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St. A. 0. 131111 _ 8 Aar sin 1000 Aars Fest I den del-
tog .Kong Christian, og bet glemte
Istanderne ikke.

om Modet, vi lige kom fra Plud-
selig lyder det paa rigtig Grønne
gads Københavnsk bag vod os:
.G'Asten, Hr. Pastor!" Vi vender
os om og ser da en pjaltet, for-
hutlet Fyr. .Hvor kender De migsra, min gode Mand?" spirger,jeg

.JDrk, Hr. Pastor! »ta' D'inte
kende en gammel »tovenhavner! Je'
haM'mau sovet nm i Deres »tryp:
i Ttokhusgade". Vi fik saa at uibc,
at Manden intetsteds havde at va-
re. hvorpmr cn Del as Natten gik
med at saa ham anbrag.: i et Lo-
gi En anden Gang stod der udensor Døren, da eg kon sra et Mø-
de. to fattige Danske, dev ligefrem
bad mig om nogen Me»S: Og Dc
fan tro, at de blev besp st, saa a:
dc vist havde nok sor nogen Tid
Mcn »aar man altfaa veed. ut der
ci iftercr over 50,000 Dan kc der-
ovre. saa er det ganske oververl
deude at iagttage, hvor tau sat ige
der er i Forhold til Mangden "

.Mener Pastoren ikke, at bctte i
itogen Grad kan skyldes det starte
Sammenhold, der uvilkaarligt eO.iF
udvikles mellem Landsmand i et
fremmed Land?"

»Ja. Sammenholdet cr et uom-
»adeligt Faktum, men i denne For
biiidclie maa jeg nder igere udtale
in u varmrite Anerkendelse over
Amerikanernes Sivdclag over sor
all, hvad der er danik Jeg taler
ikke der som den blinde om Far-
verne, t,i jeg var Amerikanerne
paa nart Hold, idet jeg oste ILe-
de som o»ast i deres Hjem, og her
er en Ting, jeg .kke kan undlade
at pege paa. nemlig det gode For-
hold mellem Amerikaneren og dans
Tjenestefolk Han laaier ikke sine
Skabe og S luffer af, iaa alt cr
utilgangeligi tor Tvender, tuert-
imod! Alt staar aabent, ulaaicti,
hvilket er ensbetndcnde meo, at
Ttll.d skaver A5rlighcd Jeg var
i to Dage Gast v» en gammel
Millionar, svr øvrigt en intim Ven
as Mac Kintcy. Han havde en sort
Negcr.jcner, Jack. og mellem de.r
ga»»c Millionar og Tieneren var
der el rorende Forhoid .My good
brother Jack," sagde den gamle
Herre, þÿ �naar Bilen, der stod til
»un Disposition hele Dagen, holdt
sor Døren, þÿ �klappede ham kam-
merasiigt paa Skyderen, .nu pas
iee du paa Mr Bast, jom par dei
»ug selv" Jacks tfnvøb>gt)«b for
fitt Herre blev ikke Mtittre, forbi
ha» blev kaldt .»ty biother" og
vlev klappet vaa Skuldcr.n'.

.Dct maa altfaa yges al pare

behagelige Mennesker, Amerikan.r
ne, sor dc Danske al arbejde sam-
men med. De indsodte har altfaa
mtel imod, at Skand.navernc ved
Energi og Dagtighev naar src.n
til at betatle Piadicr, TiU.dsvo
sier osp., som dc lunde mene. Lan-
dets egne Børn har Føritc- og
Eneretten til?"

.Nej, paa uijcn Maade! Man
ge af pore Landsmand ct aøjl
agtede, kendte Mand derovre, der
saa vel t politiske og lommunale.
som i e. Lands øvrige o ,entugc
Jntituliana besidder fremragende
Pladser."

.Hvilten Rolle svillcr dc religioie
Rørelser og Menigheds, ivet der
ovre? Gør de tir.clige Jnstuu.io-
ucr der ikke siorc Jnosacs« i del
amctikanske Folkelua þÿ �ogsaa socialt
og okonomiik?"

.Jo, selvfølgelig! Derfor er p> j,
til þÿ �sor at hjalpe dem, der til-
trangcr Hjalpen . . . Jeg kan her
navne Dem, blandt Masser as Er
emplarcr cRi Den frcmragcndc
Dansker i Amerika Dr. med P.
C Clemmensen, der kom til Am«
rika som l5-oarig Dreng, blev, es-
ter i nogen Tid al have bøjjett me-
get haarde Kaar, .taget under
Armene" af Me.odistkirken, der
boldt ha:n ved det store Nord.j-We-
st.rn llniocrfltct, der hvert Aar er
besøgt af ca. 5000 Studenter. þÿ �
Nu cr han en rig, højt agtet Mand.
der sor nylig cr bleven valgt ind i
Chicagos Tkolestyretsc, cn Udnav-
nets«, der cr ærefuld s au ve! for
Dr Clcmmcn'cn, som for den dan-
ske Koloni."

.Pastoren tager altiaa med sig
hjem sra Amerika del Jndtrnk. at
vore Landsmand gennem den Aner-
kendelse, der hdcs dem i del from-
tuede, faat Erstatning sor dct Stivn,

50. An«.

der lever i dem alle: at vare bor-
te sra deres Fevdreland?"

-Ja! Jeg mener absolut, at de
er Balsam paa det evig aabne
Saar, at kunne arbejde og leve sit
Liv under saa gode, humane og
lykkelige Vilkaar. som Dansk-'Aane
rikanerne gor det: mm jeg sø er
rrlfigc, at ingen Danskers nationale
Følelser nogen Sinde foriurgtcr sig.
selv hvor .hojt paa Slraa" han
end kommer. La) dem have levet
nasten en Menneskorlder derovre
þÿ �og jeg talte med mange, der
nu var ved Støvets Nar, og som
var draget derover i deres gronne
Ungdom ;sra dem alle lod det: Hjenr
at ie de danske B'vgeskove, hjem at
se det blaa Sund! Blot hjei-nt
hjem, endnu en eneste t-ang . . .
Aa! Te tan tro, at de- griber en
dyvt i Sjælen at se Dan-sternes
brandende .Karlighed til deres

Fødeland, skønt de har det saa
godt, saa godt i det fremmede
Land.

.Jeg glemmer aldrig den Stem
ning, jeg saa besjæle alles Ansig-
ter ved el Mode, som jeg holdt t

Evanstone Jeg havde laget e.
Dau narkskort med; dct holdt jeg op
for Tilhørerne: og faa viste jeg

dem Landet Sønden Aa, og ifr
talte den, at der lovede ogiaa
Landsmænd, og de elskede deres
Fædreland lige »aa højt tom Dansk
Amerikaneren .Glem aldrig, at I
her i Amertla bor i et frit Land,
glem aldrig, al I her har 2ov tit
at elske jerl Fadrcland; bold dets
Navn højt i tiErc; do. pilt I al-
drig fortryde! þÿ �iagde jeg.

Pludselig lød der inde bagdel
Florhang Munk, og de sksnner To-
ner ut .Der er ct nndigt Land"
tonede ud over Forsamlingen, og
ven herlige jævne Sang Ylev nu
sunget med cn saa var.nt følt In
Hellighed, at bet Indtryk, den gjor-
depaa hver og cn, i'ke kan beskri-
ves: men jeg rør uden Overdrive!-
ic sige, at ikke een var der,som ikte
s»Uc saa dybt sor »t Fadroland,
at Sjælen grad ved Tanken om
at vare det saa fjernt

"

Vi forstaar saa fuldt ud den
Betydning, det maa have sor
Danskerne i Amerika al saa Besøg
af en Mand som Pastor Bast, og
vt forstaar lige sax fuldt ud den

Po.s>gnelse. der ligger sor Patorem
i cn saadan Rejse. Er der nogen
Mand, iom sørener Hjertelag sor de

smaa, siri'tcnkarligocd og Jnt-
tiativ til a: hjælpe m kano mcd
skarp Jagt.agelsessans, saa cr dct
Pastor Bast

Tusinder as Vidnesbyrd taler o n
den G.ade, de Danske derovre har
følt ved at have 'shach hans 'om
Gæst.

?»!u beriger ban vor Biden o.n
vore Landsmands Liv og Farden
hinsides Atlanterhavet!

Le Danske
i det jjærne Vesten.

Pastor Bast.

For.eden vendte Pastor Bast til-
bage til »tobenhavn, c ter at have
gennempløjet de amerikanske Fr.-
stat.r, dels for at fatte sig ind i de
amer kans.e Menighedsforhot'), dels
for at studere paa nart Hold vore
Land »mands Livstoipold og Bil-
fUur

En ar vore Medarbejdere har
bedt Pasloren sorlalle lidt derovre
sra, thi vi er jo mange, mange her
i det l Ile Dan nart, der varmt ta-
ger Dki i vire Broders Be og Bel
derovre l der fjerne'.

Og Pastor Bast sor.aller:
.En sand Velsigner? cr bet at

ic med eøiic Oinc, hvorledes bc
Danske klarer yg derovre, hvor
ledes bi er agtede -og vclbcstaltcze
Borgere, mere eller »undre velha-
vende".

.Er Skandinaverne vellidt af
Amer.kanernet Eller cr de. alene
deres Fto og Energi, >dcr staffer
dent de gode Livsvilkaar?"

.Je ; har lait med mange Ame-
rilancre i»st om det.o Tporgsmaal,
»g der lyder kun een Memng om
dc indvandrede Skandinaver: De
ejer Egenskaber, furer Amerikaner-
ne, der gor dem tir deres Bys bed-
ne Borgere deres gode Humsr og
fie vige Tt»d lutter Døren.' øp tør
bc-it, og saa þÿ �soier Amerikaneren
til þÿ �yar bc en Kongq. der er
Sønnesøn as »i sng Eb,ri lian den
Riende. Ja. De studser Men saa
aner del Navn, vor gane »longe
har hos Amerikanerne "

.Hvad mener Amerikanerne o n
Danskernes Betydning i kulturel
Henseende?"

.Amerikanerne l,ar i Sandhed
meget hoje Tanker om Danskernes
Aandsltv og kulturelle Udv.klmg."
svarer Pastor Bast .Amerikaner-
r,t er i hoj Grad den danske Be
solkiung vcnllgsindede Naar jeg
holdt mine Forcdrar, som jeg tidr
og os.e Icd'agcdc ai Lysbilleder sra
'Danmark, saa saa jeg i mangen
Amerikaners Ole Tsarerne tomme
freiii; saaledes bcvagcdes de paa
deres Kammeraters Vegn« Jeg
holdt 79 Møder, øg vaa saa go>.'
som allc holdt jeg Foredragene paa
Engelsk: derved opnaacde >cg jo at
saa Amerikanerne med, saa at dc-
res Interesse yderligere genne n
Foredragene kunde fastncs sor
Dansk'.'lmcrikancren."

J$r der nogen nefvnevardig Fut-
tigdom blandt Skandinaverne?"
iporgcr vi.

.Fattigdom! Fattigdom! Bil De
tro,al 1 Smaabyernc þÿ �sor ikke at
tale om ude vaa Landet, hvor alle
er meaet velhavende þÿ �e er saa
godt som hver dansk Familie sit
eget Hus, dct vcvrr stg større eller
mudre? Jeg saa paa hele min
Rejse ingen satligc Danske, uden i
de store Bncr: der kunde dot hern-
de. at jeg stilledes Ansigt til An-
sigt med nogle enkelte. Jeg husker
saaledes en Aften þÿ �nej! Nat. da
jeg ved Totiden gik med min Son
gennem New ?)orks Gader paa
Vej til Brooklyn Vi gik og talte
h»jt og ugenert þÿ �paa Dansk þÿ �
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Gennem alle disse Aar rasede den
politiske »kamip, og det kunde ikke
undgaas, at den ka'tede Skygger
paa .Kongens Bej En enkelt Gsing,
den 2l Oktober 188.',, gav Sin-
denes Ophidselse sig Udslag i et
Attentat paa , »konsejlsprasident
Esttnp; og Ophidselsen bevirkede,
at der i uibc Kredse t Folke, var
en tuvrk Tendens i Retmng as
at dvage »longen ind i »lampen
som den, der opretholdt det ton

scwaiive Regimente.
Heller ikke om dette Tporgsmaal

har Historien faldet sin Dom Men
derimod anerkendes det fra alle
Tider, at da .Tystemstistel" ende-
lig kom i 1991, da genne »sorte
Kong Christian det med fuldkorn-
men Lohasttel og ined en Billie til
at se bort sra personlige Sympa-
ucr, som overalt þÿ �og med Rette
þÿ �vandt den største tNnerkendelse.
Folket samledes da ogsaa hurtigt
om sin »longe, shvis mange gode
Tider man nu aiient erkendte
Tom et ydre Udtryk dersor beslut
tede man at genopføre det i 1881
nedbrandte »Ir, sliansborg Slot, som
Fallesbolig for .Rer, Ler. Jus",
og da Christian den Niende døde
29. Januar 1900 þÿ �kun et Par
Maancder eitcr at hau oavde set
sin Sønnesøn drage søm Kontc op.
til Norge þÿ �var Sorgen alminde-
lig rund! o » i det danske Folk

Gennem 42 Aar.
Track af kong; Christian den

Niendes Liv og Gerning.

? er er del.e Meninger om. hvem
der herhjemme forst anvendte Sæt-
ningen: .Hvad udad tabtes, skal
indad vindes". Imidlertid þÿ �de.
spi ler jo nu Heller i(fe nogen stor
re Rolle, om denne eller h.n har
sar net Crbcite Te. asgorende er,
at Sætningen er bleven efterlevet
og derfor kan staa soen Dcvi'e sor
det Tidsafsnit i Danmarks Htsio«
r e, der rakket gennem »kong C hri
siian den Niendes Regeringstid li
«c fra del Ojeblik. da kongen þÿ �
paa tiårsdagen fra sin Proklama-
tion s,,m KoNgc þÿ �i varnre og be-
vågede C rb tog Afsked ned Ton
deruderne, til han sov hen en
januardag 1900 . . .

<1

lyster den ulykkelige Krig laa
Danmark brudt og lammet þÿ �ka-
stec haardt til Jord. Vi havde
»listet bi Femtedele as vort Land-
ouraade og en nersten lige saa stor
Tel af vor Besolkn »g. og mange
tvivlede om, at Riget kunde isort-
serve som selvfterndig Stat. Dcc
visit sig imidlertid hur.igt, at
Lammelsen kun var sorbigaacnioc
I den danske Nation, der havde
leveret dc To.dater, som tiltvang
sig Europas Re pekl i de sam-
menstud.e Tkanser paa Dybbol, bo-
ede der sterrke .Krafter og gode
Evner Tanden Aa blomstrede Ra-
nonalfoleisen op med en Ttnrke,som nu har slaaet imod snart 50
Nars Ttor.ivob Og her i Konge
riget, hvor meget sattes til i Poli-
tik þÿ �deis under Grundt'osfor-
aworings 'Forhandlingerne strå, es
»er Krigen, dels under den puajøl
gende lange »tamp om Magr.n,
som strakte sug Hundredaaret ud

skete der paa bet praktiike Livs
Omraastc ek Genr.jsningsarbs.do
af en o » aliende »t'oraklcr Pi s'al
'atm kaste et Blik paa Ttairitikens
Pidnesoyrd om Danmarks Udvik-
ling under Lyksborqerne. Her skal
blot nævne, at hvad Dan nar'
ikke ».mede mes) Paaben i .Haond

at tage Kampen op med store
Magter þÿ �bet viste det sig at kun-
ne gennemfare paa det okonomiske
Livs Omraade, i social Lovgiv <

ning osv , samtidig med at det og'
sag paa rent aandelige Omraader
Hævdede sig en s nak Plads

Og under all dele stod btong
Christian som et /rorbillede for
det borgerlige Folk, hvis Dro. han
var. Tom den monsterværdige kEg-
tcsallc, den fuldkomne Gen ieman,
den over hele Eiropa hast agtede
Monark, hvis Barn cfierhaanden
kom ll at bekstrde VcrdcnsTro
ner þÿ �den 9 Novt nber ih<;o drog
Prinses e Dagmar til Rusland som
Ttorsyrsstronsalgerens Bnid þÿ �og
dog allid salte sig dybt og inder-
ligt knyttede til det game Land
og til Forældrenes forholdsvis be>
skednt Hjem

Lader man Tanken glide tilbage
over alle disi« Nar. fæstner faer-
lig Fredensborg sig i tfr udringen
Her samledes Sommer ester Tom-
mer det lyksborgs.'e HuS' Medlem-
mer Her færdedes Ruslands Zstr.
Iryg og glad som maaske intet an-
det Sted paa Jorden, en velset
Gast. der selv salt« stor Pris paa
disse Feriedage. Og omkring ham

Fejø-Pigen
Justitiarius Lassen.

SagNatilu-g nind J unt itinrius

Den saakaldte Fejø- Pige, Nnna
Christine Christiansen, hvis Stab
ne vel var glemt as de fleste, er
paany vlcvcn Dagens Emne, og
cu as þÿ ��S�o�c�i�a�l�-Demokraten"« Med«
arbeidcre har, som ct Led i ben
»la iipagne, Blade, sor Tisten forer
mod Jufticiarius Niels Lassen,
ester megen Møic fundet den. nu
aldrende »ivinde, der i Mellemti-
den har varet gist og hedder Lar
sen Bladet har faact 2. i labels c til
paa hendes Veytic at anlagge Sag
ittob Justitiarius ft>r nogle Jnju
rier. som han efter .Social Demo
fraten"« Formening har fremsat »jod
hende.

Det, der sigtes til, maa vare
Justitiarius' Udtalelser til et Blad,
hvori han fajbe: . . . .al der al-
drig cr oplyst noget Tilfalde, Iwor
Højesteret har dømt en uskyldig."

Nu v l man maaske strsii henvise
til Fejø-Sagen, hvor en Pige blev
domt for Barnemord Hun blev
dont med Rette Indicierne var
saa overvaldende, at den sorste
Domsaldelse sikkert var den rigtig-
sle. Men saa kom den S4assel-'skc
Lage-Erklaring, der kuldkastede alt
andet, idet den oplyste, at P-jzen
aldrig havde kunnet sode et fuld-
baarent Barn til Verden. D>'N val-
tede alt andet, men nu bagester
har Pontoppidan bcstribt den Staf-
sclt'ske ErklariitgS Rigtighed. De
kyndige Folk mener, .at hun var
domt med Rette, og at h nn ikke
burde have varet frifundet "

Overretssagfører Jessen har saa
et Sagen øverdraget, »ten ester
hvad vi erfarer, er det endnu ikke
givet, at han v.l paalage sig at so-
re den.

vti'drelandct.
On kongelig Gave.

Kongen har foråret SkoUbørncne
i Tronrkerr 2<>0 Kr til FcrtleS Brug
og Bedste. Af disse Penge hor
Børnene anvendt en Del til et

mægtigt Chokoladegilde med paa«
følgende DanS. DeSuden har de

iflg. þÿ ��L�g�lFlkbl.", anskaffet et LyS«
billedapparat
pest kor Lars vinesen.

DrlS i Anledning af, at fhn. Falke-
tingSmand Lars Dines, n den 16.
d. M. fylder 75 Aar øg delS i Nn-

ledning as, at det i Begyndelsen uf
denne Maaned nar 40 Aar siden,
at Dinesen første Stang valgtes til

Folketingsmand i Hillerødkredsrn,
som han »afbrudt repræsenterede i
39' , Aar til RigSdagSvalget i Eørn-
mer, har en KredS af hanS Væl-
gere fat stg i Spidsen for en Fest.
lighed, som vil blive afholdt i Hille-
rød den 20. d. M

1

lod Tpag og munter Latter, naar
de yngre Tlagtled þÿ �de, der nu
klæber Tronerne þÿ �tumlede sig
omkring N leranders store Skikkelse

Nu er de spredt i Nord og Tyd,
i Ost og Best . . . men ogsaa
hos dkiii lever Minderne fra det
hvide Slot ved Esrom So og
Minderne om Bedsteforaldrene
Kong Christian og Dronning
Louise. »

Men Monarkens Liv er jo ikke
og kan ikke vare þÿ �fredlyst

som Privatmandens e.ler stiloret
gennem e. Billede aj Familien.
Det er tvertunod de asgorende
Me'Witkc i Nationens Lu>, fo>.u
bevares gennem Tiderne og i Hi
storiens Narboger knyttes til Mo
»arken. Men ogsaa set under den-
ne Synsvinkel frembyder »tong
C yrift a>.s Gerninz >ber, jon» vil
blive erindret, jaa tange der er
Dans.e til.

Forst og fremmest faftnes Op-
»»a rk pmhedkn her af Naret 1870.
Bi har itdUgere navnt den Trllio
til »iesjer Napoleon den Tredie,som b.ttcrcbc de Nationalliberales
Politik i 11803. Tyv Nar senere
stod Europa over sor Opgorct mel
lem Tyskland og Frankrig, den
gigantis.e »tamp, under hvilken
Frankrig kastedes blodende til Jor-
den, medens Tysklands Enhed blev
Frugtens af Bismarcks Politik og
Molkt.es velforberedte »trigsforeijc.
F Danmark var der mange, jom
«n skede, at NUtioticii skulde folge
sine sransk-venlige Sympatier . . .
man stolede jo bluibt paa .deii sto
re Nation"» Sejr Meirstoih; Chn-
ftian holdt igen þÿ �þÿ �og hvorle-
des vilde vi, dersom deite ikke hav-
de varet Tilfaldet, have varet
stillede, da Kommunen rasede i
Paris, da Napoleon var en Flygt
tung, da »kongen af Prsjsen tryk-
kede den tyske »tejserkrone paa sit
Hoved?

Eller v. mindes Halv jerdferne
igennem, da Kong Christian fore-
tog en Rakke Rejser omkvmg i
Europa, paa hvilke han yderligere
storkede den gode Stilling, hans
Land havde vundet gennem den
lyksborgsic Slcrgts Funr.licsorbtn»
deller. Allerede þÿ�1�8�7�1 �par Kon-
gen paa Rejse. Senere gastedc han
i 1876 St. Petersborg, i 1879
Wien og Berlin, i 1887 London
þÿ �overalt modtaget med den stor
t'te Hojagtcise, ikke blot af Hensyn
»ii han, Person, men , ogsaa af
Hensyn til det danste Folks Pillie
og Evner til at komme stg ester
Nederlaget.

Der er mange, som mener, at
Prinsesse Thyras ægteskab » 1878
med Hertug Ernst Nugusl as C um-
berland fik en uheldig Indflydelse
paa Prøjsen., Stilling til Paragraf

> 1 Fredstraktaten mellem os og
Tyskerne. Fra anden Side hav-
des del imidlertid, at Tysklands

Ung var forud givet, saa at
der højst kan vare Tale om et
Paasknd Og den rent historiske
Sandhed foreligger ikke endnu paa
de.te Punkt Derimod er det en
Kendsgerning, at Kong Christian
paa forske'lig Maade virkede per
sonligt for at opretholde et ven-
skabeiigl Forhold til vor sydlige
Nt» 'o, og del maa sikkert anses sor
et direkte Udslag heraf, at lKcjser
Wilhelm den Nndeit gentagne Gan
ge - første Gang i 1888 þÿ �gafle-
de Danmark.

O

I den mellemliggende Tid, mei-
lem Koitztkns første og de senere
Udenlandsrejser, gastede han Js»
land, som l 1871 fik sin. statsret-
ligt selvstændige Stilling tit Kolt-
geriget. Sagaocn fejrede «top det

Æ




