
ssyanskerenM 
It Islvugeutlig Nyhevss oh Optisc- 

uingsblad for det daqu Fol! 
i A merika , 

avgioet as 

UANISH LFTII PUBL. HoUsEp 
Bleir, Nebr. 

,Meten« upgaar hoek Iirsbag og Ftedag 
Brig ot. Aargang. 

De Iorenede Stam- 01.50. Udlandet Um 
Vladet vetsles i Rai-sind 

Destilling, Betaling, Adresseforandring og 
andet tngaaende Bladet adtegleres: 

VAleH LFTIL PUBL. HOllsE, 
Plain Nebr. 

«- 

Aedaltsn A· M. Andetim 
Ille Bidrqg til ,,Tanfkeren«ö anhold:J 

Iwaubliugen Kontinent-unter og Atiilles 

II subver Urt, bedes avtesleret: 
A. M. Anbetien, Blau-, Rebr. 

Boten-d at Blair Pogtoktice as second 
slsss matten 

Leise-using Rates made known upon 
sppllouiom 

J Tiliclde as Utegelmæssighedet veo 

sehst-geilen liebes man kluge iil det stedlige 
Zwei-. Sei-we der im hie-pe, dem 
sum heuvende sig til ,,Tanilkren«s 
kaute-. 

« 

Nur Lesetne heut-endet fig til Fall-, der 
MeteriVlabet,enten vor at lobe hoc dem 
til-tm at fqa cplysning om bei streitet-by 
W De altid amtale, at Te laa Komme- 
Itutet i dette Mad. Der vil viere til gen 
Isiq Nym· 

14. Aarsmøde 
for Den forencdc danske 

evangelist-lutherfke Kirke 
afholdt i Raciue, Wis. 

1.-——7. Juni 1910. 

(Fortsat fra Side 1.) 
4. St. Matrbasus danske ev.-1ur«!).. 

Menighed, Evens-, Minn. 
Ter blev bedet om Herren-E Bel- 

signelse over djsf Menigheder. 
Mit-et hlev gjort befendt med, at 

Missionær Jcns Tier stod i Begreb 
med at afrejse til den ftore-Verdens- 
Missionsfongres i Edinburg, Skots 
land, og i den Anledning blev det 
fareflaaet og besluttet, at han repræi 
senterer os fom Samfund der. Der 
vilde baade give ham Anledning til 
m faa Sæde i Moder og give »s 
en Ropræsentant der. 

Salmen »Aand over Ander blev 
fungen«, og Formanden ledede os i 
Von for denne Sag. 

Sei-sinnen sluttede med Wffyngels 
sen af »Gut-s Ord det er vort At- 
vegsods.« « 

Tsrsdag Eitekmiddag. 
Der foretogess flere Balg. Tit Se- 

kretær genoalgtes Past. A. Z. Mel- 
fen, til Kasferer Iigefaa Markus- 
Beck. Til Medlemmer af Kirkeraas 
der C. D. Skov (Racine) og L. Bed- 
fted (S-taple«kyurst, Mehr-L 

Til Medlemmer uf Stoledireftiw 
nen Past. Th. N. Jersild og Mr. Ot- 
to Hasen (Blair). 

Formanden gjorde Msdet bekensdt 
med, J: Samfundet i Aarets Lob 
havde modtnget to teftamentariske 
Ost-er- er: pag 81,000 og et ander 
Nin 8300 

Post L. Wederer "- valgtes til 
Medlem af Sandagsskolekomiteen og 
Past. Engbolmspiil Medlem s Ung- 
domsudsvalget. 

Alderdvmskomiteen med- 
delte bl. a., at den havde faaet Mrs. 
Nielsen, afdtde Past. P. NielTens 
Moder, anbragt paa Hjemmet i 

Stush for 8100 om Anker og hun 
er mag-i glad og taknemmelig der- 
be. Komiteen hetrstillede til Aar-Z- 
Met at faa wagst Alderdomss 
hiem W muligt paq et ren- 
tkalt M —- enten i Findte Minn» 

) Judas Fotmiddag. 
rDer begyndte med Salmen 57, 

»Na titte til hinanden«. Past. P. F. 
A. B. D. Nielsen ledede Andagten. 
Han wchte Matth. 9, 5—13 am 
Hsvedsmanden og talte i Tilknyti 
ning dertil. vaedsmanden var en 

Tænker. Tanken er Menneskets 
Storhed, har Paseal sagt. Og Ha- 
vedsmanden tænkte fom sha: Er der 

saadan Kraft i mit Ord, hvad faa 
i den store Mefters Ord. Ordet var 

ham nok. 
Order skal ogsaa være os not. Vi 

forlanger ikke, at Jesus skal komme 
til Stede, faa vi fer hum Ansigt til 
Anfigt, men vi takker shani for, at 

han vil ocere has os i sit Ord. Et 
Etsempel paa det onde Ords Kraft 
til at fokdærve Og saa et dejligt 
Eksempel paa det gsode Ords Kraft 
til en Synders Frelfe. Der er Kraft 
i Ordet om »Syndernes Forladelsfe". 
Vi maa ogstaa under dette Made 
være varsonftne med, :hvad vore Lee- 
ber taler, vhi de: spredes ud over 

den sanfte Ver-denu Der kaltes ogsaa 
om Guds Ords Kraft i Dawb og 
Nadver. 
Farretningsfesssionen be- 

gyndte, efterat Gaarsdagens Referat 
var oplæft og godkendt med en Rup- 
port jra Forstanderen for ,,L u t h e r 

C o l l e g e«, John A. Larfen 
Der er ganfke naturligt ikke ftort at 

sige om denne Rapport for i Aar-. 
Men Prof. Larsens Ord aandede af 
et lyst Haab om, at det snart fkal 
lykkes for Skalen ikke alene at kun- 
ne gøre en god Gerning blmtdt vor 

dasnstsamerikanste Ungdom, men vg- 
saa at kunne bcere sine egne Udgifs 
ter og betale ved Siden af. Der 
maa kkke lages mer-e for, end hvad 
man kan magte at gsre grundigt. 
Grundigthed var asf større Bemdning 
end Billigsiped Der gaveö ogsua Uds 
sigt til, at Stolen vil aptage »in- 
dustrial training«, saa Eleverne, 
paa jamme Tid de tilegners sig 
Bunds-Haben kan blive stiftede tili 
Livet. « l 

Fra Dana Eollege var 

der jo allerede indberertet gen- 
nem Direktionen, men nu our 
Prof. C. X· Hausen kommen til 
Stede, og han oplæste ogfaa en Be- 
retning om Stolsens Trost. Han gjor- 
de iscer apmcerkiom paa, at trods den 
gode Wing, Stolen havde hast, 
var der naget Undeoskud i Dring- 
kasssem begrundet dels paa flere 
Fovbedringer, dels paa Fordyrelfe 
af Fldevarer og flere andre Ting. 
— Varmeaplparatet var efterfet og 
befundet i god Orden- 

Her gentogcs Forsmndljngen km- 

qaaende NeenaiJsForTlageL Demu- 
Forlmndling endtc med, at Mode: 
besluttede at lasqu Forslxuet pas 
Vorder til næfle Aar-Mode sog fu«-. 
anmode Kredsene om m drøftc Es- 
gen paa dercs delegerede Moder kxk 

mpportere Udfaldet til næfte Aarss 
mode » 

To denne Zug var afgjort (sorc--— 
l-b-ig), Var Kom. Nr. 1 færdig til 
at fremlægge flere For-flog Tet as 
dens- Forflag, Tom forst Ikabte enTel 
Diskussion, var eet, Tom gik ud spcm 
at sammle en Jubilæumsgarsc tun 
825,000 til Eftemaret 1911, da 
Trinitatis Scminarium kan sejre 25 
Aars Jubilæum Udfaldet blev føls 
aende Vesilutningen 

l. At Samfundet. ssr det holder 
25 Llors Jubilæum ved Trinitatjs 
Seminarium bete-let al fin Gall-. 

2. At wafkriptionen til denne 
Sag qcres afhængig af, at der ind- 
kommer tillstrcekkeligt til Gældens 
Betaling. 

3. Hoch mete. der mmtte blive 
indsamlkt, anvendes til at lægge 
Stunden til et Stolefonh 

Tsk til End for og Glæde over It- 
sbeidet der. Der henstillebes til Kred- 
sene i Stmfundet at betale for hvet 

res for Bsrnenes Bidrag til«Mis- 
sinnen i der-es yget Blad. 

AngaaendslutashMissionen 
udtaltes Glæde og Tak for Arbeit-et 

Med Hensyn til Ovektagelsen asf 
Ejendomsrettetr besluttedes: »Den 
forenede danfke Kikke er fremdeles 
villig til at modtage Skfde paa 
Efeu-dummen, naur Kisten staat 
quldførh og Ejendommen er gælds 
Hfri«. 
l Kirkeraadet meddeler Udvalget 
Isdenne Beflutning og i det bete taget 
Aarsmødets Stemning angaaensde 
denne Sag. 

Der var et Forslag fremme om et 
Udkaft til en tredie Tckfttcekke, som 
tre af voke Ptæstek hat udarbejdet. 
Dette»Fors1ag henvistes til Ministe- 
riet. 

Angaaende Ums College befluts 
itedes efter Forflag of Kom. Nr. 2 
at forhsije Bidraget for Moll-et 
ved Stolen fra 816 til 818 om 

Manne-dem Forslaget var begrundet 
ved Henvisning til, dels at alting 
er steget i Pris, saa det kostet Sam- 
fundet meke at holde Stole, dels i- 
at de unge tjcner mere end far, san 
de hat Rand til at betale mere i 
Foiiwld til Tom Kost, Undervisnisng 
etc. er fteget iPris. 

Sesfionen sluttes med et Salmes 
vers. 

Morgenandagten. 
lededes of Post. M. Matthiesen Gaul 
talte ud fra Sal. 32, 1: »Salig 
er den, hvis Overtrckdelse er forladt, 
hvis Synd er skjult.« Det Ord: 
Salig er den osv., peger paa Kri- 

kstendotmnens Storhed. Ten er nems 

lig ikke blot Leere, men et helt Lins- 
indhold. Her har iaa mange faret Ivild De hat sat Kristensdommen i 

ken vis Lang, i at være med at bygi 
lge Guds Kirke paa en vis Munde. 
Men det fooholder fig, som en vis 
Mond har sagt: At leve iGuds Ords 
er stand men, at leve asf og Oster- 
Guds Ord er sksnnera 

Firistenidomtnens vaedkswkke et, 
som vi har leert det i vor Katekiss 
mus: »Jeg trot, at Jesus Kristus 
er min Herre, der Thar igenlsft mig 
fortnbte og fordømte Menneske, er- 
lwervet og vundet mig fka alle Synk 
der, fra Djden og Djævelens Magt.« 
Og det er jo det samme, der mtder 
os i Davids Ord: »Sa1ig er den, 
hvis Overttædelser er fort-abt, hvis 
Synd er skjult.« 

I Lsrdag Fokmiddag. 

Hur du, Ven, nagen Binde spurgt: 
Hund skol jeg gøre for at blive fa- 
1ig? Ellet er du nøjedes med at 
Tpørgu Hnad fkal jeg Ede, og hvad 
skal jcg drifke«.- Mad og Dritte gi- 
vcr ikkc Za!igk)ed, hvor gode Gnver 
bis-se Ting end er. — Og hat du 
set din Stint-, saa gcelder dct at kom- 
me as med den; thi blot Angek er 

utjistmsfkelig. Ten er fom Damp, 
der ikke fuhr Lov til at trykke paa 
Ztexntplet Forst Syndsforladelse, 
grebet i Tro gvr selig. 

Er du her, som frygter for Erin- 
drjngen af Synden og dens Magt 
—-— til dig vil jeg fige: Den Sonnen 
faar frig«jort, han bliver virkelig 
fri. Blot diu vil give Slip Hüa din» 
Sond, saa heb-ver du ikie at frygtel 
Hvem meget sforlades, vil elske me-! 
get, som Jesus sagde til Farifæeken 
Simon om Synderinden. 

Lkvet uden Jesus er paa det wis- 
se, et hofft usaligt Liv, men Livet 
med Jesus, under Guds Rande, er 

een ftor Harmoni. Ja, selig er den, 
hvis Overtrædelse er forladt, hvis 
Synd er fkjult 

Fortetnipgöfesfionen 
begyndte med, at Kand. real. Bed- 
strd fra Danmiark frembat en Hil- 
fen fka Sjællands Bksiop, Dr. P. 
Radien Han fslgek vor Virksomhed 
med Jntekeih og havde bedet Ann- 
didqten hist Tatsacde It han 
W Ouds Velsiqnelle over det, 
at det maatte bliveenMærtemli 
Retuinq cf Zielet Frelir. For-sam- 
cinqen modtosq denn- Oikfen met-Tat 
sed Reis-sing og M ist qlenssand 
sehst-d W Cis-wen vor Gen- 
hlljta, mm Mut-de tillsge gen- 
ntuf W W at send- 

i 

l 

Jndremisssionskasfen til Elk Horn 
og Brorfon Hsfsskoler hver i der 
kommende Aar blev vedtaget. 

Her foehandledes en Del om Lai- 
ther Eollege. Dets Underskud hat 
vætet 82,146.52. Sam«ßtndet8Sekres 
tær oplyste Tom en veefentlig Aar- 
sag til dette Un-derskud, at Skalen 
ikte kunde Wö, fix-end andre Sko- 
ler var iGang, og den stolessgende 
llngdom lhavde gjort sit Valg. Og 
da sidste Aarsmsde havde paalagt 
Kirkeraadet og Roledirektionen at 

iætte den i Gang. maatte detle paa 
en «iaadan Aarstid nødvendigvis 
medføre et start Udlceg. Man havde 
beregnet, at der-Tom Stolen til nieste 
Aar kunde faa 65 Elever gennem- 
snitlig i 8 Maaneder, faa tan den 
bcere sine egne Udgifter. Tset gælder 
faa om i disse Kredsse at samle Ele- 
ver til Skalen. 

Jnddydelie til nceste 
Aarsmøde 

forelua fra Plain Nein-J Omaha, 
Nebr» og Westwa Me. Der taltes 
en Del ftem og tiUbage om disie 
Jndbydelsek, og derpaa besinnedes 
at udscette Afgørelsen til eftcr Mid- 
dag. Men vi kan lige saa godt med- 
dele det her, at sinnt der ikke var 

saa Janske ringe Stemning for West- 
broot, iaa blev det besluttet at ta- 
ge imod Jndbydelien fra Menighes 
den i Blatt. 

Sesiionen sluttede med Tusan 
ved Past. A. W. Lund og Wfiyngeli 
ien af Salmen 300 »Ist-ed til Vod 
for bittert Savn.« 

thdag Effetmiddag. 
Sessionen begyndtes med Afslsns 

Igelfen as Salmen ,,Gud Helljgaand 
i Tro as leer« og Skrkftlæsning og 
Bsn ved Past. N. Haufen. 

Eiter at Spørgsmaalet ont Ste- 
kdet for naser Aarsmøde var afgjort, 
somtalte Formandem iiden Mich 
Eillyrvlm sfra Ell Horn, nogle Tilbud 
Hi Zorbindelse med det nye Bettle- 
Intent ved Gleichen, Canach Cana- 
djnn Pacific Jernbane bavde til- 

»budt Den for. d. Fiirke Land til Kir- 
lke der. Man havde ikke vceret i 
Stand til endnu at faa Rede pua 
hvor meget, men Mr. Myrkhu 
mente, det vilde ikte blive mindre 
end 20 og ikke mere end 40 Acres. 
Vor Landsmhnd Chas Peter-sen, som 
havde lovet selv at bygge Kirke for 
Settlementet, havde nærmere defi- 
neket dette sit Lsfte til s400. 

Derpaa blev et tidligere Forflag 
om Forhsjelie af nogle as vore Læi 
reres Lsn optaget«til Forhandling. 
Denne refultetede i, at det blev be- 
sluttet at forhsje Prof. Sangs Løn 
med 8200 og Professorerne C. X. 
Hansens og N. T. Lunds med 8100 
hver 

Kon1.Nr. Z rapporterede nu og 
fremlagde nogle Forslag angaaende 
vore Mode. 

,-Dan-fkerens Neformation« syn- 
tes fsrit at have lagt Beslog paa 
dens Opmcerkfotnhed. Fochondlin-» 
gen eller Droftelien dessngaaendej 
forbigaur vi og ncevnek blot, at, det- 
blev befluttet, at man vilde forløge 
at gsre en Kraftanstrengelse for at 
fmnle 500 nye Holdere fsr Nytaar 
1911, og hvis dette Maul naas for-! 
blivet alt ved det gamle, men hvisl 
Maolet ikke naas, sval Prier for-l 

fhjjes 
til 82 00 om Anker Det gcels 

der Jan am, at alle Bladets Venner 
forener deres Brittæbelser med Uds 

lgivetnes for at naa dette Maul. 
Videre besiuttedes paa Forslag 

safpont Nr. 3 atDirekt. for-L L.l 
foMer en engele Bibel-! 

khstorih som kan anbelales dem,! 
;der matztte inne en seiqu l 

St Forslag am at udvide D. l.3 
;Gl. blev rift tikbage til Kam-item- 
; Filqsende Konde anbsfqledes 
of Mem-del pq Minister-let til Ors- 
Mom Jen- Mem Mel-Z 
IIUMM W- Zeus Mk Jen- 
seit, M W spel Ost-W- 
fsh M set-r Man M. 
W fee tin-Wortsinn- i 

Wassan 
Windeswme 
W. taki pac- um 
Usswismmlw 
MUMMMICMM 

Mpss Ists. Insc. Osti- 
IUQ Ist- 

Meinst 
Den hvide SlavehaudeL 

Ghieago, den 2. Juni. —- sEn ung 
kanadisksfranft Pige ved Nach Adris 
enne Gingras, som hat-de faaet sin 
Udannelie paa et katolsk Konvent, 
boede sidste September samtnen med 

sin Tante i Montreal. Her traf hun 
stammen med en elegant klædt fransfk 
Tatne fra Chicago, der angav fig at 

ncrre en højtstaaende Dame. —- En 
hvilten som helft Politiembedsmand 
fra Chicaga og adikillige andre kunde 
ihave fortnlt interessierede Personer i 

Montreal, shvem vedkommende Dame 
var; thi lnm havde i adsskillige Aar 
værcit en af de mest bekendtessandlens 
de tned Mennesler i Eihicaga Men 
medens Lomtnetyve og Hestetyve far- 
følges rundt omkking i Landet og nd- 

ferer deres Zerretning med mer eller 
mindre Jndsblanding fra Politiets 
Side, san lanPigestjælere ogPigeicels 
gere, deriom de er i Stand til at be- 
tale den fornedne Zum, nhindret 
fortiætte del-es nederdrwgtige Trafik 
for Politik-t, jndtil dered Meriter bli- 
ver iaa grnnerende, saa endelig Lo- 
ven——o!n end med Læmpe——anvens 
des nat-. dein 

lerienne var i.:ttig, on den franske 
Dame tillmd shendc en let Stilling ag 
not as Luösns som istn»Selska-bsdame 
og Datter«. Zkønt Onkelen med gam- 
nieldagö Mennejleforftand var mis- 
tcenfiom over for den fine Stjlling, 
tillod Tanten dog Adrienne at rejie 
nnd den »letit.taende« Dame til Chi- 
cago. 
Tet tog dog knn faa Lage i Einen- 

ass fas: :’ld1«jcn::e til nt finde nd, at 

ijinix itte haode en Stilling iont en del- 
xlmoende Dame-:- Zelikabsdame, tvcrrts 

! imod var linn dienen en gritn gannnel 
J»Ms.1dnmes« Elavinde, og mere og 
Ymere Trcellearbejde vaolagdes liende 
»rein Tystematiib for at lmn ffulde give 
eiter for et uvaerdigt Liv, sont der be- 
itnndig foreholdtes hende somzinden 
af al Verdens Herligheder. 

Men slworior lob hun da ikke bott? 
Sast dig blo: ind i hendes Stilling 

og besvar Spøkgsmaalet. Vennes og 
pengeløäs i en itor By, uden i Stand 
til at tale Sproqet, hendes cheder 

nnder Laus og Lukke og i hendes 
Ejetindes Vold — ja, hvorfor lpb 
hun ikke2 

Til sidst tilipidiedes Situationen 
mete og mete, og det blev nudlholde- 
list- 

En Tag fkjulte hun fig bag en Dei-, 
og dar hsrte Ehun ai de intet anende, 
at hendes Eierinde folgte hende for 
en vis Ium ag arrangerede det videre 
form-due anaanende Leveringen ai 
Waren. 

Mesd knn saa Tollars i sin Lamme, 
hvilke chun omhvggeligt havde gemt og 
taget med frn MontreaL og nogle faa 
Filædningssstykter. iom hun hemmelia 
tog fra sin Kuffert, flygtede Adriencte 
nd i den store, Viertel-se By. 

Det kan være, at en og anden sy- 
nes thendes We krank, dog hun var 

utrolig beldig. Atbave vætet i en iaas 
dan Hule for Manns-den prisgiven 
iaadanne brutale Personer og ikke 
endnn bave oplevet Tvana og Bald, 
iaaledes iotn Tuiinder af andre unge 
Piaer bar maattei defe, det var et Mi- 
rakel, iom not knnde heulede Tanken 
paa en Beil-ermu, der vandrede ved 
hendes Side. 

Den fattine Pige fandt — uden 
nagen hjalp hende —- et Vætelie i Na- 
Belogen og lidi efter lidt ivandt ben- 
des Penge bott. hondes Frost-it Midij 
dag og Aftenznmd bestod tun ofBrsds 
foppen og det ene Klttdningsitytke 
eiter det andet kom paa Laanekantos 
ret. Saa blev hun iyg asf Hunger og 
Ansirengeliio, oq den godhjertede Da- 
me. i hvis W hun nu beede, bitte 
bendes Dplevelier. Hnn fandt nagte 
Jenaer til Idkiennr. og ved dete- 
M scep den lanEiomtne Lovens 
san M i Wie after Wenn-en 
Gnatt Mrienne Inn e teile dienl, 
kleseer. oq iom ved et Bitte-txt feem 
im en vom wies-esse —-·- 

«Trafik. Osg Monden, thorefter der skal 
siges Stop, er first og Istemmest den- 
at kristne Mennefkek gør des-es Jud- 
flydelsse gwldende i den politiskc Ver- 
dcn og søger at tfaa hæderlige Men- 
nesTer valgt ind i de forsckellige Em- 
beder: khti hvis ihæderlige Mcend of 
dum Blufærdighed ikke tog Dei i den 
politiiske Werden, hvordan mon det san 
vilde goa? 

Dernasst gælder dct for Forældre 
om We at være for rast til at lade 
»fine Damor« faa decm Dam- som 
Sels’tsabsdatne, og for unge Piger 
gælder det om itte at eftertragte Ma- 
geligibed og Lukfns paa Dydens Ve- 
kosftning For alle gwlder dct at levo et 

cerbakt Liv i Gutssfrygt, der er til- 
ftxqskkeliq for at Verdens Vanskeligs 
«heder. 

En iælfom Ulvejagt 
(Fordaanet ved P. V. A.« 

(Sluttet.) 
Som en assindig fled han for at 

mkke mig las. Med stn ene Haand 
maattte han jo holde- Teljlem 

Vi kunde allerede høte de fonnnens 
des Noah Tartaren saa fremad med 

Forwjolelse malet i sit Anstat. Znart 
vjlde de kommende naa os. Da ka- 
stode llmn Tømtnen og greb rned 

beuge Ocender efter min Ztruue Og 
nu først forstod jeg dann der 
tnaatte ingett Vidner nasse 

til hansllgerningllnderligtjhmd man 

i et jaadant Läjeblik fortnaar. zllf al 

Magt jog jeg lmmflniven dylst ind i 
Armen, saa Ilmn gav at oildt Zulet- 
tensdyL og samtidig gled hansz ene 

Zod -- lmn stod jo Ved Elwdens 

Sidefjael for at hale misg tut-r —- 

ltan inteblede og faldt saaleeseci, at 
den saatede Arm bang udenfor Slæi 
den« J et Nu var der flere glitt-NR 
Tandrwkker, der sylede siq fast F llmts 

Arm,0g under et haarrejsendexllngsts 
byl flcrbtes ban nd af Zlceden Gen 
for een var de oftech Hatt den Tolv 
den sidste. Da sfaldt jeg iAfmagt.« 

— Jvan havde fortalt den-te ty- 
stende Oplevelfe, Tom cm Ihan var 

alene og fun udtalte sine bevidste 
Tanker sl)øjt. 

J dette Øjablik klang ivor urnids 
delbate Nærkhed et mangoftennnigt 
bylende Kor· 

Straks var Jvan sig felv. 
»Aha! en ordenlig Flok,« udbrsd 

shan med lettet Hierte 
Mannen ltjfte Hart. Lanqsomt aled 

vi frecn one-r den blanke Stande 
»Jeg and egentlin vide«, fagde han, 

— ,,Hurtigerel Jvan· Hurtiaerel" 
udbrsd jeg- Hans Fortælling canede 
sia ikke netap til at owcekte Lust til 
et Mode med Nattens grau Basstetc 

Til min Forundring trakk dog 
Jvan Regulatoken tilbage paa lang- 
sam-sie Fakt. 

»Jeg gad egenlig vide,« fagde han, 
»hvorledes Ulvene vil bære sig ad 
med et Automobih om de bar Mod 

kirak til at angrido os.« — Ganske 
: ;.mgssomt krMalkinen fremad Jvan 
Karte ikke efter mig. Han hzvde rejft 
sig og fpejdede opmærfsomt gennecn 
Vinduet. 

Tenne Lejligshed vilde jeg benytte 
til at fkyde Regulatoten fkem til fuld 
Fakt. Næppe beniærlede han min 
Hensigt fsr han atter satte fig. 

»Bist uöle Stynwerl« iagde han, 
»Um du da ise indfe, at det er llet 
ingen Fare for Haanden. Hvordan 
skulde Ulvene indhente et Meer-j- 
der weder over stærkere Fakt end et 
Jernhanetog?« —- Han brtd ud i 
spottende Lotter. —- 

,,Hvordan flulde de kunne naa 
os?« vedblev han. »Vindnerne Met- 
lhtit, oa Glailet er en hqlv Tomtne 
tytt Hund er du egenlig bange for?« 

; »Im er like sbange,« paastod ieg 
;pikeret: »men iea holder det for 
Daueka at ndfordre en Fau, so 
man kan Waa« « 

; Gan vllde netop spare. da l det 
kam-ne et avfellql Hunng flk Vog- 
nen ql llqeftem at situ. 

sog fo't samtnen l Neu oa tog 

Z I I I t I 


