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Vogn holdt dem i Statt. Hvad me- 
ner du, om vi nu sad i den allerbedi 
fte Slaede med de allerrasteste deste 
sfokan?« · 

»Ja, mein jeg Mer mkg ilet ikkei 
saa sikker cndda, som vi nu bar det.« 

zdan Io, men straks dereiter gis 
det i Iham, idet han ftirrede ud gen-» 
nem Vinduet. i 

Det var ligeiom en dunkel, graa 
Skygge, der gled forbi os. ,,3aa du» 
den?« khviskede -.kmn ,Tet var den 

fsrste Nu vil de snart mer herl« i 
Deri tog han dog feil. Te boldt 

sig fremdeles bagved os. Omsider 
vovede jeg at aabne et Vindue og 
kigge nd. Men den bitte, isnende 
Luft fyldte sstraks mine Øjne med 
Band. Og sKnilden bed i min Hirdx 
iom orn det var skarpe Knive, der? 
ssnderflængede mit Ansigt. i 

»Nn?« fpurgte Jvan. 
Jeg gjorde ham opmcerksom paa 

rnin Tilstands ! 
»Fordørnt!« raabte han, ,,hvor er? 

da de steige Bæster. Tør de itke vise 
fig, tnaa vi se as om efter dem.« Der- 
med drejede han Vagnen og holdt» 
stille, saa vi uhindkset kunde se til-? 
dage. 

Med stpændte Sind iaa vi begge 
to opmærksom efter. 

»De er dei« raubte Jvan og pe-! 
gede paa en bred, graa Strime-, ders 
i halvihundrede Stridts Asiitand varJ 
fulgt os, og som nu ved vor Ztandssf 
ning iyntes at geraade i Kro. ! 

Ganscke tydelig saa vi nu hver ene-" 
ste Ulv. Det syntes mig en usbyre 
Flot, men jeg vilde ikke tnnne siqe, 
om der var omskrinn balvtreds og 
treds, eller maaike ncermere de bun- 
drede. 

Da de ton( as naa ti Stridt nær, 

standfede hele Flokkem noate med 
Ncefen højt i Vejret, andre i Ulvens 
Xarakteristift fkulonde Stilling. 

»Der kan du sei« raabte han 
»Der staar nu de iejge Kanallier 
Oa dem var du bange for! Vent, jegi ftal viie dig noget ganite andetl« 

Med disse Ord satte han Vogneni 
iraik Fort lige mod Ulvoflokken Øjes 
btikteligt sprang jeg op og vilde rive 
hani Styrehjulet ai Haandem men 

defindede mig dog strats paa, at der 
var ingen Fare for vor Sittershed da 
jeg fau, at san snart Udyrene mærs 

Xede vor Retning, Log de Firmen- 
»Lad dem være, Jvan, vend bellere 

biemefter. Det or allerede ient!« 
Jvan ihørte mig flet ikte· Han iad 

Zorn groben af et Aandesyn. Uophsri 
lig numlede han i sit eget Spros· 
Med gledende Øjne fulgte han Dy- 

gnes Bevægelser, idet han ger efter 
egulatoren. Da saa han« hvorledes 

de cenasteligt tlyngesde fig iammen og 
jog af Sted i straft Galop. J iatnme 
Nu flsj Vognen med et vildt sSpring 
fremad J et Nu havde vi indhentet 
de flygtende Kistere J est Nu malede 
det fsværede Automobil sig gennem 
den tcette Klynge, og vi ryftedes or- dunliat ved do Mist Sttd mod! 
deres Kroppen J et Nu var vi foran 
Staren. ! 

Jvan sagtnede Farten og vendtel Voqnekr Da faa vt Klyngen date-ide, 
rullende, kravlende i vildeste Norden. 
Wange laa og veeltede sig paa Sitten, 
andre styltrede If paa For-benen: med 
drællet Attde- Ah, saadan er Syst! 

Dr vi atter nærmede as dem, satte 
de, der mægtede det, af Sted i oitde 
Spring. Atter pasiede Jvan Leiligs 
heben op. Sorn en Stormvind raste 
Begnen atter ind paa Flossem hior 
den var nettes-sc Jvan haode reist ng i 

halvt staaende Stilling for Oder-blit- 
tets Styld 

»Na holder vi Aftegning!« hjrte 
feg ham ssige. »An er det ikke en lang- 
fom, aaden Ilerda hoor iets stattels 
fmaa VII-n ofres« det ene efter det 
andet —- Iom for to og trodsive Aar 

tiderh nssten paa felviamme Steds 
Nu er Wien kommen. Aha! nu de- 
tales der af m Mulden med qode 
Renten Dellize Gudi Modert Hav 
Tat, hav Satt Nu vtgok den umge- 
detlermnende sorq ira mit Sindt 
Sau manqe Aar dar ieq ltdt ca tit- 
ptt Zeni- vav Takt De iet- tun-a 
Mnnfpreemzeallctw 
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Mange fuste«enkeltvis bort i forfkels 
lige Rctnjnger, dem kunde Jvan jo 
tkke alle forfølge. Men alle Wagne- 
thvor flere sflygtede i Flot, fusste han 
freut on kaufte ned, hvad træffes kun- 
de. Fo’r derpaa i Rundkreds og sam- 
lede de fpredtx Rovdyr i Klynge igen, 
for fkm Gang efter Gang at sonder- 
knuse, nedmale, Oryde og radbrække 
fine Fjender. Gang efter Gang og 
med sit-se Jusbelraan Som en romorstk 
Foltherre stod han og styrrede sin 
Vogn. Og jeg bemcerkede gentagne 
Gange, hvorledes de, idet de krum- 
mede sig under den tunge Ma.fkine; 
snappede op cfter oss nced deres hvide, 
skinnendo Trender. 

Den vide, maanesbebelyste Steppe 
var sont overjaaet med Ulvetroppe. 
Overalt laa de der med brudt Rygs 
rad, tun-it START brwkfede Bett eller 
sondertlemt Brust. J deres sidste Giss 
den du stranipetrask laa de der- Hist 
og her saa man een løfte Hovedet og 
se ned mod sine Bon: hvad der kun- 
de vcere iVejen med dem? 

Omtsider var der ganske bogstave- 
lig ikke «fleke Ulve at der-ebe. Hvor 
mange der var flygtet enkeltvis i alle 

Retnjnger, var ikte nemt at sige. Men 
ida Jban havde overtørt den sidste, 
standsede han Bilen og tørrede Zves 
den af sin Pande —- saa voldsom 
havde hans Ophidselie vckret. Vi kørte 
rundt og talte de døde Kroppe. De 
viste siq at være mere ensd fyrretyve. 
Ost Jvan var blevcsn et helt andet 
Menneske Af hansKanonrus var der 
nu ikske Spur at opdage, og famtidig 
var det trykkende, der ellerö altid laa 
ovor hans Væfen, som belt forfvun- 
det: han fynte virkelig at have faaet 
Barnets lytie, sorgfrie Sind til-hage. 

Da jeg nu den følgende Ding pat- 
fede tnine Ting samtnen, lovede 
Joan mig at strive og meddele, hvors 
ledes det gik med hans videre Moo- 
jagt Thi han lbavde fattet det Forsæt 
at ville aøre sit sterste for at nd- 
mdde de fmateliae Graaben af Eg- 
licle 

Im takfede lmm paa Fonhaand og 
titsagde hanc Villigtbcd til at gøre 
Iowa-D, men antoa doq siet Me, 
Cum nagen Zinde Vilde faa gjort 
ztäixmr as at indfri Laster 

Tot-i tog fea dog fejl. Da et Par 
«:1.Ii’aauederss Tid var fvundot, modtog 
its-: en Etøu Tag gennetn Passe- 
pasten en tung, stok Bylt, som 
vifte sig at vcere et Treppe, lavet af 
Ulveikind og tantet med regelmæss 
sige Tasse-r af en ganske særegen 
Art. 

«.viendcr du dem isten?« streo 

han. ,,Det er tre af de største fra 
shin Nat« Og ocn Kanten sidder et 

Øre af shver af de sekss og fyrre. 
Nu hat vi her paa Egnen sfkkert 
ikke en eneste Ulv tibbage Jeg hat 
drcebt ialt tre- og halvfjers. Og vi 
hat gentagne Gange pstvet at køre 
ud med aaben Slæde rundt omkring 
for at lokke de muligt ovekblevne 
til for saa at nedskyde dem. Men 
vi hverken saa ellek horte noget til 
de grau. 

Merkeligtt teenskte jeg. Hvem 
stutde have troet, at Ulvene fkulde 
blive udryddede ved Hjædp af Bi- 
letl Men nu om Stundet kan man 

ncMen vente at se hvad isom helft. 
Ovad for Fremfkridt og Udvtkling 

dhat Este Fall, der nu er i Tredivos 
aarsalderem set paa Videnftabens 
og Tcknikens Omaaderl Og hvad 
der venter os gennem de næfte 
tredive, er iskke let engang at ane. 

Saadan teenker ieg ofte, naar 

jeg sidder i min Lcenestol og be- 
weint ftsttek mine Fsdder paa det 
kostbare, prægtige Ulvefkindss 
tret-pe- 

« Mode. 

Hvok der ek Klang i detfe Ord: 
Msde. Drt er TilsældeL nnak to 

Mcnneskvr Isilles oa Inn taler out 

en Gmm i Frenuiden attei- at mo- 

des, og det er ogiaa Tilfmldet war 

der et Tale om et Mitte —- enten re- 

liaits eller of en anden Akt, hvok 
Tusan-« of Nenn-Mc kendte oq 
Monds-, wides. 

Her l Rats-se er der ogiaa Asde i 
disk- W. umli- Aakssntde. fpm 
de Ists of »W«I W 
ded. Ver er m- m tredie beq, oq 
vi bot ellendi- W WI- for 
en Im W Weis-. II des 
n m sm« i- W bin dia- 
M WI Ist-. « M sit 
W sc W — II III-s 

Wiss Isa- II — sit- 
Wsr. W 

M 

ne afholdes i Stolens Gymnasttkhus, 
ssom visstnok runnner omkring en 600 

Menneiker. Jeg skal itike forføge at 
give et detailleret Referat af disse 
Moder, da der er andre, sont paa- 
tager iig dette. Men der er noget, 
fom jeg bar glcedet mig ved tat here 
desbatteret, og jeg er lige iaa glad 
ved Refu«ltatet. Tet er nenilig angaas 
ende NeenahsForjlaget: At vi «skulde 
indskrcenke vore Aarsmøder til hvert 
tredie Aar. Det blev nenilig ved-- 
tagel, at dette Forilag sknlde laegges 
paa Bordet indtil naeste Aar, idet 
nogle mente, at det var ret, at dis- 
se. sont Fholdt paa Mode hvert tredie 
Aar, sknlde have Lejlighed til at 
blive bestnrket i denne dereö Tro 
eller ogsaa mifte den- 

Vi haaber, at man endnu mere 

ncefte Aar vil holde paa Aar-sma- 
derne. Angaaende Aarsmøde ihvert 
tredie Aar, du holdt de fleste jo paa 
den finansielle Side og mente, at 

dies-Menge knnde gives tilMissiionem 
det synes at være en Selvfølge, at 

disse, fom ikke holder af at give nogle 
Penge ud for Reisen, ogfaa vilde 
klemme Dollaren for haardt, naar 

det gjaldt at give den til Missionen. 
Racine er en fmuk By paa oms 

kring 40,000 Jnddyggere, og et mere 

isdeelt Sted kunde sibkert ikke have 
vceret valgt iom Konventionssted til- 
med da en stor Procent af VefolkJ 
ningen er danle Luther College ligs 
ger Veft for Byen paa Flodbredden. 
Naar man ftaar paa Verandaen 
eller nde paa Græsplænen foranSko- 
len, da har man et meget fnmkt Syn 
for fig. Lige fomn ligger Floden» 
iom ndtørnmer fine Bande i den’ 
store Michigan Sa. Lang-s Floden 
Syd paa er der Parkanlæg, saa 
langt Øjet kan skne, og mod Øst og 
Nord har vi, «l)vad man kalder »Is« 
land Park«. Tet er nemlig et Parksj 
anlæg, som omgivess ai nwvnte Flod 
(Rucine-Niver). J denne Pakt (Js- 
land Part) er der anretstet alle 
Slags Gytitnastilawarater, hvor 
Bamene og de unge kan tilbringe 
deres Fritid paa en for Sandheden 
god Maade. Luther College·s Be- 
liagenshed er meaet fmuk ,og der er 

mange andre Steder i Byen, fom 
man maa beunsdre, men dette vil vil istke sbecikrive ber. Det ovennaevnte 
er blot anfert, for sat»man kan faa 
en Jde am, hvorledes Stedet for 
vort Aarzmsde er- 

Der er fom bekendt tre Kirkef wf 
vort Kirkeiamfnnd her. Disse er alle 
prægtige Kirker og fylides hver San- 
dag som en Regel. Der-for er det jo 
ifke faa underligt, at de fyldes til 
fidste Plads hver Aften i disie Dage. 
Der holdes Møde i hver Kirke om 

Aftenen, hvor de forfkellige Praefter 
taler. Guds Ord lyder klart og rent 
i disse Dage. Give Gud, at dissfe 
staune Ord, sont lyder, maa virke til 
megen Velsignelse og til Sjæletz 
Frelle Vi Var dog ogiiaa Trcengs 
felsitilder her, navnlig naar man skal 
ind i Sipiiesalem da maa man gaa 
igennem de fnevre Korridoren og 
her er Traengselen ofte fvcer, men 

soglaa dette ovewinder man bog. 
.. Hermed saa en keerlig Hilsen fra 
Aarsmødets By. 

J e n s. 

Nemah, Wis. 

Tiden gaar hurtng det er allerede 

lcenge sisden vi lod hsre fra os. Da 
vi altid glæder os ved at høre nyt 
fra andre Zteder, skylder vi jo ogjua 
at meddele noget sherfm Vi vil aller- 
fsrst fortælle, at oi længes meget ef- 
ter Sammet-m Dei fryfer endnu om 

Ratten og er koldt om Bogen, end- 
da vi nu striver 2. Juni. i 

Men det er Inuaske den bersmtez 
Komechale der skyggek for Solensj 
var-me Straalerf — Ak, den Kometsj 

thate, den jog Strcek i en hel Del1 

fsvaqe Sjcelr. og sna er den cnaafch 
sikke nndet end Øknkabltendelfe De 
Elaskde Stiernekiqete fqnes io at va- 
re meqet ueniqe am, hvad den essen-· 

lcig bestem ass. Wen oqiaa Kometekne 
holder Herren i fin Wd ligesotn 
alle andre Moder-. i 

VI hat i den fenere Bd haft stere( 
W I vor M. W W de 

unqe seit for de sldee den N. IML 
Dei var en M M samtnen- 
kmn —- m ss das-, ipm Und-c net-l 

EBordtaler til nede i Krypten 
Aftenen efter var der atter Fest- 

det var Vryllups«feft. Ehr. Jerssild, 
en Søn af Pastor og Mrs. Jersild, 
sblev asf Brudgommens Fader viet till 
Marie Hausen. 7 

Der var den Wiærteliched ved Fess- 
sten, at Pastor Jerssild ogsaa havsdkf 
viet Brudens Fader her i Neenall 
for ra. 20 Aar siden, nn viede hast 
altsm deres Dotter til hans egei 
Søn 

Sau Ehavde vi atter Fest nu sidsk 
) Iøndag Aften det var de ældre o; 
de nnge tilsaimnen, der holdt A· 
sitedsfeft for Pastor See og Jan-Hi 
ssvm nn snart rejser til S. Dak. D« 
var indbndte til «Snpper« i Kirkens 
Krypt bvor der havde indfiindet fig 
en stor Forsamling paa omkring 300· 
Mennesker ifior at holde Aff«kedsfest. 
nied dem. Krypten var imykket nted 
Grønt og Blomfter. Ved Vordet« 
holdtes der Daler af Menigihedensl 
Formand Ehr. Larfem af Ung- 
domeoreningens nyvalgte Prcesident 
Nielski Larsen, samt csf Pastor See. 
Te nnge fkcknkede Priesters flere 
innikte og kostbare Sølvgsenftande, de 
celdre skcenfede en ftjrre Pengeium 
Tot blev en fkøsn Afskedsfest til Her- 
ren-S Ære og til indbyrdes Glæd-e. 

En Del af vore Folk er rejst til 
Aarsniødet i Raeine Menigheden 
iiender to Delegater. Vi hatt-her at 
Herren vil give megen Velfignelse 
over Modet, saa de maa bringe godt 
nyt med sig hiern. Pratsten maatte 
blive hjemme for at pukke ind til den 
lanae Reise, da han ital holde Ast- 
skedsprasdiken Søndag efter Aar-s- 
mødet. K o r r· 

Tainowfkakocessens 
Afflul«ning. 

Tet fidstc Retsmsdr. 

Leu lungvarige Proces- i Vene- 
dig angaaeude Mordet paa Greo Ko- 
mmowfky er uu endelig bleven af- 
slurtet. Efter cn Formidersøgelsc, der 
pau Grund af de anklagedes bevæs 
gcde Fortid ftrakte sig over mere 
end trc Aar, blev Hovedfovhands 
lingen pa-a«-begyndt for Edsdornerets 
ten i Venedig den 4. Marts i Aar, 
og siden da har der med ganfke en- 
kelte Afbrydelser næjten daglig vak- 
ret afsholdt Møder, indtil Dommen 
uu endelig er falden. 

Det sidfte Retsmøde var overors 

dentlig beweget Der var fort streng 
Kontrol med det Publikum, der var 
blevet indladt i Retssalen, men 

uden for Retsibygningen og langs 
den Bei, de anklagede skulde føres, 
havde der samlet sig uhyre Mennes 
Heraus-sen som foranstaltede larmens 
de Demonstrationer mod Grevinde 
Tarnowska og formelig peb hende 
u-d, da bun førtes forbi i sin Gan- 
dol; det var endogfua san galt, at 
Politiet maatte tilkolde Brandt-Es- 
net, der kølnede Publikums »Vegej- 
string« med nogle velrettede Band- 
straaler. 

Straks efster Mødets Begyndelse 
eog Retspræsidenten Ordet og gav et 
Refume af hele Sagen, og efter at de 
anklagede demoeft, paa hansSpørgs-. 
maal hxwde erklæret, at de ikke hav- 
de mere at bemerke, forelagde han 
de Edsvorne de SpørgsmaaL som 
de bavde at besvare· 

Klokken var M, da de Edsoorne 
trat sig tilbage til dekes Raadflags 
ning, deUarede hele Eftermsiddagenx 
føtst Kl. 71,-2 viste de Tig igen, og 

efter at detes Ordfører huvde oplcestt 
Spanne blev de anklagede fsrt 
ind og gjort bekendt med dem, og 
Reiten affagde dereftcr jin Dom. Da 

Prilukow harte, at hau havde faaet 
den haordeste Straf. ti Aars Fængs 
fel, faldt han i Asfmagt og movtte 
mres ad; de vorige anklagede tog4 
Zagen more rolith Nun-now, deri 
fik Z Uak og l Maoneds ZEngiel," 
toq siq blot med sendet-ne til Ho-4 vedet. oq Orwinde Tarnowska ist-; 
rede ducke-we Taster-ne as sine Mikel 
msd « Lommetskklcde do htm htt« 
te In sahn-. s Ia- oq 4 somit-» 
dies Itsqu di Komm-wissen 
W Festudetle Ils- soc-findt 
Hast Its-Indus Mist ev de W- 

Hsds stud- UIMML III-d It IM- 
dek m futd di W- 

ahns W M m 

M nd- at Mc via vom 

Etsch M 

Skal De reise? 
THE omxzdncimm ’"· 

cuNARDu uNE 
III-AS ts- 

De storftc, hurtig-»sich sitrcstc og 

clcgantcft udstyrcdc 
af alle Leeandampere 

Billetter til og fra Danmark 
mcd denne Linie sælges af 

Danijh Luthemn Publ. House. 
Blair, Nebraska 

Circulærer og Oplysninger frit paa Iorlsngendn 

Med Billeder af Skalen i Blair. 
Stolen i Racine og Samfunders 
Foklagdhus altiammen paa ee: 

Koth Trykt paa fint Kutten. Tke 
forikelligo Farben Pris per DI-l siu usforteret 25 Ceut3. 

Nye Brei-law 
l 
l 

Et fortræffeligt Middel til at 
vække Interesse for Samfundets 
Virksomheder. At udbrede dem er ou 

Mission i sig selv. 
Dau. Luth. Publ. Haufe- 

Blair, Nebr. 
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Höndagsskolekort 
mcd dansk Tekst. 

Nettaprii 
B l. 

72 Skriftsprog (Tickets) alle forfkellige. 
Sttrtelfe 11-2x214. Trykt paa godt Karten 
i fire Kulører. Ny Udgave. 8010 

B2· 
24 Gyldne Belsnningskort med ligesaa man- 

ge forfkellige Skriftsprog og Vers. Trykt i 
Guld paa forskelligfaroet Karton. Etørs 
relse 2854X472 .ls 

B Z. 
12 forskellige Blomsterkort med udvalgte 
Striftfprog of Joh. Ev. paa For-Mem 
Størrelfe LIAXLM .10 

B 4. 

Summe Kort som Nr. B 3 og med Iamme 
Tekft paa Forfiden, men med Salmen »Alle 
Guds Baru, hvad skader dis« paa Bagsiden. 
Eet Vers paa hvert Kot-t. .12 

B 5. 
10 fotfkellige Blomsterkort 2Z4x372 Tom- 
mer. Tekften er udvakgte Vers af 1. Joh. 
Brev, alle forfkelligr. 

B C. 
Summe Kort fom Nr. B 5 og med sammt 
Tekst paa Forlidem men med Salmen »Op 
al den Ting, fom Gud hat gjort« paa 
Bagsidm II 

V 7. 
10 smukke Blomsterkort hver med fokskelliq 
Tekst fra Jer Biergprædiken og med Sal- 
mevets bag paa. Stsrrelse lesxst Tom- 
mer. .ls 

B s. 
Urs. Grimkes Tekstkott. 100 Landskabsi 
billeder med Bibeltekst. Chroma. Stttreli 
se ZXHL Tommer. .I() 

V 9. 
»Es-U Ited«. 12 bibelsie Tekftkokt med 
Momster og Fugle i smuk Farvettyk. Stir- 
kelfe 3X4 Tom-net so 

B 10. 
»Sslmestd«. 10 Kokt i smuk Fakvetkyk 
med Blomfter og Laut-stoben samt udvalst 
Iekft fra Satan-wes Bog. Sttkrelle MAX 
til-« Jammer-. .- 

s U. 
»Oui« cis In LMess LUC ls Wfks 
costs-m msd Vlomstek og Instit-let i strs 
Hat-ver ca Entd- sttmslfe IX( costs-. O 

s ts. 
»Okt- i dein-C II Aue MW 
lsdst med III-nim- OI M k W II 
Ald. Umriss Utxssi cis-m 
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