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Stjexsnen. 
T Zerscooik Tdicdkilvilot 

All Blndtt vcdlonnncnbi tnaioni. Hinottsn 
Alter« «)ldi«r—snsso·cniit-iums-i- o « n. ntinssnsns 

..Itlermsn" Dannevrom Nebraska 

Penge lnn icndcts i ..1"(’ontn L idries«, lloi 
Note, LInnt Jlotis cllci i licziistsisct Biene 

For lscnkie bei itndcsiz inu- llicnt lnn lls 

swunk ill: Wi. nunmqu 
;- 

cssiT" V. M. Hannibal « nic- 

fejscnde zllziisnk og ioxn hindun insinnndi 

get til nt modtnzte og l":-ittci. Ini« Nisus 

Abottiteiil«. neugi- toi « E Hei sit-It 
« Ioni 031 

san for Rot-itcisitsnusntri. 
THE-TM ic. H. lklnistcnicn i Fremin 

mndtngtst Vesiillinqci nsj Vistnling foi 
.,Stimusn« og loittcici sur sammt- 

vaennmrc nf Vladct knn ist-holdes hoc 
heim. Mr. lclniftcnfcn ri- oqsnn Tllgen 
for Dnnipflilml)illettci«. 

Pein sinnen 

»Geifet« lovct tfnnkl 

llts Skandinnnec onilotnnc. 

Sannnenstod ntcllctn »chict«« og 
,,Tl)ingvalla«, begge af sank-ne Linie, 
pna Nein Fonndlnndsbnnlernt- lssp 

Mil oft for Nova Scotin «- »Wenn-« 
synkcr pnn 5 Minuten 
Datnpskilicnc »Ihingualla« og »Gei- 

ser«, licggc tilhsicnde det beljcndtts 
Thittgunlln-.ttontptini i ltjølsrnhaun, stob- 
te samtnen .ltl. sl Tirodag Morgen den 
Mde Angnjl, og Weiser sank ncd i Ha- 
vets Dnb eftek 5 eller A Minntter. llki 

Person« umkom, og knn IS bleo adde- 

de, deriblandt cn eneste »in-inde, Miss. 
Dilda sind frn Gineinnati. Socsi var 

forholdsvig i«olig, og Verriningcmc lit- 
bcr ikle end med Henspn tilTnagcn. 
Thingvalln sindte ntidtslibg Inod Geifer 
psa Stnrboisdsioe, stets lialvt igjumcm og 
Itjd jin Bang ind; nien heldigvis holdt 
Stillevasggen niod Fortunnnet, clleiso 
vilde ogsaa Thingvulla gnact under. To 
eller ite Bunde fiiedes ned fta Cis-jan 
men i Foroinsingen bleo det san daarlig 
glatt, at faa qf dein lont til Nytte. 
Slibeto Fot«ei«, stapk Carl Wilhelm 
Molleiz fotn hat-de lagt sig til Hoile Kl. 
ll Mandng Aften og, da Snsiitiieiisio- 
det indtraf, sprang op paa .lt’onnnando- 
bmdtet i sine Natklæbei«, raubte forng- 
pes til Passagererne, at de sknlde beuge 
stue Redningobsjcr, af hoilte mitnge lau 
net for Daandetn De stalkels Fall 
var fee forstmtnte, at de itke fandfede 
sy. Thingsallad Bande keddede 14 

Passagerer og 17 of Befalningcnpaa 
del synkende Stils« Derpaa hejstes 
Wechsan og Kl. ll sanmie Foriniddtig’ 
kpm Hantbnrgerskibet Wieland i Sigte. 
Det optog Thingvallas Pasiagercr og 
de von-blank af dein, iotn var ombord 
pas Geisen 

Listen over be ontkomne er endnn nsl 
fuldsttendig, og Agenteni Chicago kan» 
lsgm Oplysning give. Telegrqinmer 
fva New York opgioer folgende Navne: 
Mit Ellen Seehnno (hoig Mund er 

Bogholber i Standinnvens Office), J- 
E- Melborg, Miso Pilda Solberg, 
Lsph Gern-ge Domain-, Verthn Iden- 
felbt, L. Clansen, Hilba Linde to Born. 
De 5 sidftntkonte var fra Stebek iVesten 
og liavde liebt Billet i Chieago ellci· 
St. Paul til den Kahnt. (Paa lste 
Plads var ingen Passagekei«). Af dein, 
fein liande Melleindteksplaw, oinkoni 

folgende: Anmnda M. Andersin An- 
ders Anders-m, Johnn Anderfon, Lonisn 
Andetfvm Mtqznnsz Anderson, Mi«-!. 

Elisabeth Bei-g og Bam, Hilda Verg- 
sirsm, J. Bockloiid, C. C. Braut-n 
C. Carlfom Mes. Caroline Clnistensen 
og to Born, Ole Cl)t«istopl)ei«sen, Mich 

,.Jnli-Z·1ede1·iksen og to Bom» Soren 
Gobrielsen, Kittel Gnllilsoik J. Gn- 

slavson og Baru, Jan Hausen, Peter 
hansoty MrSL Kot-en Hauswi, Madg 

Hanf-ni, Andtciv Jngebrigtson nicd Ko- 
ne og Bin-n, J. E. Hielin, Karl Jo- 
hannesen, Mrs. Johnfon og Spirdbarik 
A. G. Johnfon, Mis. Jolntson og 
Spcebbtmy J. G. Johnfon, Mai-it 
Josephson, 11 Aar, sendt tilbage til 
Sceegtninger i Svetige, Ging Kjeldaiis, 
Christian Knndsen og hans Ssster Chri- 
stine Knudsen, Mrs. Vertha Kostrop(?) 
og Bam, O. h. Lie, A. J.· S. Lind, 
Wilhelm Linngsttptn, Astrid Luni-, 
Mrs. Jdt Mangrcn og Bam, Petri 
MilletJ Peter Hanlon MIrstnd, Ellen 
Relson, Nikoline Nimb, O. W. Orten- 
det, Mrs. A. M. Peterson, E. Peter- 
fon med Kone og Bam, H. R«ondiii(?)« 
Andtew Spdet«l)olnt, zrederik Spren- 
fen, G. G. Sttøinbetg, Mir-. A« 

Svenfon og Veninde, Anna Thon-usw 
Carl C. Tnnberg og Kont, Mrg.9111nc 
Wickir og Bam. 

Skibspapikerne er nn i Lindenbaum 
ssa Nsvnene paa de omkonine af Besæti 
Ringen Inn nfnldstændig kan nieddelcss 

Forstestyrmand Heiirik Braut-, gik ti. 

s. 

l Bunds stnaende pna Kainmanbobrasdtct 
Bundt de vorige-, sont sank i den vaadi 

« Oktav, var Kasselei- Nkegersem Overi 

lknnikiniit Alstl Joch FIrsteniaskinis 
«L«isiiiic, Jlndeninufiinift Engellireckion 

’;J TI-«dii«nmikinist Hnnscn, assiitistendi 
'i!l,linfiiniit V. Evendsen, en nng Stn 
c dnu i Officcrsnieszscn ved Navn Baum 

bis-Juden T Mund i Mailiiiiiiiiiinet, If 

isllntioch Sicivnidzi og Steiiiaidesg 
liolie oq .7«"«iii)i1itiic, ialt ill, tilsniiii 

-- sucii i· 

l LIIBJI iqis us di diiil«icdc mit im Mincio 

IUH hinniin du i Zomnni ci afgaa 
Hi : is ic·isjl«sii«sioii—:.toq, af hisilke driti 
imi du sidisc. lldiiillingcn i Kjøbcni 
.;.s.uri onltc »liejscli)st, og Ti)iiigualla:i«i: 
nicn licnyttcde Anlebningcn. litt hel 
Tcl af de onilonnic ljnvdc en god For- 
syning nf Pcngc og farte ogsaa incd sig 
nmngr inkidifiildc Prescntcr til Singt- 
ningc og Vcnncr hiniibes Hat-ist« 
Dis irddroc Pay jagen-i pna 

,,(33c11ei«er: 
Mia. Hilda Lind, IS Aar, besinnt 

til lkaklahninn i Soe1·ige; Johan Lak- 
son, to Aar, bestcmt til Risar i Norgez 
Hilft-ed Andeison, Ist Aar, bestenit til 
Griinsmd i Rai-gez Christopher Elias- 
ion, cis Aal-, bestenit til Bergen i Nor- 
gc; PitcholJansoih 40 Aar, fra St. 
Paul til Gpteborg i Sperigz Johan G. 
Johnn (?), W Aar, fra Jron Monu- 
tain, Mich., til Stockholm; Paul 
Pauiien, :i-t Aal-, fra« Jan Wood, 
Mich» til Kjabciihavii; Anders Wille, 
M Aal-, fra Minneapolis til Christian- 
ia ; Hohn Tcnvold, III Aar im Hnbfoih 
Mich til Throndhjcni; Fi«ederik A- 
Hanscn, sw Aar, fm Pcrth Amboy til 

Wobei-han« Jena Anderfon, 24 Aai«, 
fin Philadclphia til Christianiaz Anders 
G. Peterion, 37 Aar, im St. Paul til 
(«Iiatevoi«g, Laut-its Jloinerdah « Atti-, 
fia Liiising, Mich. , til Kjabenhavnz 
JohanAlquifh :.'·,ii«2lai fra MonMonnsi 
tnin, Mich , til zindlaiid. J 

Reddedc af Bcsætningenx 
Kapt. Carl Wilhelm Mallei«, :i:zAar, 

Andenstyrinand Peter F. Jakgensen, tit; 
Anr, Treliieftyrinand Petersen, 27 Aaiui 
SiibsikkgeDr. Dikicks, 20 Am-, ins-i 
hytsdreng Lin-is Donionville de la Cour, 
16 Anr, assisterende SignalbetjentHans 
Vertelien, 21 Aar, Baadsinnnd Fraun 
Oökar Peterion fra Stockholm, Lampe- 
mand Fritz Hohn, 29 Aar, Matt-as An- 
ders Gi«egei«fen, 43 Aar, Jungniand 

-Walbeinar Mnhldoef, 16 Aar, Oper- 
find-bei- Arel Andekfen, 30 Aar, Far- 

lander Frederik Peter eterfen, 25 Aar, 
Fyrbader Hans Chr siian Due Johan- 
nksen, 25 Aar, Fyrbader Niels Peter 
Julius Nielsen 25 Aas-, Fyrbader Jo- 
hnn Albert Miste-ni, 22 Aar (fka 
Stackholm), Fyrbader Carl Johanne- 
sen, 20 Aar. 

Anders Wilse, iom er Cioillingenijr 
i Minnepvlis og var med paa den nlyk- 
kelige Geiste, fort-eilen ,,Omkting Kl. 
4 Tirsdag Morgen blcv jeg vakket ved et 

let Stab og tccnkte, at vi havde ftpdt 
paa et Brug. Jeg for pp ag kam netap 

ttidsnok til at liste, at itsgenmabtc1 
»Skibet synket·!« En site —- fem Musik 
holdt pan at losne Vnadenr. 

: ifptt en Korktrsie og folte tnig nogets 
Jeg tun 

lunde iryg, saa jeg raubte til Falte-n 
s nedcnundcr og stod og san paa, at Zti 

bct Haut. Tit det gik nahm-, hang it» 
fast i det og for flcre hundrede Fod txt-f 

Tybct, tior ji-g; nten snntt splic jen: 
at jeg skjod op igiennecn Banden ist-c 

Hinsip as tnin Kot·ktt«oic. ch lau t·-,«,.. 
i Vnndskorpen ennttent en halv Time c; 
ftk da Tag i Kiolen paa en iiden Band 
sont um« itvtrltsetz tiisidst blev ieg ttigsrs 
op.« 

tin ung Tandltege fta Itjøbenimiss 
var paa Veien til Phitadklphin foi ni 

fttldkude sme Studiu- og blev otnbord t 

Thingualln Vidnc til den sorgelige Lit- 
givenltcd. »Bor« Reife-C siger limg 
,,sot«egik ndett nagen Hirndclsc til Tit. 
dag Morgen tidlig. Jeg forlod mit: 
Ksie, og idet ieg tastcde ct Blik nd a-· 
Vinduet, san irg, nt der vat« en tyt Takt 
ge. Ieg kunde høre vor Decmppibe, mcn 

intet andet Signal. Pcndsclig blev jcg 
kastet overende paa Gab-eh og jeg hin- 
te et frygteligt Brug, sont nvilkanrlig 
brngte mig til at tro, at et Summen- 
stød var indtt«ttsset. Jeg sprang op pim 
Dækket og sandt, at vi hat-de rendt mod 

Dampskibet Geisen Kapt. Laub paa 
Thinqulla laa isin Knie, da Ulykten 
stete: men han var en af de sørste, som 
com paa Dak. Livbaade blev med et si- 
1·ede ned fra Thingvalla, og Redningci: 
arbeidct begyttdte. Nogle as Geistig- 
Pnssagercr var kotnnc op i sine cgnc 
Baade, tncn de fleste flsd pan Farkostci·, 
sotn de hat-de gjort sig fer nf Denn-hin 
se, Stole og eilt, sont knnde flydr. 
Man tnaatte skynde sig da Geifer gis 
under tned Agierenben fornd omtreni -— 

Minutek ester Sannnenstndet. Cn ai 
dein, sont blev frelst paa en ntærkelig 
Maadc, vnr Maskinist Bektelsen. Hans- 
Ann var brukken to Uger i Fot·vejen, og 
hatt lau i sin Knie, da Thingvalla satte- 
Nasen ind i hans Nutn og knuste hakt-J 
Kuffeist U Totnnter fm hatt-Z Ansigt. 
Hatt klatnrede sig fast til Skibet og kom 

sig op paa Thingvallaö Tæk uden at ins 
en Draabe Band pas sig. Besætningen 
giorde alt, hvad den kaude, for at rcddc 
de nlykkelige og lob prontte Kapteinensz 
Ordre.«« 

Fieberik C. Hausen, sont bo« i Perttf 
Antboy meet New Yokk), sit det Rand» 
at gipre en Spreise for sin HelbredsT 
Skyld og dkog afsted tned Geisen Da 
jeg hsrte Sannnenstsdet — siger han — 

,,fot ieg op, tog tnin Froste og mine 

Sko, fandt mig et Par Anker og doppe- 
de overbokd. Skibet gik snart under, 
og jeg blev taget op.« 

Kapt. Laub begyndte, saasnart det- 
ikke var ftcre at t«edde, at tctte Bongen 
paa Thingvalls nted Stqusckkke og an- 

det. Posssgerernc vg de fra Geifer 
undkvnnie fik han, sont ovensor hemmt-- 
ket, sat ombordi »Wieland«, og der-pas 
satte han Knesen for Hauf-m Tot-stieg 
den Itsde var Skibet enan ikke konnnet 

ind, og Ftedag Forntiddag begyndte man 

H 

Tat ftygte for-, at ogsaa Thingvalla hav- 
ch gnnet til Bunds; tnen ved Middagsi 
Ltid sont der Teicgtcun ont, at Skiber 
Finwde naaet ind til Heilika —- slemt 
nnmponerei. 

Tonne oprnrende Ulylte hat« kaftu 
Sorg i tnnngc Familier paa begge Si- 

Fai Hauch Ta Elstnrsionstoget met 
«·.l’knsik og vajende ankr foriod St. 

JPnni og Chicago var det· vist ingen san-. 
nncdc nt denne an sknldc blive den fid- 
"s·ke. Der var barc Lykke og glad For- 
jsvcntning. Man frydedes allercde i Tan- 

tcn oni jSnsynet af dct smnkke Fabre- 
land straalende i Sommercns F1«ifkhed, 

"oni det gatnlc Hjctn og Barndontsnciw 
deine og eint den kjckrligc Modtngelse, 

« 
iotn Stægtninger og Venner oilde give- 
For nogless Vedkonnnende knnde der vci 

o·,iaa inige sig ind en Folclse af Stol- 
hcd over at have havt Lylken tned sig i 
Alcncrihy over at være iftand til at med- 
lninge kostbare Gaver og udstyrc sig tned 
Jflot Nessch Men hvad ster? — et 

ists-in et Skrig og 118 Legcmcr gjent- 
Inn-s i Bølgetsnes Faun-« Al jordisk Hek- 
’lighed og Ære gaar ned med dem. Og 
dct tilbngeblevne? Ja, det et vpkevne 

i Familien Mgende Vuntcr, gradende 
l Forældttz sutkende Btodcr og Scsteh 
fsokgpint Hjcrtettsljcet. 

-Minden, Kearney Gei» Nebr. 
Una vor Korrespondent ) i 

—- Hnns C. Christenien san ganste 
glad nd forleden og det faldt jo ganste 
natur-list, thi ved npjere Fdrespørgscl 
fandt man ud, at hans Hustrn havde 
skiwnket ham en virrdifnld Gavk — en 

!I-" Eunds Dotier. 
— Ten for i Bladct omtalte Nits- 

Aas, sont i leengere Tid hat ligget paa 
et fnnrrtefuldt Sygeleje af en nstandsc- 
lig Krasftbyld, døde Sondagcn den 12te 

Ang» og blev liegt-even Pan Fredctils- 
borg Kirkegaard Tirsdagen den ltdc ds. 
En stot· Teltagelse af den Afdodes Slægt 
og Venncr ledsagede hende til Grauen, 
der kalte-Z 538 Vogne i Ligfkaren. Me- 
nighedcns Præst talte i Hjeunnet over 

Teksten i Lukas L, 29 — Ldl og ved Gra- 
uen over Teksten hos Jeremias Prof. 
lo, 19 — 24. Den hensovcde var født 
iThifted, Dantnark den 20de Juli 1820. 

Hnn efterlader sig 3 Dptre og 2 Son- 
ner, sont alle ete gifte og bosatte her i 

Conntnet. 
Trods al den Modsiand, der herstede 

fra de 2 her likaliserede Jembanekotne 
panier og al den Blodsudgydelse det for- 
aarsagede paa fusskjellige Siedet (særlig 
blev en Mund fanledes tilredt med Kni- 
ve ved en varm Diskusion, faa at han 
var giennemsigtig indtil Lungerne og 
hans Liv staats inre) ; trcds al den E- 
lendighed, fan- opnnaede Santa Fe R.R. 
Co. at erholde deres tilteenlte Bonds 
fra dette Connty og vil da muligvis paa 
begynde Anlnegst strqls og den vil ifslge 
Kontralt blive anlqgt paa den for onn- 

talte afftukne Linie. Man paastaar, at 
denne Baues Komme til Minden vil bi- 
drage til at der- er 2 andre, sont vil an- 

L 

lobe samtne Plads3, ucntlig Clpicago ei 
Nortliwestern samt Rock Island, sott 
begge to ikke ligger sit-tut bot-te, met 

dette tun tmturligviszi knn betragtts ftnr 
Gignittger. 

Ryfted Ryhedkr. 
iska vor stot«tespondeitt.i 

Nasinusj kielsen og Niels Jenseit ost 
for Nyfted hat-i Forening liebt Mrs. 
Andrcmsj Zaun, stor ltju Amte-, til en 

Pris af ISUU Dollat·. 
— Totnrck Jesus P· Jenseit hat« folgt 

sin Farni til stimme Mand, sont kjobtc 
Frei-. Olscns, og skal have 1 200 Dollar 
for snnnne (-«,0 )lcicg). 

— Mis. Petersen, St. Paul, har 
solgt sin Farin, beligende mellem Nysted 
og Tannebrog til en as de sidste Num- 
mer af ,,Stjct«nen« onttttlte Herrer fra 
ziemt-tm 

—- En Miengdc Mcnnesler fka sit-ern 
og nær haode indfundet sig her til III-st- 
festen i Spndagg og Udsigterne til en i 
alle Maancder ndmærket Tag var sterbe- 
les glitntende da der paa engang trak op 
til Uvejr og begyndte at regne. For- 
samlittgen forlod da alle sont cen Sko- 
ven for ettten«at begive sig hjetn eller til 
Nystcd for at ftm Tag over Her-eben 
Den ftørtite Pakt af Ungdominen fokbleo 
vg tnens Regtien nedsttpmmede sra Sky- 
etne dandlcde de i Fred Olsens Hall, 
hvoritnod de da.Bcjt-et blev bedre tog i 
Skoven for der at prpve den nye anlagde 
Dandse Estradc hvilkcn de sandt sterbe- 
les brillinndt og gik det rigtig med Lin 
ag Lyst der til ointreut Kl. s Morgen. 

Bekjcndtgiotelfr. 
l 

l En Aftemtnderholdning til Fordel for 
ide Vtsaudiivte i Svckig vic btioe qsydldt 
iLordageth den Iste September, 1888, i 

M. (s5. Petersan Hall i Damtebrog. 
Underholdningen vil bestaa af instru- 
tnentale og votale Conce1«ter, tillige 

.Dands) eftcr undet·l)oldningen. 
En. Nærmetse Betiendtgisrelse, i 

Form as et specisicetset Progrmn vil 

frctnkcmtne i ,,Stjernen« nieste Uge. 
Billetter vil blive tilsalgs i»dc forsijelli-. 
ge For-etningglotaler i Dattnebt«og. 

On- Stok Tilslutning idette veldcedi- i 
ge Diemed bedeg. 

Kontinen- 

Bc Eilet og Postanvisninger 
paa Standinabien til Dagens 
laveftc Kurs. Send for Pris- 
liftc til vort Kontor for J kjos 
ber andetfteds. 

A» MORllZNSEN sc c0.. 
Ho San- Mszst OT» 

Etwas-h Jll. 

s,—— 

lILJcLA Kk I Juni same Des-mer s 

stund Beut-ist CAIUAZH III ) Ists-. 
Ton Imme- paalidkxigk 

Lwok vg Chirut9, behandlcr fremd-les met Hi 
Dystished es Hm 

V oc 

i FEOCFEVNBFEIW END-N M 
’ 

MERMITHE samt alle Ver-innen fom ved den-sk- men Vrdrx « 

sinds-Ihrs og Saugt-ed »Hm hisukekimnlbquYss vuntk ay bestes Liv—1mve mawrk iiq seid e: des-» Ez« Lade-, som Rolae as cvextmoetie as Naturen:«.:": Milde imnj madwpkge den krumm- Tk» Ame LI» 
see-! Its-va- Svgdomme muss ku» M« z, »" 
nu-) edler Ivatkklfe og Tab as Neides-im hkh"k’"· leg ehre cme Mcthovrr nich any-m imman Erk- camle Mermime vmu- af Summde vtlle MU« hurtiq bit-w og Bindung hmt I man-ge IHW fultsxemdig cum-denke tsc- Drt qu W» m z, f« hvad De sinnen hat bkugt eile-« Win, minmssst dar belud-gibts Tomit Gut f S 

O 

W e Mle CC kks »Mit ti« 
an nimmt steh qg dussn komme next-»Pele fmnotq Irden«KvifI-ly. du pas, qk » m« III Dos, ths den blcvet fort-tm euer unm- MW Iet. cum-ver de nasekendc og kommende Fliegt-F Is- Iulle uns-artige Uhr-nimmer helbreveihxik tut udcn at hindre den Snaes Fokketningek h- » Arm-nennen beko- Kion konstatiere-fabu- Itqnevssuldt I Der is sei-sing « » slal imqu i dlsfe Alte-thun ca streiten samt for selbe-set e sinkt Im- etlspert Als-m fom mqu- .. 

« 

q- syqe, derjide as sit-miss- Trunksucht-» itsokbelmädent finde oq ioktælhs Symptomen-e s- 
.n-:— Illinois Su,doinstilice1dek liclbretes im« .lttdrr skke have kttnnet unsre-. 

« 

IS' Zian 4 Cis-L kFrimeeklek for et betsmlpm ouxsr tin-cause- new-se og beut-ne cygpgsu 
iTe sue i dtst untfkidanste Scskog en ich-Immu- 
Ic·-,snmomoloqy Goruarmg over Ec) domesegkk 
« fn rot-d De selv Latein-time esse-r Der-O Simois-of « tskiirldr. Konsultationer. perwnlig run- strcitlu,M. l s: iniultsr den aamlr Doktor Tufindrr m blevnigdsxs 
I worde- krtvatt Konto-er on Most-»Im- 

(-.«t·lfek- sk Alle. fom aqtis at mqu ( Æatefhh 
) Alle stnve e tck Dr. Clarles hemmte Bruch-( im T-· 
» iser k»g.Lse1-rs-r, Pris- for en enkelt15 Ct-x.l2k«1«;,kzgzz 

ancrrkcr. Maodi Dem mcd Dr. EIN-h sp; 
mki Te iusnvender Dem «til nogm Arm-sit Erde-tm l Brett eller Veso san beka Dem for fmntidw Ltdeiigz 

: m Eknsn, samt ormcee Pers Lin anldms An. Midi- 
riner fonds-!- tmotiombelipog med betrmmsnvks Zxkkw 
b--!1. 

Poren-Ho fxa M R nl s: Zond.1«16k«k!,kok111z 

-.·· 
Wcs 

Ists-z 

and-minnt tates. Brun- adrksscrez 
o. txt-Anne, »I. o» lss so· mark sit-sey emsng In- 

Aflccg ct Befog ljos 

E. W. Robbi118, 
Hans Udoalgi 

N 

D1y (100( s. 
tyvidc Vater- 

Rjolctojen 
Sommerhattc, 

Modcpyut,« 

Støvlcr og Sko 
er komplet og af de mest moderne Mon: 

stre. 

Ingen Trouble 
for os at fromvise 

Yasrema 

Bars’god! Træd ind! Jelkvmmmk 

ST. PAUL, ENML 
»- 

— 60 —- 

i, at vi knnde finde Vehag i at leve i et faadent middelaldcrligt Barbnti midt i 

vort hoit oplnste Anrhundrede, mcn dct Log jeg mig ikke nat. ch havde aldrig 
vckret nagen ivrig Aviszlaefet ag allermindst var jeg dct nn, da dct fortkom mig, 
at jcg hat-de taugt vigkigere Ting at passe med felv at passe Huin og Hiern. 
Estrid brod sig knn otn at lcese Auter for Torvcpriserned Skyld, mcn dem, havde 
jeg sagt hende, kunde hnn jo faa at se i Adresseaoifen has sin Moder-, og det ko- 

stcdc ikkr Nagen 
Un Gjaft, der ncer var bleven as besocrrlig mcd sine altfor hyppige Befug, 

var Morbro’er. Eftekfom han ser havde fuldt op af Tid til sin Raadighed, 
mente han sagten-s, at han kunde være ligefaci rundhaandet Ined Andkes Tid fom 
nicd sin egen. Tilmed var Estrid hans ndkaarede Yndling. »Du var rigtignvk 
klag og havde Ljnene med dig, da du tog hende til din Hustrn,« betrocde han mig 
en Gang. »He andre ire jo ogfaa meget rare ag velsignede Piger, ntcn se Val- 

borg, hnn er faa nhyke svækmerifk og romantisk (Msrbro’er lagde Tonen paa sidste 
Stavelse) —- og det sinder jeg nu er kjedeligtz Sophie ög Johanne eke to Bild- 

gjass, der bare tanker paa Fjas og Kommers. Men Estrid er Perlen for dem 

alle; fom hun kan bestyre Dust-Ofen, Msdlavuing, og dertil altid mild o·g venlig 
—- faa jeg har altid benndret din store Klogskab, da du straks fandt ud af, at du 
vilde have hende til Oustru.« 

Denne Tale klang saare lifligt i mine Oren, og jeg forsikrede Morbro’er, at 

han Hunde komme faa ofte han vilde, han stnlde altid packe en velkommen Gjæst 
i vort Has. 

Morde-Der tog denne Jndbydelse aldeles efter Bogstaven og havde nu allere- 

de gjæstet as tre Eftermiddage i en Uge. Men hanz Besag vare slet ikke altid faa 
overmaade marfommr. Til sine Tider var han meget fnakson1, ög Munden stod 
ikke paa hank, til andre Tidet meclede han ikke et Ord, men sad og stiktede hen 
for sig, idet han af og til udstsdte et dybt Sak. Qm denne vekslende Snakfow 
hed og Tanshed ligcsom Hasets Ebbe og Flod stod under Paavirkniug af Maa- 

nestiftet, stal jeg lade viere usagt; dog ttor jeg det neppe, thi Ooergangen kunde 

ofte vcere faare brat. Den føkste Eftermiddag var han fanledes meget talende, 
men den anden og tredje var han ydekst sammelt, skjpndt jeg anstrengte mig efter 
bedstc Evne forat holde Samtaleni Gang. Men da han nu den fjerde Esset-mid- 
däg igjen viste sig i vor Stue, da brast min Taalmodighed, jeg styrtede nd af 
Deren, idet jeg gav Estrid et Wink, at hun stulde fslge efter. 

»Hoad er der handet dig?« fpurgte hun ganste farfkrækket, da hun havde 
lukket Deren efter as og saa mit hatmfulde Aasym 
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»De: er Mordter fom bringst mig til Fortvivlelfe med sine Bespg,« Ub- 
brsd jeg forbitret. »Nn hat« han pdelagt tre Eftermiddage for mig i denne Uge 
og nu Iommer anen til den fjerde.« 

,,Skal jeg da sige til ham, at han skal gaa igjen?’« 
»Nej vist itke, det gciar itke an.« 
»Men hvad vil du da ? « 

»Jeg vil blot sige dig, at jeg er vrcd, meget vred, og at jeg vil være i Mk- 

ligt Humor hele Aftenen, og det er Morbro’ers Skyld.« 
»Men det bchøocr dn ikte at tage dig saa nckr,« sagde Estridsmed si» fckdlsam lige Blidhedz vi giver Morbro’cr en Bog at lasse i, og saa kan du« arbtjde Um- 

sinnst-« 
»Garn- det an?« 

»Ypperligt, det l,nn· vi saa tidt gjort hjemme.« 
Vi gik atter ind i Stnen, hvor Morbrv’ek havde taget Plads ved Bindnet og 

sad ganfke rolig uden at ane det Opmr i mit Sind, hatt-z Komme havde forw- 
saget. 

»Nimm hak en Dec at hestine i Eiter-undqu sagt-e Estde til html-« «""" 
du knnde jo faa en Bog at lese i.« 

Mindrer nikkede, men sagde Jntet. 
»Ja du nndstylder vel,« sagde jeg, idet jeg tog Plads ved mit ArbejdeJYVH Morbro’er nikkede igjen uden at sige Noget. Saa sik han et Bind of RWV 

Archiv for Historie og Geografi at undekholde sig med, medeng jeg Wg W p« 
mit Arbede Under Syslen tned dette kom mit oprørte Sind atter til Ro, OS 

jeg arbejdede nfortrødent i næften to Tinter, ihvilken Tid jeg ikke hsktc Anker 
til Morbro’er, end at han vendte Bladenei sin Bog eller af og til rønnncde III-. 

»Na er Klokken Otte,« udbtod jeg, idet jeg lukkede mine Begek i. »nu hm 
vi ardejdet flittigt og tin noli trænge til Aftensmadg «ikle sandt Morbro’er’.-«" 

Men nu erklærede Mot«brd’c1«, at han maatte gan, thi de ventcde UW W« 

hjemtne. 
Det vilde Estrid og jeg paa ingen Munde tillade, og vi npdte ham til at« W- 

ve. Theens oplivende Virkning, Estrids og min Hier-telighed, og Ittitli:l"»H M 

nbekjendt Natnrnmgt, dcr skjød Sinnen fra Morbro’ers Taushed, virkrde 11"M"«; WU PCA ham, faa hans Straksomhed plndfeligt vendte tilbage, og vi tilb1«ug»«« 
ydetst fofüojelig Afterr, indtil henad Klokten Elleve Mai-luter reiste fis VI W 

Assted. 
»Gvdnat, godnat, Morbko’e1·! og kom snart igjen!« sagdc jsg ««3d« 


