
·«Oankkeren«. 
I Wen-ist Meu- og opkpgsz 
W for du dcnfke Fell T 

ismetika 
this-et- 

DÄIISH LUTE. PUBL. HoUsEp 
slM, Nebr. I 

»Da-steten« ndgaqt hver Tiksdag vq Jud-g » 

Vris ot. Iargang. 
« 

De Form-de States 81.5«). Udlandet ROD- 
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If who-r Iri, bei-es Chr-dient- 

I. M. Anders-m Blum Mii. 

sutomä at »Mi- Postotticss as second ! 

clas matten 
i 

Alberti-in- fiaths mast- lmown upon 
i 

Wie-Otten. 

J Tilicklbe as Ungelmckssighedef ved 
Isdtagelsen liebes man klagt til bei sieblige 
sitt-Elen. Sknlbe det ikke hfælpe· heb-s 
san benvende Fig til »Daniketen«l 
somet- 

Jiaat Hefe-ne dem-endet sig til Folt, der 
svertereriBladet,snten rot at kthe hos dem 
Ilet for at san Oplvsninq om det qui-mag 
hohes De activ omtale, at De las Ader-titsc- 
mntet i bitte Blut-. Der vil viere til gen- 
Idig Kett-. 

Anonymitet. E 
Dom masn Ded, er »Dausteren«; 

jkke nun-d Anonymim i jin Al-; 
mindelsighed M den ene og den« 
enden ital faa gerne faa Lov at sskrjs j 
ve 1 Blwdet uden at sætte fik)cavn. 
under « 

Men —- mærk vel følgende Be- 
Wslfer for at lunne faa anomyme» 
Jndmdelfet W- 

Vt shar fleke Gange gjort op-« 
mcksrkfosm paa· at den anonmne’ 
Indien-der alrtd maa opgwe Nam- 

soig Adresse til Blum-h san Redokil 
tøren fon v:de, lwem ban hat med 

Blwdst wem-get Fig ftsørke Awsvar 
for Moan rtkfler end for Llniflens 
som Jorfatteken fætter Ravn og 
Adresse under. Dei-for spiller vH 
sum-e Krav paa Tygtigihed til anoij 
M Amikler end til andre. i Oq anvnyme Artikler man som; 
Regel W strengt fagligf, jkke 
periønlige. ; 

Bi bar i den senkte Bd known-« 
get et PM Jtvdsetsdeliet fka Wend- 
funvelhakopgsivetosscavnog 
MAY men sum udesn Navns 
Undevjckrtft kvktkferet mmwnePers 
W vg Folkeklasfer. 

Man vscl ist-une, at dette hat Läg- 
M M fta C Mld eller Skjul 
at beste Sltcn pas Erlige vejfarende 
M Haar Me, Verm-et, det can 
«Dsck.« iklse være med til. 

Den ene Jndsender skriven »Jeg 
ded, Ct dette Blwd iskke er Me- 
Me for shverken den em eller den 
andeu, im jeg ladet Mel gaa 
sin Gang til rette WJMM 

Lad TM W sandt, men vi 
ladet -det soa ogfaa gceldc, Mr 

Dame Mond trwkte i SERMUL 
Nei, trete Jrcdsensderl vil vi stil- 

Ie os i Wmes REM, san 
M es imsd Holger Dunste Sigm 
»Gr- fester med mäen Bund-e 
M- M fes for Alvot tun-« 

qu os eudnu tilssje, at vi sIet 

at garse ! 
Mm del csr like den eueer Be-« 

Angelsr. I Emsyoer vjl kunnk for-stau, an 

l 

DtthIstrKm,detalckidmm. 

Icst —- skriv bbot mwtmmt 
idem Oder hoc Luft- men sogligt di 
sont-des at det Lan tjene bemde 
Wem-e oq Blatt-eh saaledes, at 

god 
For 

a: Trjljc dig Tklv naiven frem 
Stud. 
W 

Lokiinet.s3ageii. « 
O 

Bi fkal førit meddele en fort 
inertsigt over Monden-s mærskelige 
Liv. . 

WJlsimn Lorimek har ved Eine 
Evncr og jin Energsi underlig for- 
stuaet act Famle sig Verwer; i fort 
Tid er dem steget fra en Avisztdregs 
sog Ekmmdsets Stilling til ast blive 
en Uoliitifsk Mast 

W. Lorimer er findt i England 
den 27. April 1861. dcm kom med 
Him- Forælldre til dettse Land, da 
iban vor 5 Aar gmnmel og til Ethi- 
cagio It 1870. Hans Feder var 

Ums-botenle Brei-L Thal-de en Fa- 
milie of 7 Medlmnner og bede, 
da Wxilliæm var 10 Aar Sammel. 

J trc Aar ssoligte Willimn Adi- 
set og mtdfede Sko, og wage af 
Ein Tid ansoendte Thau til at laer 
at sblive Skiljmnlen Sei-a arbejdede 
ihatt en de smn »me han« for Fir- 
maet Cur-fon, Pfrie, Ska 82 Co. 
J shalvandet Aar arbejdede lyan for 
et READ og videre i 5 Aar ved 
Slagtertksrna 

Da Wiilliaim var 21 Aar, fik 
äym Ansættelfe som Spowosgnkcksons 
duckt-r i Iwillen Egenfkab hcm ar- 

bejdede i henwd 5 Aar. Sau bla- 

ban valgt til .,con-st-able«, og i 
1886 begynsdte shan ckt handle med 
Ejendmmne J Forer 1887 uds 
ncwntes han asf May-n Rache til 
asfisftierewde Supekinjmdent ved 
Naniwa-Mel Satntidig, fymss 
det, bog Thon Kwntrwkt for Udvidelsez 
af Vandlodninger og Anploycrede’ 
50 Spcmd Hefte for et Aar. End-I 
kku forth-we lhasn sin Fortetning sit-mI 
Eleet l 

Sisden blev Lorimer wdmwnst tkl 
Ovevcwiynsmurid over Witwæfket 
Detme Æling frwsagde Don Tig 
for at stille ssig fom Flde for 
»Wer-f of Swerior Court«', men 

led Nederlag. Hm blev valget til 
Medlem as 5-I.,55.,56.,58.,59.,60. 
og fil. Kvnigresjer vg resigneredd 
fta denne Mghed for at ta- 

ge Sæde i Skivket den 18. Juni 
1909. 

Wisläam Lin-knei- Iyar widrig z 
M m Dag til Ziele, malchasi 
der Men hoc-d Guindlag hon hat? 
samt for sin were Meise, W 
hun as fin Jst-der i Fritkd og as esuL 
WHAT-ex som Vom m ai! 
Weste IS for W, da han 
M, Wledes han fom AvissdtenzI 
M Familien Vvid sdennc 
M Mde han« at than tjenste gcni 
nunfnötlig 820 som Ugen. 

Mr. Lorimet gistede ’·«ig i lssl 

itned Miss Man Mut-new Te hat 
«8 Birn, 6 DUtke og w Spnner. 
l——— 

Tisl denne Qversigj over Lorimkris 

HLiv skaj vsi søje en fort Overstt 
Jover LortmcriSogens Gang. 
I Den 27. Mai 1909 blev W. Lso 
Its-mer efter : Motmisders »Mod- 
’lvck« i Illinois Legslatur valgt til 

Senatw 
Den m. April 1910 offentlsigs 

gjordes Chor-les A. Whites Beken- 
Idelffe --— at han hxwde fasact 81000 
XsVr jin Estemme 

Den 20. Juni ordrede Senatcst 
deefsgxlscs af Sagen. 

Den 8. September asflog Nov-fe- 
svelj en desbndelie til en Banket 
i Lwnilton Einst-, Maus-L hvis 
Lokimer skulsde med. 

Ton W. begynsdte Senatskostwii 
teen fin Underijgelse 

Den ·22. Fchr. 1911 fotsvarede 
ijrTmet Tig for Semtet 

i. Mai-is ff. A. stemie M 
46 mod 40 i Lorimerc Ich-r- 

5. Apis-il Wrggjotdes Feka 

dejtoric I 
Juni ordtede Senat-et w Uns« 

vers-geis- ! 
20 Juni demu- uWI 
28 Maus 1912 qsgw W 

fin W 6 mod st W 
Ism. 

20. Mai W Satt-It Be- 
Minqen ttf dam- W- 

18. Mk ists M Lo-· 
am- M « ss m is sum-I- 
m W. I 

M hat met-den Mut-ende, for-! 
di vi mis- Wisgagen for et 
fachen-denke Apistyksk i mi Land-«- 
potwre Liv, q- dst mit er weis-! 
Wunde Was onna-. I Nost- iqq taus- oq W» 
vaihwowauk 

Man for-stam- wt en Mond mod 
en faa g«l«imrewde Karricre Tom 
Willimn Lirhmsr smaatte Oække Op- 
iigck og vinsde Vennek, jsa Beuctdvew. 

Hans pensionlige Forhoid fkal 
vsi dog ffke gaa nærmere ind paa —- 

det mosa i san Henseende vaske til- 
strasskeligst m bestrickt-se ast W je» 
itke er pecsvnlig kendt siylldig i 
ztsøsv ais Zuscan eller anden For- 
bkydelse 

Osg Pevfmrlig heb-ver Man-den 
rjmeligvris äkke vor Medfjslelle 
Don er LToa hejt paa Strom at W 
nsdk klarer fig. Kun hons Anseelse 
bat Iidt STIM. 

Dei er Sagen, der hat Be- 
wdn-ing. 

Den hat sin Ergerlige Side. 
Nam- en slig Zag, sont jo be- 

wret sden Oele Nationens Ære, 
konnner op til Underisgelsz im 
sustede vi alle at se til Bunds i 
den. Qg der er mstoln M vi Ae 
tan. Der er vol kostet Lys over 

den, men der er langt fra elimin- 
«delig Klotho-d i den. 

F Ved sprste Sicmmegivning i Se- 
«:m-1et faldt Stamm-n- 46 mod 40 
"j Lvrimers Jan-L 

Hunde der vceth fuld Klached 
i den, km maatte san godt fom 
alle Stemmeme ja have faldet nd 
paa eel 

Ved den spidste Stemegivnsing 
Golde Ewmmerne 55 mod 28 täl 
llgunst for Lord-net Lisgcssaa UT- 
tmk for en underlig Ude. 

Eller et det umligsl at foteslälle 
sig, M de 28, Cam nu stemte for 
at erklæke Lorimeks Volg for gylsH 
-digt. gjorde del lkosds bedre Wer-« 
bwisnings Ncwpe ( 

Men char Sein-et ikke kunnel 
ovnua fuld Macht-d «. denne Sag-· 
worden skucde im den siokc Of-«J 
semligbed kunne det! 

mm ern Ting er gar-M flatt: 
a-: de j1.ikc,«iom ck indeiitet i den-I 
ne Sag. hat gjort mere for at Hin-« 
le Wir ektd for at lægge denj 
frem i kaset Det et fom sit-H 
»Wer den, som wer W, indess 
Loset og komme-r ikkc til Mich at 
bang Germisnger kkke Wlle roh-» 
ie« 

Zet sm denne Side man man 

grue for al den W og Fort-lese 
as Zaudbedem al den Mened vg 
airdct mtdst, der fkjuler sig bog 
om en Man Sag. 

Men Saqu maa ogfaa les fw 
en enden Side. 

Der er idog taget med Alvot og 
sait Hat-nd wo Mitgme Bestä- 
Hscr og Flpb af Stamm-. 

I lldcn Heu-san til, M Skyld 
der falder eller ilie selber paa 
Noer selv. lau hat Semäet ef- 
ter den grutrdigü mulige Unber- 
Høgelje ved ftort FlerM flemplet 
Levis-mirs Valg fom ulvvligt as den 
Alt-umd, som Eden gamie, met-bist 
Senats-r fm Illinois M, at 
Oder est-r deres Wöning er 

bmgt Wie III-oder og Mist-let 
for at W W Balg. 

Og videte hat baade Senatet 
og for Mrigt Landets lebende 
;!I-'usnd, ja, den -t).les Befollnmg 
under hele den Zugs Gang dist- 
at kan man end ikke absolut sites 

Arn-ob ValqsoinxdcsL I·cm sknl sligt 
revtccy naar og hvor sont helft de! 

Ihn bringess for Lyset 
Der er ikke hvekkcsn stor Ære 

Zeller Vinding at ovnaa ved at kabe 

»3trwmer til et højt Grads-de nom 

»vodkommensde skal være udsat for- 
at »der ital .fcm a lldfold, sosm des-: 
hat faaet for Lorimet. 

Og mdeljg —- imet Argument 
for direkte Valg as U. Z. Sena- 
torer kutsde have fremmet den Sag, 
fom Mütter-Sagen hat ajort det. 

W of Armes-Sagen er 

M et Pius for funsd ærlig 
Follwalg til vor-e hsjeste politMe 
M. 

Birnehjemsinietcsfe. 
Da jeg ssttw mjt Stykke i »Dau- 

Ietetst Nr. 48 var »der meid Postor 
Jeesilds Wwing til Ratsins- 
MiBlairfokøjbvgdeksiget 
Im- at male cf Dienunemg Bsrni 
Its-beider ude og andre hie-um« 

set Lan-d, at wogte as de swre 
Drenge mmvtc hjrgkpe himlmh san 
var Inst vel over-seiest at jeg fix-ev 
Tot-engen for i dem Sparopens 
gesfpwtgssmaol kan Pigetne Hi Al- 
mMeljghed da ikke komme i Be- 
tragtning, thi wissen Pigc iäan 
sfka 14 til 18 Aars Alderen læggc 
noget til Sde af en GennemTUth 
lsn as 82 am Ugen (ng gam· ofter 
Lenzikmtnlidene i Waupmu Wis.), 
og fixfx der vcd Zlisd og mcgen For- 
nuft spare-s Its-c op, ja saa but-de 
sdest poa sfmmes vcd at lade hensde 
»New det. De as Hjemmcnes Pä- 
gebpm som arbejsdek diejan en- 

ten de fast del-es Kltwer og endet, 
Ihvad der høwr til Der-es Untier-hold 
som Rede-klug fsor denes Arbeit-O 
eller de faat tibsvarendc Løn og 

»seh) moa Male for dem, de: Lan 
hist osmmspnt gaa läge op, sdvg sy- 
,nr-3 jeg bedst Um dct sidste 

Men jeg kan not Ie, at det var 

»dennc Drengehjcelp hjemme, Mr. 
Fersen gick fast paa; det var da 

ilangt fra, at dct sxulde fotitms i 

lmindste- Mag-de somjsn Fmssklejnelsl 
Je mosd Hij i Elk Horn elles 
LFaustendcrscn -der, men jeg kuwde 

»Im-d min bedste Villie Me se an-» 
»Okt, end ast det maatte ver-re Dom-! 
»gem-, Poiftor Jersin særlig jhat-de 
Ii Tankcr. mai han site-v, at den« 
»Bestemmecsse fra fertige Aar, an-» 
gaaendse Qverikusddct af, hoc-d Bsrs 
wette «fsortjent(«, satt-es i en Bank 
ow. ikke W at være hebdiig af 
den Gunst-, at enden siuwe de 
Vorn, der arEbejdede -hjemme have 
Lin eller ogsaa lsidc Utet i Foschold 
til dem, der tjente, og det mente jeg,1 
at Tkal nogle Bat-n ais-beide hjansz 
Me, faq lob dem san Betaling for’ 
Ebers-Z Arbejde Haksan de, der tie- 
nor, 

Mr. Las-sen fkriver om Trenge,· 
der et ude hele Aar-et og andres 
der kun er ude om Satan-erm, atl 
Eben Tvncs ikke det er rot at Mirl 
disse Tidfte chele Bin-toten for ingen- 
biiw nei, gen-Te dist, men Tjeneks 
de fffe deres Fide, ja, san gaar 
sden jo fm Docrfmddet Dei Ovd 
VoeM ftmt for mig som kun 

»Hu-III Meers-falsch G bei er W 
jDrengs og Pigrs hell og Ma- 
IU 
l 

Jeg skrev ikke, at der er Bot-U 
lfom bærer Hab til Hjemsmenex 

ERST-d blast-pe, at dct itte fkal ske. 
Mr. Laffen väl not lwie ist-n og 
se. wirren Fokhinderse jeg »Ohne-l l 

l 

’de dam- Opd Ae dek er sww Vom 
der aslstid er glade ved dieses M 
le Hjcm faia vel i Ell Horn san i 
Was-wem sdet twr jeg fuldt vel;; 

Ihn-de 
vi blot faa rigfig mange 

Mut-e der altid med Hausth- 
Miund og Hier-te vil mindcg Hieni- 
nsene smed Tatk. Hvillen Velsignrls 
let 

Med kætlsiq Hilft-n til alle BA- 
nichiansvemmc 

c. K. Inder-Sen- 
Oloander, Gal. 

FDaust Legemission i Kina.» 
J denne Tit-, da alle opltjtseslvisq 

klcsfercs Tanker jcwnligt gank til; 
Kinn, vil nebenstmechde Sud-rings ,af dem-sc Steg-wüsten i Lskanchus 
Iriet fiktert tieferes-Viere ( 
E En af Hovsedthjonerne paa deni kdqnste Æsfionsmart i Mino er· 
Autunq, den swke By ved Yaku« 

»flodsens Munding, som var et as 
Cemrerne i den rusjjfkesjapanske 

fass-ig. Her awejdek san-den Mis- 
idontkk Vyff (fra Vonsild ved Kol- 

"ding) de to dqnske Læqemissionæs 
rer Ellekbæk og Lotsen, der her 

W used tin-same Povkmnisi l 
Rossi ask det srygteligste as alt frygsl 
Wi Kinn er den XMpfke »Amt«-; 
Mk Dei et der-for W Unden- 
at Whtingen trods mange For-s 
W da stort W stritt-mer 
M de dar-sie kristne Leser i stete« 
Mr hvet Dag. l 

Den fslgende Skildkinig et taget 
asf »Daan Misstmsblad«: 

M Den-nett 
Lob mig ptwe pqa at forttklle 

eder lidt om Livet her wo Beispi- 
talch for at J san blive klare over- 

M Michel-er her et for at 
M Evangelist nd M mange 
Nenn-Kot og opnaa store Reful 
W, hvissblotJogvisanfm 
mtd TM Bin i Muse over 
for M Irbejdr. 

Nah-en kuA lese. 
En staffels Mand, der er nee- 

sxen blsind, kommst ind i Piolåsklås 
Wen. Dei ene Øje er fulthwndig 
eldelagsn des-: ander fcm nmasske Mive 
-liidt bode Md VchameH Skønst 
jeg Mc gov Man-den megest Hmb 
om Vedriug, kom Thon dog i lang 
szd dagqu tleehansdlinH harte sag-· 
lig Jung-Es Prasdsifcn for Butten- 
ietnh og om Ssudagcn Tau man 

bwm umher Gwdstjknesten Wde stil- 
le og lytte til Order Endele kom 
den Tid, Da you maudxc reife hjem 
mange Mil nordpair Han var rn- 

rende tasknegmmelig sog sagdz at 
Gan Uflde tro pan »Im-DIE Den 
fidste IDag TM Thau en hol Del 
Its-stetig Snmabsger »Du can jo 
ikke Te at lca7e?«« »Nei, men jea 
hat en Nahe, Tom tun læse: chtm vil 
lasse Bsgerm for mig« Nu Iidder 
Tau de to Naiv-der der langt ude 
wo Lawdet og strwek sig igennem 
Ide- knisteliige Drum-ten Tom den 
sinkt-blinde Patient sit med sig fra 
Wlisklitskfkens Vemwærekfe 

Meridathelewgetetkkcv 
ringe Anteil Irrt-Roten der stelqu 
i Polisblinkfkens Verm-Tal og der- 
ved spredes vidt omfring. Mon 
iöke de Mal-de være mod til at for- 
bensde summte-i Hiern- til at mod- 
tage Herren? 

Den kiuesiske »Zum JUNGE 

Der bliver banket en ung Mond 
ind: han hat stcvkke Immer og 
Ehøj Feder. Han er blevcsn bmgt 
ind ude fra Lansdet af sän ældste 
Moder, der tagck Fig af sham med 
en wmvde Kasrlighcd. Der var ist- 
ke Plads pasa Hospickalet til Pa-» 
tientem misn deeren Tom twiig« 
Mr Ding mesd den Zyge paa sin; 
Ryg. Endmx san jeg se Broderch 
staa der med Tiasaremc trillench 
nod ad Ksindemc, da vi vix-v midtl 
til at forcwge cn lille Osocmtioms 
og jog ikan se Gans Eilet-de da der 
dlw Plads paa HONIan Eva 
bang lille Bruder kutrdcs bAve ind- 
lackt vg fcm ordenstlig Plejc 

J Kan shat den ældste deer 
en set-regen Sitilling i Familien, 
isæt cfter Fadekens DO: han hat 
M Wicht-der og Blitz-ver i 
Fochokd til de yngre Bucer dis- 

se fkyldet W Ærefrygt og LydigH 
Ehed vg, hvad de forth-sey man de; 
wergsivc i den store Brot-ers Bote-, 
twgt Han hast faa til GengælT 
den Fowligstelfe at sorge for sine’ 
Wte dere mesd Mad og Klæden 
passcnde Arbede eller eventuelt 

Unbewisning i Stolen Der kan 
være nogcst kamt i dette Forhold 
mellem den ihm-c osg de Inime Bro- 
-dre: mvn er den stan- Broder en 

Spuk-T kon ckxm misbmge sin Mast 
Ema den Meligste Max-de 

; Ovenntwnte unge Mond havde 
Ivi mcgcn Glasdc af. Han var saa 
Tivrig efter at leere osg lasse; after 
og atm- hørte man sham lccäs i en 

kristelig Vog for Vegyndere; Kinei 
kerni- 1mfvr neinng altisd hsjt og sont 
Regel i en Tausende Tom-. Kort 
før han fkulde 11dssrives, bad han 

lom ot blivc dicht, mm Jung sag-de 
til imm, at Ehon lmdte for liidt til 
kliristcudommcsn mdtm Tet, htm 
lendte til Krfftendommvm havdc 
anbenbart ajort et stcrrlt Jndtryk 
Wo Muc, Takt vi hanka at se baut 
iaen for ellkr sure-re- Han laa i 

i-« .:«. ;’k’:« l 
! 

« 

Soldater. 

Hvad er der paa Fast-de uldenfor2 
Blond-: de Wende Patientet set 
man pludselig en shel Vol Solda- 
ten Ved nsjete Eiter-syst set man- 
at de komme-r bærende mod to Baa- 
rer, poa hviltc der ligger sygc 
Soldaten den ene jmnrede sig hsjt 

Jnd trwdet en Underossjcer, gsr 
stkcuwt Bonn-r og wem-klet- mig 
en Mandat-ins Visitöort mcd An- 
nwdnlng am at bchandle de lau- 
rodse Soldaten Man faar at vide, 
en de er sblevne lande i Lampen- 
ved Dmmqsho (mkdwejs mellom 
Taikuswan og Piskow), hvor Be- 
sen-singen bot aiort Our-r mod 
Regen-sagen- Bed Bchqndlingen as 
de M Tit-Mk hat man en 

long We of en Krigs We- 
Tso as EWM man ind ma« 
NPMQ im lmtt der Mitm-1 
ledsz sde andre san Wahl-s i 

Und-r W M W 
hat W W W mch M Ul 
Meist Don me- der h l 
Sang M. 2, et W; U var 

for Rest-m stattsam at se, hvor 
itbdhagekig over-kostet han blau da 

jeg fortale hom, M nsu var shcm 
rask og Hunde reife chjenh Hm W 
Paa alte umlsige Wflugiter for at 
faa Liov til at blkvsc Noa, det cr 

jo let at for-staa; thi det ist alt an- 

dvt end behageligst at være Soldat 
i Kinn for Tjden. 

Den andeu, der var bleven fkudt 
www gennem StinnebeneL er her 
end-nu, Thon ligget i Zeug Nr. Z. 
Inn shnr hart ickke san lisdt. men hvok 
vidt ban er konnnen til at telegne 
fig, ihvad ihan ihar hätt, tsr jeg ikke 
Ikdtnle mig om. 

Es Seh-morden 
Mtdt under Polikliniktravlheden 

en Fokmssddog komme-r en Politi- 
bmjch sinken-de End og anmodek 
mig om at take med ned i Byenx 
der er en Mand, Horn bar staat-et 
sig i Hat-few men han er endnu 
ikke Bd. En Nusserkareth ventet 
usdmfor Pan oc-. Znna og jeg ta- 

get asswd og Moder Plektiniss 
ken til Jung og Li. M konuner 
ncd i et of de elensdigste Adam-keck 

L:«Ven ILIknsfcr af snavsede Vom 
og fmitckede fnawede Kvindek i de 
imalle Gyder. Hufei, lyvot Patien- 

tHii tw. er let at nnd-nich rhi en stot 
fSkmse Mennesker fnbdet Gaben og 

den cille Guard, sqa sdet er von- 

sfcsligt nt komme ind 
; Jntdc pan Minnen ligger Patien- 
ten en nan P and der hat vers-et 
iSlaqulmedenonsdenogfoa 
darunter i Vnsde bar sinnt-et sig i 

Nale for at taae Livist of fiq 
cln Der fes to store. gehende 
Saat paa Sake-m Lief-traust er 

W, sao Patienten san fkke ta- 
Iis, mvn Geldixwis er do ftsote Mod- 
kat ifke kamt Patienten er over- 

fxirøjtet mpd Vlod. on wo Gulvet 
oq Kannen findt-s en ftor Wahn-L 
J Sstuen er der ievrint ingen Meh- 
lm innen Werden den imm- Mund 
efer kun, hvaid han hat paa. Pan 
imnqen fisdder m keck-re Kvin-de, sont 
as Medlidenbed shjaslpek den We: 
as on H takier tmn en thsdfuld 
Von-d as en Ton-me on spntter ind 
i Patientenö Mund. For et ftærkt 
interesse-m Publikum beman 

iSusng og jeg nn at behandle Patien- 
ten, ester C vi langt om lænsge 
hat foaet noget kogt Band. Me- 
den« vi staat og behandier den 
sont-, Eben-r vi Las-m og Noah og 

et MAX efter kommer nogle 
Polåibetjente eitel-singt of et Pat 

zMandariner De set wo den inne 

irae-d en Windig Mine, spemer. 
an Pulsmrene et M over. og 
korfvinsder faa merk 

Da vi hat-de faaet vasket 5soc-i og 
forwmsdcst Patienten, Var M me- 

msj mitten-list Tet er vift m al- 
mindvläxt Ersarina. at kun meinst 
faa as dem, der for-start Solv- 
morsd, absolut vil ds: fom Rom-l or 

de meaet Kakncsmlkge for at blive 
IM. Den Mätk Das mcfdtv 
Manden i Posiklsinikem og ester 
focholiddvis kort Tid var bon mckk 

I Sackdanne chvmopdsforsøg er 

der manqe crf i Vyem en Folge asf 
dr- forfasrdeliqe Tot-sales Tisstanide 
sotn findt-s her. 

Jeg hat Hort Falk hicmme fism 
»Lad dog Mut-ferne være i Frei-: 

zde lever megri ltykkeligt, saodan fom 
Zde Hur det.« Mm det passe-r Mc 
chst csr Mroliqt, Ehr-ad baade Men- 
,ne-««ker oa Im- mcm fide i Mita. 

Hätt-r og after mtdcr man syge 
IsStakler. der inqen Penge hor, in- 
gen Mad, innen Scæqt ingen Ven- 

jnen intet Seted at bo; og det vorr- 

st·e er, at Thet- i Hedtkingwerdmen 
rast-fes sder knaen Haand uid mod de 
lkdende Sirenen Anderlodes hiern- 
me si de kristne Lande; der er vg- 
faa Nsd og Elendighed, mcn sam- 
tkdig er der Man-Miet- Fokeninger 
og linderswttelsfer fra M 
Kommune ti! at fothiwdre den str- 
Melligardede M. Hieraus i de 
Mitte Lan-de fiW bog et W 
Mit as MS NUM, meu 
M Mr man kam Egoismen 
soll-e Hamb. 

c- Blind. 

Der Hammer en blind Mund inrd 
paa Minfkkcsm ledet as to andre- 
Den blinde fortællm at hkm Im 
W bot Wäge Læaer og spift 
mange Wkelllge Slqgs Min, 
til Oft hat shau endoq prsoet en 

W- men läge mogot 
har- det Muth-: tm sum-net han 
Ost-da dunst- OOWII fom stn 
Wie ZW- 

(Fokisættes M Ade 8.) 


