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tro Undergjmtingene; men først at tro han udødede i Kristus,-ba han vpreifie
De narligt Kofter.
Underne er dl ikte i ftand tile Og da ham fra de døde."
Udtommer hver Onsdag Morgen
hiir det jv ingen anden Udder end trt
Naar di da ofte fristes til al ise med
Ganske nylig indløb ber Bred tit
Folkebladet Publishing Company size fom Lodlæreren: Ja, men du skal Underne, fordi mange forarges oder
mig fra en Mand, fom ladede et aarUdgivere
tro Underne; ih! ellers ttor du jo ikke dem, faa lad o3 erindre, at det, fom
Iigt Bidrag til Augsburg af $10 for
Bibelen, og da hiir bu fordømt.
skaber Troen, er netop det, fom forar 5,Aar- Samtidig beder han om Op
vt Oftt i Forskud..................................... Hl.00
Kan
ber
dg
prædikes
om
Underne
ger
Bairtroen.'
Og
fløiser
di
den
Del
€et# 8Reanefcet ........................................ 0.60
lysning om, hvoroidt dtt virkelig et
tte Maaneder..............................
0.35 faa, ak det diir et dirkeligt Evange af Prædikenen, fom er Bonlroin iil
nogen, fom hae gjort faadanne Løftet,
far Vaaned......................
0.15
lium
deraf?
Forargelse, faa lad o§ fe del til, om di eller om han er faa omtrent den
eslndimntet.................................................. 0.05
»t «at ttt Norge.............
1.50
Spørgåmaatek er ikke aldeles unød ille med dei famme har skøifet den Del,
eneske. Han siger, at han synes del om
vendigt eller ørkesløst; thi bvr reali som et iroeåffabende.
Penge bør sendes i registreret Brev,
Planen, men dlir nogen med?
stiske Tid har virkelig fin« BefdærligMoney Order eller Bank Draft.
Der et muligens mange, fom tæn
Naar Bladet opsiges. maa al Restance inb- bedet med al tro Underne. Og der et
ker det samme, og gjør intet videre, da
Nuslands Finanser.
lenveS.
mange Prædikanter, fom simpelthen
de tror, der er faa faa.Nu er det fandt,
Adresselappen tjener som Kvittering.
tier vm Undergjemingerne vg bart for
Ruslands Finanser hat allerede i der er ille mange, .fom har lovet. En
klarer Tilhørerne om, "ffdab ©ltifiert
FOLKEBLADET,
længere Tid dæret i en førgelig For kelte her og ber, og mere almindeligt
lærer", men intet om, hvad Gud gjør.
1900 Riverside Ave.yMinneapolisMinn
fatning, og det et al Sandsynlighed i 3—4 Menigheder. Dg dog er SsteSaakedes er der megen Prædiken om
for, al det ilfe dil date længe, før man fultatet maaske faamcget, fom vi lunde
Lov vg- Evangelium, vg Sønderknu
Minneapolis ven 4. Mars 1093. selse, om Tro, om Retfærdiggjørelse, aiset mæa se fisk om efter et nyt Laan. dente. Sikkert er det talfælb, at om
Men de, fom er fjendt med de euro« Augåburgå Benner rundt i Meurghe
vm Helliggjøretfe, vm vvre kristelige
Paa Bladets trebie Side findes et
pæiske Finanser, spørger, hdor dette derne ditde famle fig om denne Tanke,
Pligter etc., etc., altsammen fiffet!
skal lomme fra. Det franske Penge- og gjennemfnitlrg gjøte det faa godt
Jndlæg af Pastor Johan Mattson for
nødvendige Ting at tale. om vg i en
market, hvorfra Rusland, laffet »ære [om den lille Begyndelse gider et Fin
et Alderdomshjem. Det er vel neppe
Forstand nødvendige at ialt om i hver
noget, fom er mer betimelig i vort Prædiken. Men derfor er det jo ilfe Alliansen med ben rige Republik, altid gerpeg tit, fao vilde der lomme nok tit
Bannhjertighedsnrberde end at over filtert, at det tales dervm paa den ret har stadi let for ai faa et Laan, er nu at holde ©folen gaaende uden nogen
veie denne Sag. Tanten er ikke ny te Maade- Thi hdis disse Ling bare del overfyldt af faadel rusfiske Stats elstra Anstrengelse.
Al Begyndelse et fung. siger et gam
blandt os, da ben i længere Tid har bestrides, uden at der gides Rum for papirer fom Jnbuftirpøpircr, og paa
Dg der er megen
været fremholdt indirekte ved forskjel Guds Aand til vgfaa at Birte dem, faa de sidste har Jndeljdnetne allerede lidi melt Ordsprog.
lige 'Anledninger i "Folkebladet"* fan ja et Menneske høre aldrig faa betydelig Tab. Fraukriges Pengemar Sandsted deri. Der er »k af Indven
Spalter. Her tommer den direkte og mange Prædilener, uden at det har no ked skillet fig derfor lidet oeldillig; dinger, .og en af de almindeligste er
overfor ot nyt russisk Laan, og de denne Det gaar iffe. Saasedes star
fremlægges til Folsots Overveielse. gen Virkning.
Forføg, fom er gjort for at vinde sikkerlig ogfag mange lænk! i denne
"Folkebladet” tviler ikke paa, at Sa
Naar bi befjender, at alse tiirteligi.
gen vil finde velvilligt Øre og aa bue aandelige Bedægelfer i vi er Guds Indgang til det engelske og amerikanske Sag. Men Sandheden er den, af de!
Marked, et bienen mødt med den stør- g a a r, om der ydes Dridkraft.
Hjerter]
Aands Gjerning, vg naar bei er der
ske Ligegyldighed.
Omtrent alse, fom har kodet, har udfor, di prædiker, forat Guds Gjetning
Medens den msfiske Regjering Aar •talt fin Tilfredsstillelse med Planen
"Folkebladet" har før omtalt det skal blide gjvrt, som maa der være no
faafaldte .Hepburn Forstag, som er gen Maade, hdvrpaa Guds Mand gjør for Aat planlægger enorme Jernbane- De ded, hdad de har kodet, og bil vist
vedtaget af Kongressens Represontant- Gjetningernc, og en Maade at prædike foretagender, biir det vanskeligere og nok prøve at opfylde fit Løfte efter bed
hus. Minnefotafelskabetå Sekretær, paa. font er dei retle Middel for Aon vanskeligere for den at skaffe de fornød ste Bone. De erfjetlder, at det spares
Mr. Gustav Gide, har i dette Nummer den iil at komme Sjælen nærmere med ne Summer, og de, fom fjender til Tid og Kræfter ded Indsamlingen bf
Stillingen, er iffe faa lidet ængstelige de nøddetrbige Midler, og de ded, at de
af Bladet en Henvendelse til Afholds fin Gjerning.
Sæt f. Els. en Mand er fyg ogskcst- for. hvordan det dil ende. Man maa et bundet ved e! moralsk, dog aldeles
foreninger og Afholdsdenner i Minne
sota om at sende Petitioner til vore der en Dotor; mon han hiir friskyf nemlig Huske paa, at de allerfleste af frivilligt Bound til Stolen. For dem
disfe Jetndaneanlæg, som den Aar ef diir det ot yde til Skalen en ligefad
Senatorer KnuteNeljlan og Clapp med1 Doktorens Forklaring af Sygdommen
ter Aar øser faa mange laanke Millio regemeåfig Seså som at yde fil Me
Krav paa, cfi de virker for Forslagets og Kuten? Mon det iffe er faa, at del
ner ud for, itfe er produktive Foreta nighederåUdgifter i den lakaseMzh. De
Vedtagelse i Senatet. Det er at haa- er Medicinen og Pseien, fom skal
gender, ialfald iffe til at begynde med; ded ogfaa, at ingen Lod ton tvinge
be, at denne Henvendelse vil blive taget hjælpe? Maa der iffe noget gjøres, el
del et Hovedsagelig Jernbaner, ber er dem tit at halde deres Løfte undtagen
tilfølge i mest mulig Udstrækning. Lad ler er bare en god Forklaring tilskrælanlagte i politiske Viewed, og fom ilte deres egen Samvittigheds Røst, Det
vore Senatorer forfine, at Aftjoldssol- felig,
Saakedeø vgsaa i del aandelige. Jn drives med Jndfægt, men tdertimod er iffe "Rates", fom fan indkasseres
tkt følger en Smule med Tiden, og at
med skøtte eller mindre Tab.
gjennem Banter etter Sagførere. Men
gen negler, at gode’ Forklaringer er
det har Folkets Vel paa Hjerte.
det er Løfter, fom de har gidet Her
Selv
i
Rusland
Har
dette
dalt
en
nyttige; men der maa noget gjøres,
faadan Opsigt, at Bladene trods deres ren, og fom han Denter opfyldte i fam
C n Streif, der ikke fan andet end foral den fortabte fan blide frelst. Der
Ufrihed hat fundet sig foranlediget iil me Grad, .som han gider Evne iil at
have gode Følger for de streifende, om maa noget gjøres iffe bare for ham,
opfyldt dem. De har erfjendt, at den
de holder ud, maa en, der netop er men ogfaa ined ham og i fjant, ellers at protestere. "Noooje Bremja", et af
de mest ansete og indflydelsesrige tul- kristelige Frihed er-grihed fil at gjøre
iværksat i Sverige være. En stor Del oil alle de gode Forklaringer igrundeu
fifte Blade, strider faaledeå blandt an-1 det og meddele, Frihed til at otete
af Arbeiderne der har nemlig for at lidet hjælpe anderledes end fom For
Guds Børn og paa barnlig Vis og
det:
beredelser
og
Støttepunkter.
Og
den,
forpurre en af Rigsdagen vedtaget Be
"Man anstaar, at den sibiriske og med barnlig Giæde at gjøte Faderens
slutning om at forhane Tolden paa fom skaf gjøre noget med Synderne, er
Vilje og frornne Guds Uliges Sag.
Sprit-dannet ljoad de faldet Streite- jo Guds Aand; ost det, fom skal gjø manfcljuriske Jernbane Har kostet Rus
De ir "lille Begyndelse" hae faalangt
land otier en Milliard Rubler. Hdis
foreninger, hvor de forpligter sig til res, er jo netop et Under eller sar den
denne ltmnadelige Sum var hseden an- hadt dette Udfald 278 Personer har
Det
Under
efter
Under,
faa
den
for
i ffe at fmage berusende Drikke paa et
vendt i del indre afHtusland. bildt dore (vuet et visk aorligt Bidrog til AugsAar og at bidrage 15Cent§ Måneden table og dødsdømte Syndet fan opnaa
udsugede og nødlidende Provinser hurg Seminarium. . Ende! af disse
til et Fond, som ved Aareis Slutning Himmelens Salighed.
Dg skulde iffe her Underforfyndel ganste sikkert hade fremvist et andet Løfter er før 3 Aar, endet for 5 Aar,
vil blive ligelig fordelt mellem alle,
sen pære paa fin Plads fom Aandens Syn. Foretagender, font ovennævnte endel paa ubestemt Tid- De fadede Bi
I om har holdt fit Af holdålof te.
drag varierer fra $1 iil $20 pr. Aar.
Som man fan vente, glæder Af- Middel lit at dirke de aandelige Undere Jernhaner, er kun en Byrde fvr Lan
dets betyngede Skatteydere- Hdis Li Gjennemfmtlig star sider af disse 278
holdsvennerne derborte sig over denne i os?
Hele Guds Aabenbaring III Menne nien bar fig, kande det endda gaa an. Personer ladet $4.45 om Aatet. Des
Fremtoning’ inden Arbeiberverbeiten.
uden hae en Kaindefvrening ladet $40
De tror, og det med rette, at denne Be skenes Frelse fra Synb og Død er !ø men iftedet tæret den paa. Statskas
aarlig fvr tre Aar.
vægelse vil vinde mange for den Sag, en tang Række af Undere. Skriften er sen ved aarlig at forlange'Tilskud af
Svm man fet, er det lun en Begyn
de arbeider for. og at det i Længden jo i Sandhed en Bog vm Guds under fsete Millioner. Vi et nu tfærd med
vil have mere Indflydelse ikke alene lige Gjetninger blandt Menneskene. at hygge Drenhurg-Torfcljenb Jernda- delse. Men Begyndelsen er gjort, vg
paa Arbeiderne personlig, men endog Og hvorfor I Ubenlvil fordi hver! nen gjennem en fuldstændig Ødemart, da vi tror, æt det et Herren, fom har
paa Landets Finanser end Rigsdagens Menneskes Frelse et el Under af Ran og andender nye Millioner paa denne aadnet disse Venners Hjerter,' har di
Flarhøielse af Tolden paa Spirit oil dens vg Barmhjertighedens Gud; ost Udtant of Rigel til Skade for del ogfaa det Haab. ai dem er villig og
de Undere, font Skriften fortæller, skot hungrende og nødlidende Gentium af mægtig til at [ode Arbeidet gaa frem.
hade.
nekep bære Guds Aands Midter til a! Landet. Inden den sibiriske Jernbane
Det fer mørlt ud stundam. det er
frembringe disse stadigt nye Undere, bied anlagt, lunde alle Statsbanens fandt. Men Salen er der, vm den
Stol Underet prædikes!
fom sker paa Jorden, ni de ån Linier bære fig; men fenere har hel ffjuler-fig bag Skyerne. Dg ikke set
Der ef ko Maabtr ak prædike paa i deligt Blinde biir seende, de aanbeligt langt fra dæret Tilfældet, og hvert det mørsete ud nu, end det har gjort
vore Dage, fom Begge gaar forbi Un døde biir ledende, de aandeiigt fpedal- Aar har de maattet skøttes af Stasen. mangen Gang før- Og ikke ser det
Saasedes et Stillingen her i Rusland, mørkest ud for Arbeidet i Guds Rige.
derne i Forkyndelsenske hkir rensede «• s. d.
Men da biir jo Underprædikenen hdor alle indrømmer, at det er græn Bi befjender, at "Guds Rige lommer
Den ene Bei er, at man kun prædi
ker "Lære", den anden, at man lun ganske rigtig. Thi det er vi dog næsten seløst Had af økonomisk Elendighed." vel af fig selv, vm end ingen af ost he
Dette Billede af Ruslands økono der derom." Og det er fandt? Men
prædiker "Lov".
akse enige om, fom arbeidet i Herren?
De. som prædiker "den tene Lære", Bingaard, at her er mange fodende, miske Stilling afdiger betydelig fra — stal vi faa Del deri? Dei er Sa
har en Stags Brug fvr Undetforlæl- døde, blinde og halte, fort mange for den, fom Finansminister Mile oprul gen. Lad os nævne et Eksempel: Der
ler i fit nylig offentliggjorte Budget sar maaske dem, fom læn tte, de vilde
lingtrne i Skriften, idet de bruger dem tabte, fom trænger Frelse.
[vm Bevis for KriskiGuddum. eller for
Kanske et Eksempel dik gjøre det lidt for indeværende Aar. Alligedel er han være med at "lægge en Sken" t AugsGuds Ords Sandhed, eller for Faren tydeligere, hvad di mener. Naar Jesus nødt til at indrømme, at der i inde burgs nye Bygning, men det blev intet
ved at ftaa Gud imod.
siger iil den spedalske Mand: "Jeg værende Aar ikke har disk fig nogen af. Nu er alle Siene lagt ind deri,
De. font prædiker bare "Lad", har dile blid ren", og han udræklet fin Fremgang i den russiske Industri. og all et betalt berpaa. De har ilfe
igtunben ingen Brug fvr Fortællin Haand og rører bed den spedalske og Hdad dr fotosfase Udgifter angaar længer Anledning til at lægge en Sken
gerne om Underne, medmindre de da renser ham, skulde ikke dette prædilcS. star han ingen anden Undskyldninger, ind r ben Stigning. Nu, det fan jo
lunde faa lavet en nyt Bud ud af dette, fat at det skal opledes af Ordets Hø. end at Landets Fred og Sikkerhed kræ ilfe have faa star Betydning. Men
idet de fan lægge til alle de andre tete ded Guds Aands Virkning i deres ver dem, og at- derfor Befolkningens mange tæntte, de vilde være med Guds
Krab, hvor rimelige og ønskelige de end Riges Arbeide, men settle det ud. Her
"skpr vgfaa dette: „Du skal fro disse Hjerter?
Undere"
Gud hat aabenbarei sig ded Under fan nære, maa dige for. hvad Hæren og ren ventede, Arbeiderne ventede, Arbei
Men denne Brug af Fortællingerne gjerninger, fordi det er den entfie Maa- Flaaden forlanger. Bi "seder", siger det gik frem møiefuldt paa Grund af
vmUndetne fan dog vet neppe pære den de. fjdorpaa et Menneske kan frelses han, "under en Jernsom fom byder, at deres ©endrægtighed, ©an tam Nat
egentlige og rette. Thi paa hisfe to at det sker en Undergjerning med ham Forfdar3udgifitnte først maa klares, ten, da ingen fan arbeide — Døden.
Maabet biir dog Underne fnatetc et Og da er tiel intet tjenligere til at be før det lem tænkes paa andet.
Hvem havde lidt det største Tab? Man
Beskær for Menneskene, medens de dog rede Bei for Underet i dore Hjerter end
Med andre Ord: Landets Bønder bei ikte vat den, fom faa ofte havde
Thi den, fom bil Werbevife Mcnnc- netop Ordet om Underet.
lan gjerne lide den allerstørste Nød, jo været mindet vm Herrens Biije, men
tilvisfc er brftemte til at være en
Men af alle Undere er Kristi Cp: endog dø af Sult, nuat blot Regjerin ikke adlydt Påmindelsen. Dette gjælftandelfe dei største og herligske; derfor gen faae Penge nok til at forstærke fin der iffe Auglhurg alene, helser ilfe
Hjælp.
skene vm. at Kristus er fanb Gud ved et det ogfaa det mægtigske iil ai virke Hær og FIaade, og udvide fin Magt Frikirken asene. Bliv med, hvor du
at vpregne hans Undergjerninger, han det aandelige Under, Troens Skabelse haade Øst og Best. Serb blot Landets føler dig bedst hjemme. Blid Blot med!
dit dele blide mødt med den meget ti i Hjerterne, således fom di læser om ladere Klasser blidt undertryk!, der Thi det ee Fare far den enkelte, at om
melige Jnbvending. at kunde di hare Troen i Efeserhrevei, at di “iro ifølge som Rigeis politiske Indflydelse ton end Gudsriget kommer — og det lun
tro Kristi Guddom, faa kunde di nvk hans Magis overvættes Storhed, font udvides, er Regjeringens Løsen.
ingen skanse — faa kommer bei ilfe til

Folkebladet

hæm, fordi han luffede fit Hjerte for
Korsets Ebangetium, og paedrvg sig
en ubarmhjertig Dom ord fiy egen
Kulde og Ubarmhjertighed. Port Folk
i dette Band gjør oel i at se til, at ikte
de Gaver, hvormed Herren velsignede
dem, skot blide dem tit Forbandelse.
Sligt har hændt og- hænder sider Dag.
Ogiskcr er ingen paa rigtig fask Grund.
Enhver af oå trænger, at stille os frem
for Herrens Ansigt og spørge: Det
er vet iffe mig, Herre? Vil vi i Op>
rigtighed hade Svar. faa' skal nvf Her
ren gide vs det, vg det uden Om|bø6 vg
Perfons Anseelse.
Hdor meget lunde ikte dæte ander
ledes fblandt as, om vi mere gav vs
felv vg alt vvrt tit Herren vg til hans
Stigel Fremme!
Med Jndfamtingen til Stelen be
gynder det at gaa, men skat di fumte
laske af ialfald en Del af Sjælden,
trænges det et almindeligt Ar«
bride. Hvor naget et gjvrt, skar Re
sultatet været meget opmuntrende:
men. hdad dr trænges, er at løfte i
Ørlok- Bad os bede derom i Trv, faa
faat vi fe, om ilfe Herren et baade
mægtig vg villig til at lade det ske, —
for fit Nadus Sfytd og trvds vor
Udtjgiighed til at gjøre harsk Gjerning
i Verden.
Brnderligft
Andreas Helland.

Fdditf i Delaware.
'Et Stylte Historie.)

V

ainde deres Gunst og fenne Understøt
telse. Nogle vilde bedaurel ved Synet
erf det glitrende Guld, (en Klasse, fom
Addict's [el kunde fange) undre lunde
sakses ved Forsiringer om Udnædnelset til et eiser andet Emhede, atter an
dre maatte truerStvd politisk Undergang. Det siges, at Addicts har forsy
net fig med en- skig „Jnvoice" af tjdcr
Legislator siden den Tid. Allerede i
1892 begyndte han med Stævelisk - at
hverve Mænd blandt Statens Lovgi
vere til at være hans Løitnanter i ben
foreftaaende Kamp. Den Magt, han
nu har oder denne jforsamling, piser
hvad Held han har hav!,
.Nogle havde dog SErtåføselse. og
Pligtfølelse nof til ot afskaa hauTilhud og med Afsky vende ham Ryg
gen. Blandt disse fan nævnes Dr.
Bail, det Blev foreholdt, al hvis han
bilde laske fil Lod med Addicts Parti.
oiQie han blive valgt til den anden Se
nator. Dr- Ball neglede bestemt at
inbgaa uoget Forbund med dem. For
de skilles fif han dog høre, at ljané
Haurdnakkethed oifde hfioe straffet, en
Trusel, fom Addicfs fuldbyrdet ved at
forhindre hanå Gjenvalg iil Legisluiuren ned næske Stemmeafgivning. ,
En anden Mand fra den sydlige Del
af Staten, som Addicts viske var i
trangeKaar, blev hudt$200 maanedlig,
hdis han bilde føge at fremme Inker,
essen inden fit Diskrift fortinion Re
publican Partiet, faaledeå faldes Ad
dicts Parti i Modsætning til de Re
publikanere. forn ilte pil understøtte
ham- Denne besad ogfaa Manddom
nof til al afskaa.
®eft opfigtsoæfkende nat dog del
ftorruptionsarheide, fom filed drevet
før Salget ifjor Høst. Da gjaldt det
at faa Folket til at oælge de Mænd.
fom havde sdoret Addicts Troskab, og
fom oat rede til at urrderskøite horn ~i
Legislaturen. Jndtjødmng af Stem
mer hatide ogfaa foregaact oed tidligere
Balg, men aldrig faa almindeligt cg
aabeni. Folket oar blevet faa dant til
den Slags Forretning, at det synkes
del hutle til Balget. Det dat et almin
deligt Spøegsmaal at hore Balgddgen: "Hnarmegei fit du sat din Stem
me?" • Autoriteterne oar font oftest
felo med i Trafiken, faa liden An
sktængelfe bleo gjort fra deres Side sar
at skanse den.

Man pierer at sige, at Peneje fort
maar alt, og dette diser fig at aære
fandi i mere end et Tilfælde- Især
i Politikere sommer Pengenes Almagt
lilfyne. Men ai det endog her iailefald kan gaa sent at ainde frem til et
forønsket Mani ded dette Middel, har
I. Edward Addicts erfaret i disfe Aar
han har prøaet at fjøbe fig Sæde i Seneriet. Hans Navn er allerede Del
(sendt, iffe blot fordi han er Ledeten af
et helt Parti i Delaware, men heist
fordi del Komrpiivnåarheide, han har
drevet for at Binde Stemmer fvr fine
Mænd, distnvf et uden Sidestykke i de
Forenede Staters politiste Historie.
Frugten af hans tiaarige Stræben ef
ter at naa Senator Værdigheden er
endnu tun den. at han fan forhindre
Legislaturen fra at vælge nogen an
den. Addicts Mænd. det er fjøht ti!
al aære hans billige Redstaber, har , Del er fornemmelig i den sydlige
hall i font fit Motto: "Åddirls" eller Dei af Staten, i Kent og Susfer
ingen". Saasedes har en "Dead-£ocF„ Sountyer, at Stemmehandelen har fo
elsisterel i Legislaturen i flere Aar, i regone! faa aabenbarl. Omtrent del
hvilken Tid Staten ilte har dæret re halde af Indbyggerne dernede et Ne
præsenteret i de Forenede Staters Se- gre. og blandt dem har Addicts, fom
nat. Maaden, hdvrpaa han har vun oed T-tyileoærl, Meden ualmindelig
det denne Magt, fætter iffe hare en populær. Men de andre er iffe fdæri
styg Skamplet paa denne Mands Lids- meget bedre. Mr. Kennan paa fin
karriere, men det faster en faær An Underføgelfesreife i denne Egn fpurgklage paa de ærede Borgere i Dela te en Mand. hdad Fattet hernede syn
ware.
tes om Addicts og fif tit Svar. ar
Del viser, hvor fnari en HlaåseBæi- skjønl de skemir for hans Parti paa
gete vg Emhedsmænd er færdig til ai Balgdagen skulde de i Fle ønske at se
vfre fin politiske Overbevisning vg mv- ham balgi til Senator, chi da vilde
ralfte Retfærdighedsfølelse, fin Slem de tabe en Del af fin fafke Jndiægi
me vg fin Indflydelse fvr gvd Beta ded Baigei- Déite Sdar gider ost et
Jndhlit i, hvorledes Almenheden be
ling.
Mr. Gevrge Hennan. fperial Korte- tragter denne ulodlige Fremfærd.
spanden! fvr Bladet „Outlook", har i
Der er filte Sedeser for. tildels rr
de sidste Numere of dette Blad gidel en det tilskaaet af dem, fvm forefind Ud
Beskrivelse af den politisk« Situaiivn delingen af RvrruptivnSfvndet. at der
i Delaware, og beretter om Mr. Ad bsed brugt oder $80,000_i Kent vg
dicts Fremfærd siden han fvm til Sta Susfej Gountyer til nt fjøbe Stem
sen.
mer for Addicts Mænd.
Omtrent
Fra denne Artikel ftemgant det, at $130,000 nf stans Penge sendtes til
Mr. Abbicls før boede i Bvsivn, hvvr Distriktet før Balgel. Den før angiv
han nar Sier af "The Bay State Gas ne Sum gil direkte til Vælgerne, me
6o.„ Han bar en flog Forretnings dens de $50,000, fom udgjør Ballon
mand -og havde paa en ganske fort Tid een,beholdtes fomBelaling eller behold
famlet fig en Formue. Ikke fornøiet ses af dem, fom forvaltede Uddelingen.
med financiel Lyske fom han i 1888 7 eller 8000 af 13,000 Stemmer lasket
til Detamare, fom det nu diser fig, for i disfe te Eountyer blev fjøht for
at binde Wre og Berømmelse og fvr at Union Republican Partiet. Det de
naa dette Maal diide han bruge fine tailed vp til $30 for enkelke Stemmer.
Negrene lob fine gaa for 5 eller 10
erhderdede Millioner.
Han syntes straks at hade fat fig for Dollars.
Folket har i ben Grad tabt Sansen
at han vilde blide dalgi til Senater,
thi ganske snart begyndte han at ar for fine borgerlige Pligter ag ringeng
beide i den Reining. Det, fvm først ter fin Magt ved Balgurnen, at en
gjaldt, var at blive fjendt blandt Poli Far lan fælge baade fin vg fine voksne
tikerne. Mr, Kennem deretter derom: Sønnnerø Stemmer vg siden juble
Ankommen til Dover, Delnumres H°- vder at hade tjent en Sum Penge »som
Dcbffiid, fil han en ung Advokat fvr set; Hustruer vpmunlrer fine Mænd at
Løfte vg god Betaling til ot underføge flemme for Penge, og Mænd, det før
nøle og give ham skriftlig Besked om har dæret Ivstale Demokrater, stemmer
hvert enkelt Legislalutmedlems For republikansk forbi, som en udtrykker
holde f. Efs. stans financielle Stil fig, de har de fleste Penger, ©aadanne.
ling, hans Familieforhindelse. hans Tilfældet er der mange Sidestylser til
Forretning, Isan5 Anseelsse, stanst per udover Stasen. Dette dit være nvl til
sonlige Krakler og Tilbøiclighvber, m.' al bise, hdor lavt Fvlfei rr funset i
nr- I Besiddelse af denne Underret politisk Ligegyldighed og hvilken forning kunde han bedsk Bide, hvorledes dærvendeJndfltjdelfe bel bærer vebjig,
dem skulde nærme fig de enkelte for at i naar Penge blir btugi tit al gjøre Ud-

