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Pair. J. Max-lusten, Wissncc 
Nebr» meddcler os, at han Tore- 

dag den T. ds. lediagede sin Huftru 
til Ermord, Nebr» hvor hun skuldel 
indlasgges paa Hospktal for at uns ! 
bergan en Operation. Hun beder om 

Trossøskcnde— Form-m a: hun mass 
værc tro j Liv oq Tod. 

Jndflydelfcn af Kvindenz Stem- 
metet har vift sig i en mindre By, 
carpentersville, i Illinois· Der 
hlev fornylig kostet 172 imod og 155 
Stemmer for Saloon. Ved to tids 

ligere Valg hat de» »Um-e« vundet 

sted een Stemme Nu, cfter at 

Rinden hat faaet Stemmeret i 

Illinois-, vandt de med 17 Stem- 
mer. 150 Kvindet ftemte, og man 

mener Totrediedel af disfe ftemtei 
mod Saloonm Det bar sin Grund, 
om Saloonelementet er imod, at 

.Der gives Kvinden Stadium-et 

Kongresmand Hobfon er en as 
Lands-IS kraftigfte Kæmpet imod 
sang Alkohol Han fagde i et 
cpworthsMsde i Lichts-, Wehr-, 
Onsdag i fidste Uge bl. a.: »Nam- 
Dtengenr. der nu frekventerer Haj- 
stolen, nagt 25 eller 30 Takt-Albe- 
ten, saa vil Liktttrafillen i Uni- 
itd States have faaet sit DIWL 
Col-san hat nylig sorelagt Kon- 
stesfeu et Fotslag, der vil andre 
vor Konstitution derben, at Tilvitki 
sing for Salg og Jndfsrfel for 
Salg af alkoholdige Dritte for- 
Dydes i hele Landst. 

E 

Brunetto »Det gaar vel an mcd 
Mermok««, sagde Georgs Moftety 
fom i Selskab med hom, for hvem 
Hun var i den afdsde Moders Sted, 
var kommen at bei-ge sin Moder- 
der havde ligget syg i lckngere Tit-. 
»Hm: bar saa mange, sont puslcr 
om bende, hvor hun ligaer.« Hun 
havde nemlig to voksne Dstrc hjendj 
me og desuden en tredie Dotter 
som boede i Nærheden. »Men htm- 
Iedes stulde det qaa med mig, om 

III kom til at ligge saa lcenge2 
Jeg mindes ingen, som fkulde kun- 
ite pas- mig.« — Her-til genmælede’ 
den lille feinem-s Pog med megen 

Unverdighed i Stemmeu: »Jam- 
Uoster ins-, som passek hende, 
hu ladet Gud nok heller ikke Muster 
Eine fyg.« Dei var Bat-netw- 

M i Statuts Skalen Unda- 
WIII i Dunst blev givet i en 

Mist-le ved Sandftone, Minn» 
Idste VII-U og nceste Winter vil 
set blive M i to. Ell dqnsk 
W deksteds hat uemlig tm- 

Isqt Stolestyket om at fca Lov at 
MfeiDaUst,ogdetblet-heude 
M tmdte kunde fjlge Eisenk- 

os Ratsk, Dunst eller Sveust 
II- indfskt i mangt Landt- 
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et W otqkwifetet for 
W Urheij need Judftrelse 
W soc-s i erstem Ti

t 
handlet es Tom intelligente Befe- 
nek, der er Genitand for hans Kar- 
lighcd og Omhu i eminerot Grad- 
og hat skcenket es Udsdelighed i 
Jesus Kristus, san bør vi ikke tot-n- 

ke lavt om os selv, ikke heller hand- 
le lavt cller smaaligt, nie-n lade-Was 
gode Gaver komme til Zone, hart-T- 
guddommelige Lon, leve i bans Ef- 
tcrfølgelfe — uden at wngstcs for, 
lwad Mennesker moner can os, for 
vi tilbøret Guds Familie-. 

Kvinder i Stolen Tor er 495 
kvindelige Countnsskolessuperins 
tendeuter og 4 StatssSkolesSupeti 
intendenter i United States. J 
Montana fkal der være kun een 

mandliq Stole-Suverintendent i 30 
Countver. Folgende Storstceder 
bar Kvinder i Skoleraadet: New 
Vork, Thier-gen Cleveland, Sau 
Francisco, Milwankee, Washington- 
Jndianapolis, St. Paul, Dem-er, 
Columbus, Bot-ersten «Grand Ra- 
vids, Cambridge og Fall River. 

Massemødcr bar iflg. »The 
Luth.« været holdt i alle Ptotestans 
tiskc Deve af Tyskland, bvis ngavc 
bar vcrkct at formulere Protester 
imod Rigsdagens Vcdtagelse af jesui 
itiske Lovforflag, støttet af Socialii 
sterne, der stemte samtnen med de 
Klerikaie sPontius Pilatus og He- 
todt-NR Der bar vceret udtalt 
stmrkt Hoch om, at det Werfte Has, 
Fsdcralraadet, ika vil godkende 
Lovforslagene, men holde disfe llue 
Planmagers Jndflndelse uden for 
Lande-L 

Vulkan-Indem 
Dei er en fand zum-Mil- at kun- 

ne melde unt, at der er sluuet Jud 
mellem Magie-me paa Vulkan-Hold- 
sen. 

En mærtelig kake as Begiveni 
heder findet dekmed fin Afslutning. 

Her for faa Dage iidcn tom vi 
til at lcegge Man-te til eet of de 

mange Billeder, sont Dagbladene gi- 
ver til Bedfce 

»Uncle Sam« stod der og vege- 
de for Stormagterne i Europa paa 
Balkanhalvjen iom dercg 
Stam. 

Til Gengæld pegede Reprcescns 
tanten for die-se Magter for Uncle 
Sam paa Mexico. 

Dette Billede var ftiktet til at 
vækte Tanker og til at faa For- 
stand af- 

Hvor tilbsjelige hat vi dog itke 
oæret her i Amerika til at be- 
brejde de europæiike Stormagter,l 
at de ice drev Tot-ten ud af Euro- 
pa ellet vtdnede Forholdene paa 
Balkanhalvsen paa sen tilfredsstillens 
de Monde. 

Men fltgt et saa meget leitete 
tæntt og sagt, end det er Sinkt- 

Tet er altid forholdsvis let at 
teokisere, tæsonere og kritiseke, men 

oanikeligt at praktisrre. 
Det bat i lange Tider vætet let 

not at se — og det hat de store 
eurem-ier Diplomatet naturligvis 
set saa klakt som nagen — at For- 
holdene i det eutopæiike Tytti lod 
meget tilbage at stifte. 

Men hvem fkulde forcmdre dem? 
Jo, man hat anfet det som 

lelvfogt, at det baade skulde og tun- 
de de europæiske Stormagter. 

Qg faa hat man videte sagt, ät 
Arn-sagen til, at de ikte gjorde det, 
var deres indbyrdes Skinsyge 

Det er flet ille vor Agt at fri- 
tende disse Muster for en faadan 
Syge. 

Men selv om de var blevet eniae 
om at tilftille Tritten en Fordring 
om Reform, ellet noget sligt, hvemi 
qui-unteren at han havde taget Hen- 
lyn dettilt « 

Netop i disfe Dage fynes det, 
som han leverer Bevis for det 
modsatte 

Og i modfat Fald — var Tyr- 
jten i Stand til at have gen-tem- 
lfsrt Reform ellek til at have eivilis 
feret den blandede, upplyste og bar- 
barist anlagte Befolkninqs 

Tllet am de havde drei-et Tytten 
ud of Europa —- ,,what next?« 

Nef, det staat ikke i Mennesketc 
eller Nationen Rast Man med 
Magtsptog at stkide ind i et endet 
Land oq refokmere Falk og For- 
hold. 

seist — sah, vi hadet den- 
og den er et Dude, wen — —- 

det synes uetop, naat man betrag- 

timatnm, fom han knien maotte 
bsje sig for eller vente Stig- 

Han valgte det sidfte, og Udfals 
det af denne Krig kender vi jo —- 

cn grundig Ydmygclse for ankietI 
Men saa fulgte i Grunden den 

ukwggcligfte Krig, den mellcm de 
Allierede. 

Vi fkal her tun note-re to Ting. 
Stormagternc vor bcr ikke udcn 

Skyld: tbi idet de gjorde Fortspian 
wo Eclvftyre for Albaniem forscht-! 
rede-Z de Alliekcdcs forud for Kri-! 
gen mod Tyrkct oftalto Plan. E 

Lust burde Magterne have fortsat 
Da bjulvet de Allieredc til en nnH 
Overcnskomft j 

At de ikke giokdx dot, redet tit! 
dest anbet, vi vilde note-te — BulsT 
garcrncs For-hold ! 

De var i Komm-n mod ankernes 
bleven faa scjrsdrukne, at de vildes 
fstcs Maatsprog over for de andresp 

Te trasngte ogsaa til Ydtnygelse,1 
og —- de var dem selv om den! 

Nu er det at baabcr at Vulkan- 
magterne moa kunne holde Frei-, og 

Etormagterne hat nu en god An- 
ledning til at vife, om de kan! 
faa ankiet til at tespektete Lan-J 
denkt-Faden uden at bruae Maa- 
tcn mod det. i 

spow 

Btev im Jana-m 
l 

! 
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Tre Brent- um Jtmdom klude 
sum-s more end nos. Tonne Gang 
blipck dct oasaa Tun et Otd i For-T 
biqaacndc. J vore canc Hjem har; 
vi Okrret korssuamsde for suckrkc 
Engdonmuc J Kamme bar Miss. 
Nielscn vætet sog nogle Dage, on 
km var liaclrchs »under chket« drt 
bedstc as et Var Ugck bemede i Ku- 
mamoto. Tilfekldcsne var næftcsn 

sent-« sna vi antog at dct var vist en 

Elags Jnflucnza Tot viste fig el- 
lers sum akut Mavekatarrb med 
meaet flemme Smertct i Name 
Nu et vi voksne dog alle raste: den 
beqyndende Sommer gar os noget 
Nive, men ellers fester vi intet. 

Rellie 
detimod, sont i Aar wldte 12 Aar- 
bar dog faaet en noget vcetre Sygi 
dom at tkællps med. Les-gerne kan 

Jkke gsre noget med den, men der er 

Jdog Haab am fuld Helbrcdelfe med 
iTiden. Dei et en lille Snylter. der 
ibat fat sig fast i Leverm Digtomum 
Hepaticum et dens latinste Nahm 
J Besten et det meget fiældem at 

»Mennesset angribes af den, hvoris 
knod den er almindelig paa sine 

iSteder i Faat. 
« J Japan er den meget almindes 
lig paa en tre, site meget forskellige 
Steder. Kumamoto er en as dem, 
en enden et Kumme: de andre to et 

Qcayama (næt Kobe) og Sendai 
stangt notd for Tokyo). Occ i 
Momon et det gaaet Tom iaa of- 
te i ligneude Tilfælde at Vært og 
Gæit lidt efter lidt tommer bedre 
ud af det med hinandm Tilvækels 
send Evne udnyttes. 

Jeg iaa faaledes Leveren as en 

Mand, der var dsd af Amst: ingen 
havde haft Anelfe om. at han ogsaa 
havde haft disse »Tomundede«Snyli 
tere, og dog var der i Dundredevis 
af dem: Leveten var bleven en hel 
Del state og haakdete end sædvans 
lig, og paa hvert Sied, hvor disfe 
Snylteke sad, saa det ud sont 
en grim Byld. 

Nellie hat ikke saadan en Forhis 
storie, saa de er undektiden ret stem- 
me ved heade. Det viset sig ved 
ftærk Optafming, Hovedpine og al- 
mindelig Rhein-findende- Ofte er 

der slet jagen Appetit for saa et Øjes 
blik efter at bcive til den graadigste 
Hunger. J den ienete Tid hat hnn 
dogspltsig enDelbedee. og Ansam- 
ne hat været seen-e- Da de ikke san 

:formere fis i det mennestelige Le- 
geme er der Haab am, at de med Ti- 
den vil uddt. Det gelber detfor 
am at Me, at der ille bliver nagen 
NytilfttfeL 

»Lüge« 
mellem Japan og Amerika, hat J 
vel sagten-s læst meget sm. Oearsss 
Avifer hat et slemt Anspar. De 
hat i den senere Tid fttt en hel Del 
til Ton-T som er det pure Op- 
fpind fra Begondelse til Ende, men 

fom fynes at have været direkte 
msntet pas at fætte ondt Vlod. 

Jeq stal ikke her prjve paa at 
diskutete Californiafagm It den 
bar to Stder Lan jeg meget godt se. 
Det can en stok Del af Japaner-te 
ogsaa. At en Del af Califoknierne 
kun set den ene er vel Ikne iaq nn- 

turligt fom at en hel Del as Jst-· 
panerne flet Me san se den. Wen 
—- icet nn, at det m Dann-arti 
Der vilde vift blive list san We 
Meningek det, sum vi nu hat her· 
Noglevildebliveqladevedaider 
blev fat en Vom for den W- 
ge W. Andre vllde tagte 
Is- M de wilde MU. M 
andre vllde M M bete hu en Im 
W, un s M- —

 

der nfortjent scrttes pas den donsie 
Nation, og som butde aftvceMQ 
date der var en Mulighed. 

Dis-se Tanker findes her i alle 
Affkngninger. En Del med hedt 
Blod oil felvføcgelig have Mig, 
og ikke hoile spk Eolflaget vajer 
over Klippcbjckgenc. Dct er un- 

gc Etudcntcr og ligncnde Brusboi 
weder-. Tenno Klasse er lille og 
»den Vasgtx i alt lmt man endnu 
ikke set noch indflndcslscsrig Mund 
imvllem dom. De holdt et »Masfe· 
mode« i Tokyo forlcdem til hvils 
im der tncd Avisåsrcfcrenterne ialt 
fon- 17 Mcnnefketc 

Ton store Masse er bedraveh for- 
di de ieler det sum et Zlaa i An- 
iiatet. en Jtaniplet de gerne vilde 
nndaam om der var nagen fxedelia 
Muliahed Nogle as· dem anler det 
ielvfølaelia for aldeles nretfeetdiat 
og ablolnt ugrundet. Men der er 

ika saa fan, sont tan lwtte sig ind 
i Anierikaneknes Tanloaang og som 
asrligt prover paa at faa deres 
Laiidsnicrnd til at se det ika lamine 
Sonst-punkt. De ved at det er non- 
le af de laveste, der er reiste til 
Amerika, Mennesker. som end ikke 
her i Japan vilde iaa Lov til at 
fasrdes fom Ligemanid inellem Falk 
ai den lavere Mellemtlasle De 
oed ogsaa, at den Mande, hvorpaa 
de lcver i Amerika oite er skiklet 
til at gsre dem til Genitand for 
dnb Joragt At den slonomiske 
Eide af Sagen hat iin Betydiiiiig, 
overier de itte, inen det et met-e den? 
moralsle og intellektuelle Side, sont 
dc langer Bcegt paa. 

Nogle striver offentligt oin denne 
Sag-. andre reiset rundt og holder 
Foredrag. Lige i disfe Dage hat 
vi hast en saadan Fokedragsholder 
hei- i Komamotm som paa forskellis 
ae Siedet hat fremsat »Unser-Hauer- 
ne-:- Eynspunkt.« Han holder eftet 
Sigende paa, at der i Amerika er 

tte state Partien Protestanterne, 
Katholitterne oa Arbejdspartiet. 
De sidste to has altid meet Japan 
fjendtlig, hvotimod Protestanterne 
hat været Japans lande Ven og 
optraadt foin detes Forlvarer. Men 
selv de findet det for Tiden vanskes 
ligt at holde deres tidliaereEtilliiin. 

fpaa Grund af at Japaner-ne i Ame- 
3rika virkelia staat saa laut, focialt, 
jintellektuelt og moralis, at det er en 

Uniulighed at behandle detn fom 
Ligemænd De andre Panier kan 
nied Rette atbejde imod Japaneknes 
Ligestillelfe 

Det bruges derfot im en hel Te« 
af de sande Fremllridtsvenner her 
i Japan sont et Bevis paa, hvor 
langt man endnu et Albaqu oa hour 

ihcetdig man maa atdeide for at 
naa op til en Liaestillina nied Ve- 
stens Nationer. 

Der et jaucmlle Brief«-n sei-( 
btuger det med mequ Ver-at som et 

Argument imod de qamle Neliqicner 
og lot Kriftendommens Amogelse 

Oidtil hat det nltsan aldelecs ifke 
liindret den itie Furtnndelfe as Kn- 
stendommen. At det kimde komme 
dettil et ju llnttz at det endog me- 

get let kunde ske. detfom en bitter 
Felelse mod Amerika blev opatbejs 
det i Falsch-sicut lig selts. 

Vi haaber at Zosrgsmaalet vaa 
en ellet anden Munde ntaa klare-J. 
Vi er glade ved at det et to san 
alvorlige Mund sum Wilson og 
Vtyan, der hat med det at glitt-. 
Baron Chinda hat vel liellet ikke 
helt glemt at bun er Metodistptæst. 
Te tte Mctnd, det fauledeg hat 
mcst med den Sag at aste hufket 
not at tage Herren med i detes 
Betegninger. 

Der et for Reiten ogsaa nogle 
hetude, som undskyldet Amerika og 
de antisjapanste Blade i Amerika 
med, at det et Russland der staat 
bagved hele den Agitation, at de 
hat detes hemmelige Aqentet lin- 
genlunde altid Nusfete), Iom stal 
lætte Splid mellem Amerika oa 

Japan, faa at det san blive leitete 
for Ausland i betet næste Iris 
med Japan. 

Oder nieset der et i den Paa· 
staub, et ikce let at stie. It en 

japanme M forderst-es fta 
beqqe Sidet et utvivlfonr. It del 
da et Use Iaa mMUI for M- 
land at faa Japan Mllei helt eue- 
som det ee at iaa W, seh-ver 
intee Levis. »in-en W Sym- 
M havde vi aldtls W, M 
Wosteiagt,oqdeteevist 
oqsaa sandt. Sau maaste dette Rog- 
te et temmelia lande. 

Ost-le «unfkete«, It. m. 

J ved jo not, at ieg iamlet pag 
gamle »Daniceke«. Endnu manglet 

Eies omtrent en Tkediedel of dem- 
dek udtom sit 1895. Mem de stut- 

sde here aldeles tatst-f Fra Som- 
imeren 1895 hat ieg dem alle saa 

deuts. III-III Im ABC-)- M 
Hast-umbaut sian 
das-»M11(oshisin) 

Jeq hat bebt out-dem fik, men 

maaste ingen san det. De vilde være 

meget pelluan As de UngesBlad 
mangler jeg ogiaa to Nunm: Jan· 
1911 og Jan. for i Aal-. Afstrncs 
bladet vilde Ast-neue være mcgetj 

nlade ved at kunnc foa Nr. 28» 

;(14. Juli) Nr. 32 (11. Aug.)’ 
HNr 34 (25. Aug.) alle fra i FiorJ 
i Tot var ellers Taufe-n at have 
erndt en Dei flcre Breve demu- 

HMang, mcn der er ikkc Tib. Qm 
ch Wes Tid skol vi til Karnizawm 
Hsaa ital im after strivtn baaber im 
Ida. 

H Med do bfcrtcligfie Hilfener frn 
Los berude til bete stektcdfcn med 
J Onfkcst om. at vi maa vwrc indeslnts 

Hude i oder Forbkmncr og edcrss Kast- 

Hligbed, san vi man» knnnc vedblivc 
Hmcd at gem- Hetrms Mrrnina bot 

Hi dctte Land. 

H 
H 

Ebers Udsondina 
J. M· T. Wintber. 

Kumamoto, Japan. 
— M—-»— — 

Jflet as Livets Vanerfkytte 
m x.) 

J Kent i England, omkt. 05 Mil 
sydvest for London, ved Doverstræs 
dets Kysi, liczger en lille Vo, Hythe 
(:)lngelsaksisk for: Oavn), iom ikke 
er nun-selig ved stort andet end hvad 
her ital nwvnes. J Byens asldgamlh 
Kirfe findes Finder Kotet en nieget( 
sjcrlden Samling Oldsager, det vil 
fige Mennefkehoveder. af bvilke 
mange bmrer Spor af frygteligc 
Hug paa laugs og säde Denne 
Bunke Kronier sichs at være sam- 
let fra et Stag, der Umkr. Aar 
1000 udkasmpedes mellem Engelske 
og Tonika Eiter Folkemunde til- 

Ibskte alle diöfe mætkede Staller 
sialdne Tanske —- chkmest trolig 
Her imidlertid dog vel, at ogfaa Eng- 
"land bar leveret sin gode Andel 
til Dyngm idet fo hin Tids Dan- 
ske vor mere betsmte for at tunne 

Ygive end modtage flige Hug. Og 
«bvo ved —- maaste din og min 

Pay-Tip, cic» Ocdequs Stalpe 
jbvilet med i hin Dnnge Hjernestrim 

; Der hat vi nu eet Omtaade, 
Ibvor Tiden er gaaet tilbage For- 
Idmn krasoedes der Karte med Mod 

Ii Bringe-n og Jerumufkler i Ar- 
men til at udkæmpepe et Slag 
Nu san felv den uslesie Svæklina, 
blot licm kan figte med en Riieh 
Inn lang Asftand gøre det sikkekt af 
sued den jun-ste- modigfte Stærkod 
scr« Tet er Tilbagegang. 

s o i 

Tot csr vol oftest leite-re at stille 
Mandel- end at løsc dem —- Men 
enorm-i nu engang, hvad det et- 
som den sattiqcs har, som den rige 
ausser fin- iom Univko givcr bott, 
m som delandcn spat-er paa? 

Da Nooicvclt var undcwch paa 
5:n Jagmsjfe til Afrika, iendte den 
koste Keiset ham dettc lakonisie 
Ulcaramz »Wcsjdmannshril! Wil- 
helm, R. et J.« — De amerikan- 
sse Avjsmasnd iik felvfslgelig Negle 
i Nnheden, og fauledcs tydede dr- 
Nunernm »White man’s hell —- 

kotten and indigestible". 
Alligevcl fom jo dog Roosevclt 

leveude ritt-use Men dctte fortla- 
rede de amerikanske Avidmænd säm- 
pelthen fauledes, at de wende Gan- 
ge, han var i vikkelig Livsfaw 
neinlig da en ste og en Cerchi-r- 
ning gis los paa hatt-, viftc han 
blot Tænder ad de vilde Bestjen 
straks fkulkede de af med Halm 
mellem Beut-ne Her var de leverci 
de. 

Siren Kirkegaard var og et be- 
kendt ved meqet udmærket, tilligc 
da oqsaa ved sine bidende, hvass 
se Spat. —- Saqledes var der en- 

qanq en Mit-ums hvok en ung 
lcetd state at ethverve Doktor-gra- 
ben. Blaudt de opponetende var 

oqsaa den unge Monds egen Fa- 
der. —- Paa Besen hiem blev Mr- 
keomd umset- hvad han iyntes 
om Forestillingen. »Fadetcn og 
Smnen var mjdt — Stunden det- 
imod manglede«, Wabe Filofos 
sen· 

To ældre Mesvigete vandret ad 
chen. Der msder de Ptasstem fom 
i jin mageleo Kann Mist dem 
forbi. Da faldt folgende Ord: 

»Ja-a, der kjsrr han, æ Prcrst,I 
han hat goej Daw.« 

»Ja, de' kund« æ aa ha væ'n.« 
»Bei-it blsw do et saa idt, si’n?« 
,,Æ va for bunt-« 

. . . 

J amerikanst Falkeliv findet bl- 
a. et kurisst »point of honor«. —- 

Det tillades Wen as tqge Wie 
i Ost-l samtnen med andre Minder 

vift ftc et statt Gott-L fth ksszl 
ganfke tolig strev sit eqet oq det- 
Fkumämmers Nat-m han lau og 
cslsd omkring med. —- Men om For- 
ladelfel Nei, den skckrer ikke, Gran- 
bekgT —- Havdc Norki derimod bei- 
et fiq for Landfcns Zkik og Btug 
og ifrevct ..Or o-·.1 Im Gorki. da( 
band-: ikkc en Hund bjassct ad ham. 
For saadan cr Moden nu bcr til 
Lands. 

Zog —- nu er dcr nosqle nrolige 
Mem 1tter, der agitcrck for at dan 

ne en ny Lov. at alle, alle sonH 
indfkriver iig smn Mand og OuTmL 
ogfaa virkclig derefter fkal værc 

saalcdes at cmse for Loben, at alt- 
scm den iimvle Jndrullcring i Ho- 
trllcsts Register er lovlig Vielle, 
hvor bandc Masse oa Tegn. Dom- 
Incsr oa Zkrwen Voget oa Smcd 
or overslødizmiorm affwrdiacde med 
et Pennestrm Man maa ellcrs not 
fvsmot »Ern! non bcat it?« 

Ton fidste Snes Aar kcm vidnc 
om Inangc og store chmstridt von 

maanoldigc Omroader, dette haa- 

ch i Politikkcn, Forrctningsliv on 
Eamfundsslin 

Bote wldrc danske Prasstcr. der 
indcsn lasnge staat for Astaklikm, 
san tale med om manat og moch 
sra tidligcte Tages Forhold og 
Lplcvclsek, sont de nagte vol ban- 
dc hu le og grwde over-. mcsn som 
Iinms Tit x »st. -m-i« i:! Dx JIL 

jlighcdcr on Vnnfkrlialnsdvk, sum tun 

Jlangfomt ovcrvindes Men de erl- 
drc Prwstet sortjcner vixfclig en 

stok Tak for del-es taalsonnncs, sci- 
qc Udboldenbed. Haut-(- dcsk Dust-et 
mindre as chwmmcr i dem, uildc 
mangcn blomftrende kirkelig Birk- 
sombcd ikke haft Eksistcns nu. Te 
mantte lich vg molk-, at Zagen 
kunde lcve og vom-. De bar kendts 
og kan vidnc otn mangen rotende 
Tildkaaelch mange glasdcligc Spie- 
velfek: men ogsaa mangen pudsig 
Anckdote Inn friskes frem, naat de 
kommer i det Hist-ne Lyt her til en 

faadan Tilladelfe til Vidcrefortckli 
linq er Me indhentcst, men vedkoms 
mende Præst vi! sillett ikke gsre 
Jndvetfdingen 

Præsten var efter en lang og 
haard Strabads naaet ftem til et 
cnsomt Hjem paa den eniotnme 
Pisa-sie Forplefning for bam ser 
og Hefte tilstodes betcdvilligt. Ko- 
nen kogte og brafede of Husets For- 
taad. Og den gode Villie var af 
sitt-re Dimensioner end —- end Ren- 
ligheden Men under faadanne Om- 
stændighcdcr maa man sinweltben 
trnkke et Die til. 

Nu, vor Prwst havde badet An- 
sigt og Hænder og sad og nnd sin 
veltjente Hutte, medens Maaltidet 
var under Tilbekedelfe. Som han 
nu fad der, glcd bang Blit gennem 
Sprækten ved den halvaabne Tsr 
ud i Astkencst, bvot han obsetverede 
en hsjst interessant Operation —- 

en Fort-treffe der fik bans Humor 
til at fpkudlc og Ame niedens doI 
so stidia cmns Mach ivrigt protc 

sie-rede — Koncn var i Fætd tue-d 
at villcs nnkoqte Æg. Hendeg Fin- 
grc maa vol Mc have verret urwps 
belt rem; thi hun fkottedc fra- 
Æggcnc til Fingrency fka disk-« 
igcn til Æcmch og kom til det Reil 
fultat at Æggcne var unrasscntob 
le. Men aldrig taadvild, MoklilleH 

OmtognuÆsgemeetfskecki 
Wunden, og idet de gled nd, Eises 
hun Læberne lmmpeligt til, Mc 
Fingermærtctne kunde fkurcs as i 
Gent-emntme idet hmPholdt en 

Tallcrten under at fange dem paa, 
at hun ika more stuldo bcrcms dem, 
for de kom pag Vordet for — bin- 
for as Priest. 

Lin Prasftcn da saa ogfoa dirig- 
lin spiftc de CAng Ja, der-over la- 
det vi Tnvsbrdens Slør l)vilr. 

-— -—-—-—.-.o.-—-— 

Eugene V. Dchs. 

»Tanfkcn·n« takkes hervcd for 
Sinn-ist nngaacndc Trbs Handling. 
Log ck der cn Brinckrkning, Ieg 

zum-a unholdin ikke sur min Skyld, 
Inn-n for E. V. IIer »Tanfkctcn« 

Jäger-, Teb—:s’) »mu- Vasfen«. Tot er 

mctop, hvad Tod-J jtfc plejcr at 
Laste, og der er en Zimn at bcfkylde 
lmm der-sor. Her en lille Historie-: 
J 1881 var chs City Clcrk i Ter- 
re Home, Indiana Hans Lan var 

85,000 om Aarct. Ta han ikke 
drob spillcsde ellcr flottcdc fine 
Pcngc on og alligcmsl altid var 

..s!1ort«. blcv dct anders-Ah hvad 
nun qiotdc vcd dem. Ter fandtes 
ID, at lmn sculdc modtch Vsdcrs 

Hu- fm »The- rcd liqm district«, 
Fmsn nasqtesde ot modmge dem og i 
Steht-r botale Pcnqcnc nd of Iin 
:«n Punkt Ihm-at hour-for, spare- 
de tmn:« »Form-! nnq Ecke-, at der 

Ist en faldm Kvinde i Amerika Vo- 
re ulykkelige Søstrc er ikke faldnc, 
de et Kvinder. fom Dagens brutale 
Komkurrensokanw kun- slamst nde 
og tmadt paa. Mcn de er ikkc folds 
ne.« — Sct nd fto Debs Sons- 
Uunkt i 1884 er bang Dckndling i 
1913 M sorflaklia, lmn giokde des 
ikke for at »Sei-e Passe-UT Lg staat 

vod Undctfsgelierne as Forholdeite 
i Øften det godtgjordcs, at en be- 
stemt Kirkes hsjeste Bifkov i Sta- 
dcn var den konttolckende »Wars- 
holdcr« i en Msllr, bvor unge Vi- 
ger fik Sattel-m og flere andre 
bsje gejftlige hat Aktiec hist on her, 
ja, hvad sial man faa sige til 
Spskgsmaalm Hvad vilde Krista- 
gsreP En qod Tel af Præftekne i 
Vedsmmelie as os Zocial«DemoI1-as 
ter kalder os alle Fanatikere, 
Hiemovlsfetr. For-there og me- 

qet anbet. Mange Socialifter fiqer. 
Prassterne hat ikke noget med Kristi 
Lære at stre. Dei er i og for fis 
et undekcigt For-hold og jeg vil 
taste, at Pia-stet- og Socialscdemos 
statu- maa kommer were og meke 
i Ver-sing med hinanden og detved 
gnubbc Knudekne as hvekandre, for 
i soeial Retning et deres Grund- 
lasre faslles. — Dei Udklip, der var 

sendt »ansieten«, var ists of no- 

act SokialiftsVlad, der »gjorde VE- 
sen«, men as Texas« mest udbredte 
Dagblad: »An Haufton Chronicle«. 

Vil »Dansseten« for E. V. Debz« 
Sknld modtaqe disfe Linietf 

Den-g .,t-de« Von 
R. Boo. 

·) Vi skkev Me, at Debs gier- 
de Versen, mente det heller its-, 
men at der »gsres waen«, ncmlig 
af bot Blut-, fom stcmbar Udfots 
dringen, bvilket vi kigtignok antog 
for et Socialistblad. Detö Navn var 

ille answer Red. 
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