
orrecponvaneetil»Vineta«- 
En Rytaarsgave. 

«1’s:1chott, Wyo» tu. Jan· 18811 
Tet var U. P. Co» sont sendte den 

de stakkels Sectionsinasnd lste Jan. 
9, i For-n as et Asdeag as 15’cts. as 
aglonnen; see var det 81.75 sg nu 

Jst-· Jeg hat lcrnge havt en Attelse i 

n Retning, og nn kotn Lkdren — som 
ytaarspresenter. Og det er ogsaa et 

ntnelig slaaende Vevig sor at »Penge 
"Magt«; det nntter itlke at nekgte det, 

apital er Magi, og Fntngdom Unber- 

ykkelle Pengel Pengel det er vor 

idet Feltraab; se at san Fat i dem pan 

hver mulig Mande, hat« ntan sorst 
nnnernc snlde, saa er tnnn ovenpqa. 
et hele er en nstnndselig Higcn efter 

igdom, og ui kan dog ikke alle blive 

illionæt«e1«; der vil attid blive en 

s agse of dein sank knldes Fattige. 
For en L-—:t Aue siden prøoede U. P. 
paa at sonnindske alle detH Arbejderes 

pnninger, lige fea Snperintendenten 
ned til oiJ ,,"T,t·ack1·epairer"ci«; men 

r nteget pan engnng. Alle sankaldte 
-on:inente »»2l1«bejdetse« sansnsn Kondnkx 

ret, Telegmfister, Lokotnotiosmserh 
— kort sagt -—— alle dem, sotn lauer 

adan sm TO op til TZW Toll. oni 

cnanedeth sngde, stop! ika en Folge 
ras var, at at Trnsik standsede hemm- 

sor et P01«De.ge, san nmntte det 

cere (sn. je lvide l det snre Mkle eg 
pnningerne kutn op til den gnmle Ska- 

Altsna pan den Mandegik det itle. 

en i de sidste Aaringer hat oi jo havt 
skillige »Steuer« Mntmgerg« den Ene- 
ogere end den Anden. Mr. Call0nmy, 
otter —— Nnd gut-de hano Sjtel —- 

imbnll, ok; nn endelig en ethm »snmrt 
entlaan ved Nenn Holeotnk 
Tenne Epntitikker hin- nn siddet nede 

act Cols Trone i Oinahn og saaet reg- 
et nd, at ont Reduktion skulde tnnne 

aliset«es, san skulde Inan tage det san- 
an vis n vis; først begynde ved de 

-cnaa, et Departement ad Gangen, ikke 
aa engang —- det vilde blive for iojnc 
ldende. Jo, so, wenn-un tu your 
jcks — de ·ct·e sink, nien de can ta- 

es. 

Og oln SeetiottH-?ltsbejde1«ne sknlde 
a isinde at stritt-, hvad san? Jkle 
indet end (Fo., vilde mge ng »sidet1«ack« 

1 gannnel »Einigmnthmggon« nede i 
enUer etler stanan City, og i Lobet af 

4 Tinter have nlle de Masnd de bedaue- 
e; de knn sanes i l«111nd1«e1;i6, baade 
sonnner ng Winter. De to Tredjedele 
f den Slngs Folk er jo hvad man pna 
ansk kalt-er Smnfnndets Udsknd, 

drnkkenbolte og enkelte T1)oe.og Rave- 
; knn sjeldent tmssfer nmn et ordent- 

igt Menneske blandt disse ·,,("83angc-«. 
e arbejder pan Bat-en nogle Dage, for 

som de sige — at mnko a few dul- 
ars —- sna afsled tilden ferste den bedste 
e»altmn, og i ntrolig kort Tid cre de 

vad man paa Engelsk knlder ,,b1·oke« 
paa Dansk b1«eekl’et). De drikker npf 

ekes Fortjeneste regeltncessig hver Man: l 

C
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ned, —- ragniar sproo —- oan’t. got n- 

iong without it — IS'-it satisliod 
before I was drohe-. —- Det et Snaks 
ten, man dem-. 

Saalange Arbejdeknes Flertal bestaar 
as de ovensok bestrevne Subjekter san- 
laknge vil Arbejderen viere haanet og til- 
sidesat as de Stote eller bedre stillede i 
Saknsnndet. Og de States Ekstrepm 
ganeer er ingen Undskyldning sor de 
Smaa. Man sinlde jo syneg at de rige 
eller oplyste Falk burde soregaa den ar- 

bejdende Klasse need et godt Etscntpelz 
nien da det so ilke er Tilscldet, saa but- 
de det viere as Arbejdere som sknlde 
skenwise det gode Ekeempei. Jeg ttoer 
ikke nian behaoer nagen ekstra Leerdont 
for at leve et ordentlig eller ssmmeligt 
Levnet, vg da Oplysningen kostee Pen- 
ge, saa saar vi Ssnaasolk vel ogsaa 
hieelpe og Ined lidt mindre as den 
Slags. 

Dog —- oin en nng Person hat tjent 
sig lidt Penge om Sommeten, og er 

nsdsaget til at gaa ledig ant Vinteren, 
saa nIaatte han dog helleke for-beuge 
hanss Penge til noget Nyttigt, istedetsor 
at ode dein paa en Saloon· Jeg sigter 
her til de danste Hajskoler, hvoras der 
er nogle saa her i Landet. Jeg hat deg- 
vxrrc aldrig havt Lejlighed til at des-ge 
cn, inen ester hvad seg ser i Aviserne, 
er Prisen ineget billig, og om en Mand 
ikle hin- noget nidcre at gjare onc Winte- 
1scn, san synes jeg det kloaeste vilde nære 

nt besoge en saadan Jnstitntiotk Thi 
Oplysning er det, hvortil vi ti·eenger. 

De fleste daarlige Subjektet-, jeg har 
trussct hernde, ere sor dct nieste Jrlcrn- 
dere, og mange as de saakaldte indfadte 
Ainerikanere. Der er natukligviö Ud- 
skud i enhver Nation, men der er stor 
ForskjeL 

Men naar man un hol-er og læser om 

alle de herliae Forcninger iblandt os, 
saa stnlde man antage at Arbejderen 
maatte kunde holde« Kapitalisterne, 
Stangcn, thi ,,Enighed gjsr stark«. 
Men hvor er den Enighed, hvorom der 
skrioes saa smukt2 Her hat vi i Snese- 

»in-S af Foreninger, og Kjeevl og Splid 
Fee der blandt dein Alle; det Helc er ikke 
Eandet end en Fergtning i Lasten, det hat« 
vi havt Beviser nok paa. Min Mening 
er den: enten en stor Forening over hele 
Verden cller ogsaa slet ingen, thi »E- 
nighed gjsr stcerk«. 

Her kotnmer Co. og siger til Bauern- 
bejderne: »Du hak- at arbejde for hvad 
vi vil give dig, ellers kein du pukke 
samtnen«; det er et Enten——eller, sont 
er klart og let fotstaaeligt. Penge er 

«:l),iagt det bliver Faeit i alle den Slags 
Regenstykker 

Jeg ved ikke rigtig hvordan det egent- 
lig hernger samtnen, tnen dem, som gis- 
re der strængeste Arbejde, saar i Reglen 
den mindste Daglpn. Naar en Mand 
arbejder paa Bauen, saa har han at 
staa paa Springet til enhver Tid ogi 
al Slags Beil-. At blive banket op 
midt otn Ratten i en 30 Graders Sue- 
ftorm er noget, han maa finde sig i, 
Klasderne paa i en Fart og herut i Stor- 

Ä 

men, sor at samce et Tag op, sont bar 
prsoet paa at skyde Gjenvej ved en ellee 
anden Bojning sor at komme hurtigeke 
assted —- aedejde og skyse, skyse og ar- 

beide en 24—32 Timer, nden at saa 
Baadt eller Tsrt, og saa ovenikjsbet 
dtiver ndstsasldt as Roadmesteten, og 
Altsammen sor it.60 ont Dasein Jo, 
det ee en stunk Foefatningt 

Og for at take am lthetd og Saat-nen- 
stsd heramkring, da hat vi havt »plenty« 
i de sidste 8—4 Maaneder. Det stakkeis 
Co. taber natnrligvia mange Tnsinde 
ved stige Kombinationen men hvem 
mon det er, som hat at samle Stnmpers 
ne sammen og gjire alt det sinndsige 
Arbejdsk —det er nok »The Section- 
tnen« og endda gjsre det saa godt sinn- 
gratis. Om Co. troer at Falk atbejder 
paa Banen for deres Sundheds Styld, 
saa tager Co. stemt Fest. Her paa 
denne Division har vi allerede havt en 

:3—4 as den Stags, som man kalder 

»Tailend-Collisions«i«; det sidste havde 
vi Ratten til 4. Jan» et Par Miie Ist 
hersta. Et ostgaaende Godatog stopper 
midt imellem Bøjninger og Banter sor 
at teparere en ,·,hot Box« stjondt Kon- 
dnktøren vidste, at ct andet ditto snlgte 
ham i Hatt-ne, og indcn han sit Tid tit 
at sende nd den wde Lanternc Etappe- 
signal) langt nok tilbage, sam· Loto- 
motivet ind i hanci Tag, kasier ,,(caboo- 
sen« og et Par Vogne ned i en Bro, 
,,(caboosen6,, Kakkciovn stikker Jtd i dct 
Hele, og i Labet af 15 Minuter er 

Brer og de pdclagde Boqne et rygende 
Knos. Lokomotivet —- en af digse stoise 
00 Tons — gis igjennem det Hele saa 
temmelig nstadt, passetede i Farren 
Broen og blev paa Trætket. En stat- 
kets Reisende, som var i den stjasbne- 
svangre »Caboose«, kom itke ud i Tibe, 
men blev slaaet saa siemt, at han dode 
den folgende Morgen. 

De to Tredjedele as alle Sammenstad 
her paa Banen er en Følge af Ligcgyl- 
dighed, Usorsigtighed og Dovenskab fra 
Togpersonalets Side, og Sections-Ar- 
bejderne er dem, sont lide mest under de 
Andres Uagtsocnhed At atbejde paa 
Bauen om Vinteren er sandetig ikte 
misnndelsesvardigt. Men — man siger» 
so at Amerika er et s1«itLand, og om 

sman ikke er tilsreds med den Plads, 
man har, saa har man jo Lov til at 

prøve sin Lykke andre Siedet-. Men da 
stadige Pladser med nogenlunde god Lov 
ere temmelig vanskelige at opdrive, saa 
er der ikke stor ,,Satissaction« for en 

»Stnaamand« i slig Frihed, og jeg tro- 
er at om man hat stadig Plads ined litle 
Lon, saa gjor man bedst i at herngei 
med samme; thi at rejse Landet rnndt 
sagende efter gode ,,Jobs« er sont Lotte- 
rispil i vor Tib, og tcerer desuden slemt 
paa Fattigmandg Pengepung. 

En venlig Hilsen og god Nytaar til 
alle »Stjernen’s« Læsere fra, 

C. J· Frandsen. 

sit-unlink 

« nongen as Dolland liggets sok kpdetn 
Tet dar hatt giokt laa otte ndett at det er ble- 
ven til Alt-ou 

« Jantei W. Maine — en Ssn ai State- 
ntandett —- git sonige Mandag i Leere paa et 

Lokomotiv-Vttels’ted. Hatt dar sagt Ratvel 
til linioeksitetet og Iil viele Haattdveetket«. 

« Umsident Tat-not i Franleig et ett dng 
tig«I-tnter. Hatt hat staaet i Ltere i flere 
Aar, og ndssrcr Pecsessionen endnn for sitt 

Korn-jene 
; 

« lia. 100 »Odeeslet«« havde sotsleden en 

"Santntenlontst i tlitteoltn Reb. tDet et« Sta 
tetts Pettneeiddetr. der date denne Titel 
naar de et- paa Wald-) . 
· John Wanantalee i Philadelphia hat- i 

Lsdet as en dalv Stieg Aut- lient en loloosal 
»Im-tunc ved sitt Mannsaktnehandei. Ein 
nieste zlsortetttittgsaett hatt oed at wettet-e. 
J de ti Dagk sie Jnl solgte hatt for en Mtllig 
un Dollard. 

« Jan Gottle Httsltn et« dad. Hnn ttetts et 
Finattta-Gett’t, og var en slaldett Statte for 
sin Mand. Ved de Lein-Weben da Wonldo 
Spelttlationer satte hele band Fotstttne i 
Bode, sokntaaede httn at holde hanc synlens 
de Mod oppe. Jan tagte sitt dendes Tod 
meget net-e ogsynes hensnttken i et Stand 
Melankoli. 

« Lotnbekiendl et- del yngte tttnettlttnsle 
Arnlolrati ltdenslabelige tssteretbetse tts Watte- 
ntel Englands Stille on Sttsdetx lssn Folge 
as dentte Mani er, at Herrn-ne i Nein York 

sined »engelsl« Smag deeje til Ilkennttz nam- 

»de et- nde at tjsre og skal passetse andre nie- 
t«etptet-. Da Attteeilatteette, sont beliendt tottt 

ne ttl Hain-. hnr det givet tslttledning til 
Ytnanztevoldsotnnte Sannnenstnd patt »Wej 
’fer« -— »Thingvalla« Vis. 

« Meer as Landets Jet-- baner nat ittdintt 
Jsctalaldte ,.Tog:Agentt-e« naa deren gjettnetn 
»gaaettde Personötrektn Union Pneisie hat« 
’sanledets en Fttttttionase aj dettne Singen det« 
heftiger hvett ndgaaende Ton stsn Ltttal)a; 
hatt llippet da alle Villettee og nttetler Pan 
sagetsektte med de stedvanltge Kot-t. linke at 

hatt ltar overdevisi sig ottt, at alle hat- Billet- 
ter. overgiver han først Toget til stottdttlt-- 
ten og vender tildage til Ontalnt for al gleite 
del santnte ved nasste »Tag. Fette skal onst-e 

en Medicinntod den hoo Ittottdnlltnrer etl 
mindelige Arvesyge: at eapse Flontpttgnieto 
Sntaapengr. 

W 

Körnblomstem 

Del var otn Kvælden eftet Slctget ned 
Sadowa. Den seieende Kong Wilhelm 
af Prenssen sad ued Jndgctngen til sit 
Telt og saa udover Stellen, heim-Tu- 
sinder Mand laa udsitsalt, sont dereg 
Moder, Hnsirner og Born aldtig slulde 
se igjen. Smettesulde Lyd af Deds-. 
kantp sg Sukle, as Bonner og Nraadi 
naaede af og til hatt-J Ore. 

En liden Tronttneslager gik set-bi. 
Klingen raubte paa hont: »Sattl en liden 
Bttket Kornblontsler til tnig,« ltpd hatt. 
Det var sont bekicndt den nn dode Kei- I 

sers Yndlingsblotnsi. 
Trotnnteslageren ilede nd ptttt Stag- 

tnarken. Langt ont lcenge nettdte hatt 
tilboge: 

»Deres Majeflæl«, sagde han, »alle 
Kornblontsleene var visttet. Denne nar 
den eneste, jeg lnnde finde.« 

Kongen lo og gav Dtettgen en Muld- 
tnynt. Da tog hatt Blontslen on ittct 
paa den .. .. Hans Attsigl blev soffen-: » 

deligt blegtz thi Blotnsten vat- besttrtttet 
nted Blut-. Med sljælvende Haand stttp 
hatt den til Jordan bojede Hovedet og 
muntlede: ,,Herre, lilgiv tnig!« 
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A. IJIiIsteIIIs. West-Im PIISS Agunt 
M III Kullt Stnmä ( IIII IIin ils-wish 

Standinaocr i Caurus-Nebraska kun- 
de erholde OIIlIIIIIIIIIxI oIII Billetprifcr 
III. III. hoss A. Carus-M Foroaltcr of 
VinnstIaardcn i Dannkbthh Nebs- 
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Don befImIck cIilIIIcr FIIIsIstprgsci mcd 
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i 

Whandlrk tIoIIIIhs IIII indoiilrdr SsIIIIdonI 
Ink. Spec-must I CIIIIlIc oII LuIIgeIIIIIdmIInIc 
IIIIIII i.ITaIaI-I«ls. 
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litsn kuri« »g« Impuls-um Linds inIIsllIsnI 

s·r. JosEpIsI og 
sagen-IN cause Isunm 

sen-oh Aventin-h 
»Im-any Von-g 

End-Im soffen-, 
Ist-armes, Ums-m 

III-IM, WILcoIh 

lu ilndligc lltnU i lIIcI Runin 
III-II lluustiiiniisn 

Mo «ZIcIiIinx VIII-« XIIIII 
I lmrbintitsims IIIIIi Dughnsntsmn 

Nie Pallman Palatlsssovevogne 
lltIsti NLIHUZIIIIIU 

To llmg i III-Ists icotniIIg imIsilIsIII 
Nun-« Ins »F Mi·(’u»t« .iI’N(--I-I»x. 

. 
int, gfItsnII(-In«s.z:I."I(s-i(lo Tug I lIIsIsr 

chning iIIII-ll(,«III Amt-I, IV«.I-»x, 
Jlnthixx l·’.IIIeI-’II:-·I-, HI III-U Y(pIIii, 
i).IIIIs.-. (’I-i"I" (Is.s»1«ix.·«i.x". 

is’in·lstII-Iuli;: lO’(«-i)in(iclm- i VIII-I- 
miim nuin lYNIIN i).I-«sts«I·«’l’tsgI-I. im- 
()II«I1:.I, (’»I Jus-Un Ist-Us. ug Punk- 
ttsr Nimi »I; UHL 

i·’(II·lIiII-iI-1H- HkisIs i UIIINII lsHNII 
III(-·ll’. l'. liiunsn til all-I HIIIIHI i 
VOHIIIIL 

Fliitisinsntiig i«’«)1·iIiIIIiI-lst,s I·Is(i is. i) 

Des-»Im i st Judici-« l"«sI- I·IlII-I-I-t 
Punkt i NimL Ost ug Syd- 

A. (7xle’l-S()N. 
LXC «-I«««N T i IJANN l«’lili()(i, NkLlii(« 

s. KINBILL W. P. WMM 
hin-nut- MATUIIIIIL U. l« cc "I«. A. 

O 
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soc- Nystot smalletorromjuc soc- 

nmntmxmxnnnnmnn 

P. H. J aoobsen, Eier-. 
st- YXIFlOsds 

r«t-"«sl-H, Fstt nscsteslse as Plane, 
Repakatiou sg isorigt alt til Faget heut 
hsrende udspres prompt og godt. 

Ligeledets bessrges de til Hjulmanbv 
fsmtningen henhørcndeArbejder og Re- 
parationnn 

De forskjelligc Slags Adams-k- 
uer forhandles i deres Aartstid. 

--—---- L M 

Rasmus Hannibal, 
sonnty Jmlge and Nutary Public-. 

—.-- 

Aifattck retotige Dokumenter og bei-mer 
juridistc Fort-entlastet 

—Ov— 

Jndtasieker Pcngc Fsordkiugen 
s-.-.—.- 

stunk-r «.Il(tfunnu·e paa Wettbin nnd 
««1·nnd,thild, on Orfo-Irr i gode og sollte 
.tk’otnpatnets pcm gunstige Vilkaan 

»O 

Mlltgc Pisngclmm t summ- ftoifrö hurtigt 
og besinnt. 

LI. Paul, Nebr. 

Do v c . 
Un «cht«fotc, sum hat« vaer døvi M Aar 

og twtc Døihcd sonnt-l Iom Stufen for Ore- 
nc ltlcu kurctct nett ct fast-belegt enkeltMtdch 
sendet paa ,L-orlaugcnde chtkivclie over 

summt- tsl cnhvrr iom estiker det. Man ben- 
oendc stg til J. H. Ntckolsoth 177 Mchus 
Halt St» New York. 

kancbroq Kjodttdfalq 
holder paa Lager 

de forsljclltgs Slags fasrsl og Haltet Kisd 
Flasfk m, m. 

W« Un god Kualitrt af Rot-it have-l stadtg. 
Ira nt «'«-art, thun 

v- «- 

Pctcrfcn G Schatten-, 
Asfttrauce-Ageuter l Danuehros 

?1kt-p1"æsrtttcsrct« Cuntimstiml i New 
York ng thnix i .Hctt«tford. Bespr- 
gcr den sikrcstr og billigste Forsiltittg 
Inod 

Brand, Ltmlld oq Orkan-n 

J)-.s—. F. N.Horel 
og F. G. Test- 

llsxftcrsplgctetil Tr. »K- N. HoreU 
Lægc og Flimmer-. 

Smlig Opmasrksomhcd fkjasnkes Liviu- 
dc- og Barucfygdommr. 

THIS-« Altid paa Kontorct Lørdag. 
Kontor: over First National Bank, 

St. Paul, Nebr. 
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e i, scndte han Folk pp for at hcntc hendc. Mcn ,,Klptzerfollct paa Rosen« var 

ikke let at rollt-; dc forfvarcdc riddcrligt dercs ældgamlc og heilige HurTret og 
Fted. 

Men da Vally fan, at Bindi-eile fattcde Kjærlighed til hende, betroede hun 
sig til den 1«oligc, besindige Nicodciiiits, dcrindsaa, at der nmattc gjorcs Noget 
strick-. Hatt gik ncd til Stwnnningcr, og dct lykkedcs hans klogc Veltalenhed 
at bringe ham faavidt, at hnn eudelig opgav Tanken om at ville indespærre Vally 
og flog sig iiltaals incd at banlyse hende fm Hjemmet for bestandig. Til Som- 
mer-en sittlde hun op paa Murzoll igien og vogtc Koæget, ,,thi det var dog dct 
det Eueste, hvortil man kuude bruge heude « Om Vinteren sik hun da sogc sig 
en chneste, hjem maaitc hun itkc commi. 

Da Mundean koin tilbuge med dennc Befiel-, paastod hun, at hun vilde 

gaa strals sg ventc paa Hirn-den oppe mellcm Gletscherne , Veicodemug g Magt- 
sprog alcnc bragte det dertil, at hun idetmindste ventede, indtil Benedikt fit un- 

derspge om Vejen var farbar. 
Saaledes gik Odem itidtildetL-jcblik, da Vally atlcr maatte flygte bort 

fra Foraatsvindene op mcllem Fieldene. Det var en tung Affked, hun tog fm 
Vrødrene og den gode Minimum Hun havde faaetdisse brave Folk kjær, de 

havde gjort san meget for hende. 
Benedikt fulgte hende op, det lod han sig itke fnakle fin. 
Du har saa lang Tid varet anbetroet til os, oi vil derfor idctmiudste scnde 

Dig bort fra os fiisl og rast. Hvad der saa senere hander Dig, det kan vi des- 

værte ikke fokhindre! 
Det var en stræklelig Bei midt ind mellcm alle Forametsz Omvæltninger og 

Benedikt, der var vidt og bredt bckjendt soIn den kjckkkefte og paalideligste Feier, 
sagde endog, at han pas alle sine Fjeldture endnu aldrig haode oplcvet, hood de 
nu maatte gaa igjennem. De talte kuu Lidet til hinanden, thi de maatte bestan- 
dig vcere beredte paa at vcerne fig med ovcrhcengendc Eurer, de turde thrkcn se 
tilhsjre eller tilvenstre. Det var et besværligt Arbcjde. Endclig eficr nieste-n en 

halv Dags Tid at have kjeempet inod Sne og Js, naaede de feem. 
Der stod den endnu den gamle Hytte, noget meke foksalden end spr; der laa 

hele Snefjelde vp paa Taget og tuudt omkring dem. 

Her vil Du altfaa bo! Og ikke hellere spre et hyggeligt og tilfredsz Lin bei-J 
os, i port Hiern, sont Kone paa Guarden ? 

Jeq kqn ikke Benedikt! sagde Vally sagte, eg betragtede tungiindigt den 

tilsneede, uhyggelige Hytte. Jeg trat-, Bier-setz Aander har mig i des-es Magr, 
fordijeg altib um« tillmge til dem vg aldrig san sinde mig tilrette i mit Hieni! 
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henrivende, fortyllende og dog san kybske Billede. Hans bruncde Ansigt form-des 
efterhaanden ligesom Leanders, der var sont dyppct i Purpurde Dcrpaa bed 

han Tandernc samtnen og vendte sig onl: 

Jn, hnn er rigtignok fyg, sagde han i en Tone, sont om han hause ment :- 

Her er Jntct at gjøre og gik forsigtig og Lan-J nd af Suoctannnrrct igjen. 

IX. 

I cis-nein 

Atter blæste Foruarsvinden hen over Juden. Ten smeltese »Er-tx- fl.sd nid 
som rivende Biergeloe, foklegen næsten mistroist kigede de fmsie Asperlinmr nd 

efter Solen om det vikkelig var dens Alvor at villc stinnc og om man vix-kelig 
turde vove sig ad? Hist og her lna der nogle enkelte Sneflokker soc« Linned, der 
er ndlagt paa Marien for at bleges. ancene lpftede paa Bürgerin-, holdt Rand 
samtnen og istemmede en almindelig Jubelfang. 

Lavinerne fra Gletlcherne totdnebe ned i Dalene og under de frygtelige 
Messer knnstes Alt, Mut- og Traun-eh Tmer og Vnsken Tet nor en Kamp 
over al Beskrivelse, baade oppe i Heiderne og nebex Tybch vg fis-: drftnndig for- 
vovne Menneske vaagnede nu ogfaa op of den lange Bin-mo, makxc isoikhornme 
ud og begundte at file sig for used DAMAGE-« hoc-: innn nnd Sitterhed kunde 
satte Faden frem. 

» 

Knn Rosen laa endnn indhyllek i Eins-»Im of de Its-nah bi ninklynie V.eg,;es, 
som en Sooft-ver under dek hnide T-1-;s;s-. »Im-un Ton-n sind Leander on« fodrede 
Hanfel med en stor Mus, hnn havde sen-ges :il. m-« Hanfel var bZeven Leanders 
Yndling fm den Tid af, dn det nich säg u: den tilyokte Bnlly, eg Tyket hat-de 
det godt hog Nosenernr. 

Benedikt kon- nn lkchn han lmodc nat-et oppe paa Mnrzoll og flcre Gange 
spat-et mellrm Liv og Tot-. Hans Blik var nsikkckt, yans hele Versen uroligf og 
markt. « 

Nan, nur-kn- Lenndcr ctcigftezig, hoorscdcs sek der nd derowe? 
ijcn u- til Nod soeben-; naar jeg ist-et heube, knn hun nok resikere des. 
Bein-kurz gjek t» Mc, lad hende ikke komme derop bei-er Tu, ieg bedet 

Dis demn. 

A xtviu tot 

DAMPSKIBSBILLETTBR ! 
Fm og med den lste Oktober-, d. A» 

hat jeg aabnet et Agentur for Damp- 
fkibsi og Jerubanebillettcr i ,,Stjernens« 
Kontor i Damit-bieg, Nein-. 

Gjenncmgaaende Billettcr til eller fka 
det gamle Land via den dansle T l) i irg- 
o a l la : L i n i e n ellcr hvilken sont 
helft af de engelske og tydike Linier staf- 
feg paa hurtig Tio til gjældende Dagsp 

«noteringcr gjennent mundtlig eller skrift- 
·lig Heiioendelfcr til mig. 

Peter Ist-beson- 

dtio Merz 
(Den tydske Slagtet.) 

hat« just aabnet Farretning i bei gamle 
Posthukx og tilladek sig at bringe i de c- 

rede Standinavcrg velvillige Erindring 
1sisc vtiforfynede Stagterbutik. 

Paa Lager holdes en rigelig Forb- 
ning af saavel fersttfom saltet Ksz 
og Flesk samt alt til Faset henhtrende, 
der afsætteg til gangbare Dagspti 

Hat-erstes print-« Kultu- 

ek mit Motto,og tun dygtige Fell Ie- 

skjæftiges i mit Slagteti. 
Otto Revi. 

The Pericins W iiId Mill. 
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