 
cago fik han Nominationen for PLE- 

pracsident nden synderlig store An- 

strengelser. 
Men det er ikke alone i Politik- 

ken, Mr. Sberman indtager enl 
iaa fremragende Plads. Han eri 
ugsaa fordelagtiat kendt indenfors 
sin Hjemby. J 1899 organiseredes 
ban ,,lItica Trnst and Deposit Co « 

som han siden har VceIet Præsident 
for Hans Fader ng en af haus- 
Venner oiganiserede i 1881 »The; 
New Rockford Cannina Co.,« og 

efter Faderens Død blen Sherman 
Præsident for dette Firma. Han 
er ogsaa interesseret i en hel Del 
andre Farretninasforetaaender i 

sin Hjembn oa i sit Conntn. Oder- 
alt bar ban ndnnrrket sia ved Dyn- 
tigbed aa Paalideliabed Gan er 

altfaa valat nn tilq Zieemcesident 

Drsi trykte Ords Anwar. 
Tauf-In sad tavs i sin ensonnne. 

Sclujwrch men, da den blev trwt 
of at rugc over sig selv, gik den ud 
og faudt Ordet. Ordct blev Tan- 
fensks Legt-Inc, blev Hundling og fkab- 
te Verden. 

Ort-et var en svindcnde Lyd, der 
sksgte sig et Fodfæste og fandt Skrif- 
ten. Ekriftcn lmvarcde O1sdet, men 
var fasngsict til sit Blad; den Jem- 
fkedc siq Ringe-r og fandt Bogtr11k- 
fuspresscth Bett-unter Tom Med-« 
Zielelsesiimiddel or Ordct Tankens 
Larve, Sfriftcn dets Puppe, Bog- 

tkykkckpkcsscu dctsx furdtkkdvikrch 
Zonunersnxxl Dis-sc tre Ildviklings- 
snscr trcdclc Vetdcsnshistorien 

Med hoc-r følchndc af diZ se For-: 
7uei vokfcx mcd Tanme Mogt til- 
Iigo Zeus Anstalt Gud alcnc døm- 
mer cn uudtalt Trinke. Tot talte» 
er dk':kkti1es eftvr Vidners Udsagn, 
der sftcrne bevidner sig selo, det- 
tritt-s staat for alles DomftoL Thi 
dct tnltc eller skrevne Ord er en 

Samtule mcd nogle fau, det tryktc 
er or en Sammle med Werden 

For dot trykte Ord er der ingen 
Gut-Use lustiger, bvcrken i Tid eller 

Rum. Det opstaur i Dag og lever 

endnn om Aarhnndredetx Det sin- 
Dk« Vsj Our-rnit, siver ind gennetn 
ask-.- Døre ag Spi«æt«fe1«. Engang 
1."Jsendt, staat det jkke i nienneskelig 
Plagt at standse det met-. Elaa del 
Illle med Halle: Zlag i LuftenZ 
Julmend der paa Vani: brasnde 
Tat-Jud Censuren er en Taalielig 
End, der er intet andet Middel til 
at standse det trykte er end at 
i.drndde al Leseedne Ellcen oasia 
denn-.- lldvej glipperx tlsi sein unt 

des fund-.- lnkfecs at snre et Falk til- 
lnn:e til de Bilde-J Vanknndigle 
sca find-ei- der dog altid en elle: 
anden Termde der fan udtnde ke: 

treu-: 

YOU-n nn er det trnkre Led, som! 
hedklaar og kmresser, san dritter 
dgl innre Liv, ikfe alene «.-c Hand-d 
tue-L inen en tnsindfoldig .Zi111dli11s·.;,! 
der ninaar rnstet med tnsind Rad-s 
den« on tnsind Arme sur at anstifte; 
gadt eller dndt. Hvorledeszs stal den-i 
ne lxdandling overbevises sog dø1n-J 
mess- Et frit Samfund kan ligei 
san lidt undvnsre en Preis-seien suml 
en Vis- kan nndvcere en Vrandsprøj- 
te. .L-z-prledes fange et Ord, der er 

elastisk som LuftenP Zedscette en 

Zum Den hat Vist sig stnndcnn be- 
die, Ttnndom vierre end intet. 

Simmszsmaalet er indvikle1. Den 
clnnndelige, lovordnede Ytring-:9- 
frihed er Samfundets »ivsluft. Der 
er ingen anden paalidelig Afgrwnsisp 
ning mod Ordetså Misbrug end den 
essentlige Meningss Tryk, som be- 
grasnser detI Udgang og Jndgang 
Trnf Inod Tr1)k. 

Tet er nnnttigt at sige til For- 
fatjerem Min lGerte eller Inin Frue, 
set-staats Te Effe, at det Ord, sont De 
ndsender i Tag, slal ddmfazlde Dein, 
naar De ligger i Teres Gran Der 
tilherer Denk ikfe niere, Te Ved ikke, 
lnmr der fkrster Rod, Te aner ikke, 
lmdr dst sit-tret Frngt, og det er 

Tent, sont lnerer Ansvaret 
Lige saa nnyttigt er det at sige 

til Farlkeggcrenx Illkin lHerre, prøv 
sørst nøje det Vært·, De udsender; 
1ln Te hast-er Dei-es Del as Ausna- 
ret dersel-! En Forsatter skrioer nd 
as Øjeblikkets Begejstring, Te dem-» 
mer med koldt Blod am hans Værk, 
derfor er Deres Ansvar tungere." 
Hvis De forgifter en Brønd, saa 
kan Te ikke engang nndskylde Dem 
med, at den, der drikker deraf, maa 

selv beere Skyldenz thi Te har med 
Dereszs Reklamer gjort alt for at 
lcffe Falk til at drikke. Alt dette 
er blenet sagt l)nndrede Gange og 
lige saa oste bleuet glemt. Meth 
selv am Læseren af en daarlig Lit-; 
teratnr hnndrede Gange sør er ble-« 
ten mindet oni sin Medskyld deri,: 
uil jeg deg endnn en Gang sige til 
nam: Hnorfur køber Te det, soms 
De Ined Deres bedre Viden Inan« 
frirantek Ved De da ikke, at det erk- 
IJeIn, sum nnderholder og opmnntree 
Dagenii TaarlighederP Uden Dere8; 
Cent eller Tore-J Dollar vilde dennes 
Elendighed aldrig have set Dagenss 
Sys. Uden Læsere indskrænker For-J 
satteren sig til at skrive en Manologs 
for sin Ewtterx det bliver snart« 
trasttende og svarer ikke Regnings 
Min Hei-re eller min Frøken, Dei 
fortjener ikke en bedre Litteratur 
end den, Te leeser, frasig Dem et- 
lmert Krav paa Agtelse for DeresE 
Lmdømme. I 

En Presselov er en Uundværlig-; 
l)ed, nten er altid et Svaahedstegns 
Der er intet andet Forsvar mod det; 
slette Ord end alntindelig Farngts 
kae set nogen Pris, ikke en Gang 
for Mislnngensjs Zklsld, bør et Falk 
srasige sig sin Atringcssrilsed Hois 
jeg bar last-r noget under Omgang 
nied Papst dg Bogtrykkersvaerte, saa 
er det at srnnte det trnkte Ordss 
Ihrs-satt Livet bestaar as Jndtryk 
langt nIere end as Oandling Hvis 
da .«3andli11gen dønnnes saa strcengt 
as gnddannnelige og menneskelige 
Lcsne, lmor nIeget strengere bør man 

da ika dnnune Jndtryffet, som er 

andlingens Rod! : 

Tet er sandt, at de Inenneskelige 
Lidenskaber aldrig vil udryddes. JJ 
alle Lande ag i all større Byer vili der altid findes en Vierme Men 
denne Vasrme maa ikke ophøje sigl 
til en Folkereprkesentatiom dens Lit-; 
teratnr Inaa ikke tiltage sig Betyd-, 
hing, sont en Tidsretning GIVE-I- den 

forsøner derma, skal det frie Ord, 
sem den Vaaberaalser sin, reife fig 
imod den og overgive den til Foragt. 

Overt Ord er et Frei, hvoraf der 
eokser Jndtrnk frem, Inen det trykte 
Erd tilhører alle, dets Virkning er. 

»— 

tiäkggrwnsct Tut tmkte Ord føres 
tid omkriizg i Werden jun! Jlspetræcts 
Tun, naar dct ftrnszs uf Forum-Li- 
vindcxkz jung ord, hour dct cu Tag 
sajusr Nod, ingon fan borerr-c den 
L vækst, sont i Dag, i Morgen cl- 
1cr 1uu.1st"e cftcr Mcnwsfcaldcrcg 
For-hab ital stodc from af dcnnc Uh- 

fasd. J sine unng Aar twtifer nmu 

s;ældcti del-pau. Blækket flyder fua 
Tot fm Wonnen og sum- cn cgcx Til- 
tcsfkclfo,dlivcr sortcrcy faar et Tiplom 
Um Ahnenm)ldigl)ed, naur dtst nd- 
hsii Aenticm Tri1kar5værten. Mcn 
Lotto er tillmrcr ikke længcre mig. 

« 

Z « 
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Tocictanket 
uns A. E.) 

Til enhver Einig, enhver Zahne 
enhoer Hymne fan der findeLi en 

sinnt og passende silædning i To- 
nernes Rige. Det gælder blot om 

at finde den. -—— En saadan Tone- 
flcedning, Melodi, kan da være niere- 

eller mindre klcedelig, kan være en- 

ten for snasver eller for fid. Naar 
derfor Tonedigteren gaar til sin 
(.!ierning, maa han førft have fat 
fig onihyggeligt ind i Zangen-D 
Salmens Kamktekz Aand og Pyg- 
ning. 

Hvor er det en fkøn Gaue: at kun- 
ne finde den rette Tonefltedning f. 
lif. til en cmndelig Zang. 

Jeg vil her næone et Par Ets- 
empler paa, hvorledes det rette tun 
tmsffes nfigelig betagende Og en- 

hrser, der har Ore, fan felv i fin 
Etne kommter oni det, jeg fixier, 
fiennner. 

Førft er der da den velfendte Me- 
lndi til »Ah oprejft Illkunuen ftuur«. 
stifnqtixf timet pnsksfer Melodien knn 

tiz ferer Versi. Tut kein enhver, der 
er i Etand til at fiette fig Ved Ora- 
let lhelft alene og helft ned Listen- 
tide«) og fpille Melodien for fvagt 
Vierf, few ef eigne-, idet da i Tan- 
ten erene følger Tonerne Prøv 
det, du, der hnr det nmfiknlfke Tem- 
perament Epil Melodien paa rette 
Munde ——— og derived Inener jeg, 
at du iffe hrnger Pianeanflag til 

Orgelfpil: den meget almindelige 
Munde her i Lmidet, hvor Tusinder 
af amerikanske »music-teachers« in- 
gen Anelse synes at have om, at der 
er himmelvid Forskel paa Orgel- og 
Pianofpil — og du vil føle det med 
dnb Forvisning i dit Jnderste, naar 

dn knnnner til disk-se Stimer 

»Den-Es Toner finelte blødt og tone 

beuge-, 
Men Beet-ten griher født i fine 

Strænge« — 

ljrsorledegs usynlige Fingre griher 
skjulte, inderligt-klingende Strcenge, 
og yvorlcdes du forstaar dig i lyks 
kelig Samklang Ined diIse teue, 

løftende Magter, der ligesom har 
en uforklarlig EVne til at tage en 

klicmineskesjæl i Favn og bære den 
cp paa de evige Bierges Tinder, 
hrsor Luften er geunemsigtig klar, 
lwor det kolde og knugende' er 

fjcrut, hvor Guts Engle og Ann- 
chns inderlige Glæde bor .og bygs 
ger. 

Ak, vidste jeg blot, hvordan det 
skul sigeiz Pan Menneskers Maul, 
og hvordcm udtales Ined Maine- 
ffetunge, det evige-høje, dissc stærke, 
milde Krasfteiy denne Mindets Fei- 
lelse fia dct tabte Paradis denne 
oneslscsrigc Kaldcn fra den oversani 
seligka Vwrcsm donne (fom den er for 
mig) Gile Røst gcnnem Tonevcrde- 
non! Mm im formaar det ikkc. 
Dis-sc Tinq ei 1111dsigelige. 

Men det var altsna dot cit hin 
Melodi kun pas-sei nøjaatigt til 
førfw Vor-Z, som naturligt bar furc- 
svasvet den takentfulde Komponist 
da ban søgtc cfter de rette Klædcr 
til Ordene. Der bar man et fu l d- 
fvmment Eksenmel paa, hvorledes 
Ord skal udtales i Musik. Dernæst 
1«-.(aner jeg Salmcn »Son sødt, 
Vornlille«. Til denne cr der io 
diqtet tre Melodien og skønt jeg 

«ikkc- kendksr disscs Historie-, tør jeg 
ankam-, at de er skrevne qcmske unf- 
basngigt cif hinanden. Te am alle 
tre ganske det samkne Totalindtrvk. 
Te or fom trc chedningcr af sam- 
mv Kuløn men med lidt forskelligt 
Init· — Jeg foretrækker den, Cora 
.?naaard har- fkrevet. Men de ædlo, 
five Kunstnerfchlc er aaact til dette 
»Ist-beide under den fmmne Ordcnes 
Inspiration 

(Sluttes paa S. 8.) 


