
ges-W W» 

«Stierneu« 
I 
l 
l 
1 

UdgiverI PeIeis IS bin-son. 

T Mkkisvks ,-.-.»x.«-..,»---«,« -,» 

« Qplyduismkr om M vikkeliqe 

For-how. 

EnTale IIi III. FI. R II.I MiN IIII de "isIIIIIIIiec--· 

ILIII W- III LIMI« 
I 
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Haut-II Im Ins-us ZIinIIIsII 

»Hu nahm« IUIIIin I«I-,; pIIII drI i.s-II· 

gek: »Ti« IsIl IIIITII NisoIzsIs ZIIIikInet 
lade Nin-II, III m Inn .s)s-IscI-quII·II ist« 

Uggendk kod, iIimIIIIIiI sisoIlIIinsiqerIIc 
kk giesse til en Bindi nf »Ist-I,(-·«), bein-v 

Fcligesnn IIIII LIM, Inrn HIHIII nf kII 

Ugnendc oII IIIkI HIIIIIIIDI WO. MINan- 
ningnk foIn IIiIIIk IIIIII IIIIIIIne, lIIIIv koIIeI 

OMUUIIIH lIIsIId RIIIIIsIIIileIed IsI Nr uri 

isundnnl ? 
Bad oIi sc! TIIII inin ,".oI«!«rdIiI-. .rI’III· 

—VIIII-IiIIquI-III- oxI III IIIIN III VII-Ihm 

pso II- ioh IIddII eI den IIIIIIIIe d. Ins 
VIII-im f III-Inn as LIIIIIII VIIIIIH i 

M for IIIIIIIIIdIlIII ,,’!sII--I"I·»s«I«-k-« II« den 

samme. Quid Im Ii II- in un Ninus II- 

vctd JLIW III. VIII-. Nieren nf Jst-,- 
000sHIIiIsI inbknoskstck fIII sin Wjer Inn 

Leim- III Inst. III di I«. Ist-II III II, IIIII 

med IIIIdIIs III-d III WH. «K—I1IIIOIIII-I-III- 
knbkaefcker han. :IIIU IIII .)I’IIIII-II nf Wd 

ben, san d» lIirII ItIIIIIoI iIIn 8:I,:II.II. 
Efeu-n IIf den IIIIIIIsII Wo IIIeII ästiIIJIIIIIk 

Dufet paa, indkaoicrer IIIIsiIII iIIIIIS III 

proc. af IIIkIIIIIe VII-ski, d. u. f.81,IIIIiI, 
Web be essen-II IMII for Nnmn as Lod- 
Den indkndierer han sann-des 81,:IIIII· 
Nur IIII bcgge betachsIiiRcIIeriIIgeII 
It Moo, faa qur iIver IiIlmge to proc. 

If den Kapiml sont de tm iIIdeII i For- 
fetIIiIIgeII, hvois for ssnide den rnc Intu- 

-» mere berettigei til et storreProcentanml 
. end den Iman Fakm er III-I, ot under 

GeorgesSnsieIncl konnner der ikke til at 

Mißcte hoab IIIaII fokstaar oed Sinnen 

OestaIIIIIIg, soIn IIi IIII fotstaor den, 
Lein-Im- til III oIslIoI«e. LanchIIJIIdIasgI 
der findet fIa «TIIaIi-II«II Iil III bIsIIIle Iil 
StetsKannncIset for alle NIIIIIIIIIIJ Na- 

M, hvnb Nytien af disJIe II« Wind, lIIIici 
de Iller har nagen VIrIdh VIII-de unsre 

Msttcekkelig san en RIIIIIiIIchI kIIIIdc af- 
fkesse IIl Imdcn SIIIIIS BcskInIIiIIg. Sinn 

Det nn er stillst bliver J ved Volalingcn 
s» efEchss Stamr sIsIIrIweI III Dei of 
f« — Ebers JIIdnsiIsics Frngicr for Mitte-J 

Mc direkt hats erhole nogcn medium-rn- 
De Farbe-L Und-r GroI·Ie-S-III·II·IIIct 
Ivot J knn betachs en IsIIcIIc Land-Any 
erholber J direkt, for hin-r IIbbcIIsIlt 

DollIm IIIvdspiIrkIIde Fessel. 
Om d tIe Sinn-III IIdopI cicdc5, IIuIId 

Des Iel da blioc IIf IIilc de IIlIcnInchc 

NR ög LaIIdsSiI-IkkIIiIi-gcr, IIbrIIyIIe- 
De Kul- og Mincral-LI-jeI«, nbenynedc 
«WIUeI«fI«oInsJ« og Band-Privilegien 
yet drücket der IIn stIIIIkIIIeIIIIcIIcligIs 

.Osmpyter paa Vogt for III Iokniudrc 
«Fdremgfonched« og drive bokIAIlIejch 

sDe stulde clle gjokes tilgængeligc sIn 
Mhselx Jkke en eneste vildc hanc Rom 
til at beholdc disssc Brgcholsdst- wiss-« 
LIndsStnekningek og bunte- Ekallcc sor! 
Dem. Vnmpmcrnc skuldc nokoucrgith 
dem. Laitdspekukunm TM ius, ins-J 
set for at vpkiobc Landn fotud for Kas- 

pital og VII-beide og dckigicnncm lustiges 
fig, ouvcndc den-d Wem og Tutumrl pqa en bedu« Manch Mut lieu-sont 
helft Axlejde ktnxdc fände 111Iciikk1tede: 

s Byggelobder run- Kuh ok( Mjnenth 
Leier ellcr anelnxszcoc Land-Eindruer 
ger,der kxmdeklkbchct gaa oz mbcjde sen j 

sig MU, Udm smft at bkjtsc nun-»Im til; 
et kjsbe Rettigind til at Veinbcjdc Im 

« 

tut-Elendemu«ue; der kuude hu gw; 
uden at wingeo til, jorst at gjore Keim-Z 
tkskt mcd en Person met-e lig m Btod ! 
hund end ana11d:Agcm eile-r :««111d:6«jc1«, F 

fom paastaak at des er privat Henkan 
Om en ais ubenyttct Itat111·iig(Z-oech? 
ne anbragt um- ved Midtpnnktet af! 
Folke·Mangde-e, euer var as en iaadanz 
Bestassenhed at den ritbod den Person,i 
som vilde benytte sig of den samme,! 
pecunieere Fordele, vilde et faadant Til- 

fclbe, for Fortjeneftc, ikte kmoe en lin- 

cisEftekspskgfelP Skuldeikke den allere- 

besftemfatte Maade tegulere detBeleb, 
fcm Arbejde her at betele, for-at faa 
trage Nytte af dem Titiæide og Beta- 

lingen, i Form af Skatter ikke komme 

Scmfundet i siu Helhed tilgode. Osn 
bitte neturlige Tilfælde tilFoktjeneste 
Heft-d i et Land-Quernath beliggende en 

he eller fem Mil fm denne By, vitde 

.-· set ikke have nogle af de Fordele, sont 
its iiylig her fertlaret? Og hvoefokss 
»Der sindes ask qf ubenyttet Land her 
whing som er ligefaa gebt fomuoget 

-s" ,—»het, men fein ingen oilde give saa at 

Its-, en »Ist-aus« for at afbenytte. 
jkpkjde Pulse derive i Begyndelsen kun- 

se beender et Stykke Land for ingen- 
Eises is set-e stnlde femme Stykte Land 

»F LICW fjr end act endet abenyttet 
Ins It senkt-ins var Ileven taget i 

Bis Mem pas femme Muse. 

lindkk Geol«ge:5nftemet sknloe Beifal- 

ningen naflen ndeluikende lcexmts 
paa Byer samt Kul- ozk Mineral- 

Lrjel«. Hle Foik forsatnler fixi, del-i 
blioer Land nassdiinldL .;’i««.1ce1s.ss,iiin·k! 
Cth alene bettlleiy nixllssbeidcl-glx’.1i«its.11,l 
til nogie iaa lniende T«altd-(««1m·, im» 
Psioilcgiet all-nich at qjoee Rollctninai 
fpk um« itlini»tnni»0l;·-, en Sinn onl- 

lltnt bald saa ital-, iosn den Linn del 

ikusiek soc CI befitidf N kinlh Eintrifo 

ilidziiftelu Tirt el« i iiizkc ital-c Msdls 

jistlnkter as Virkioknlnsd ozx handel, at 

Hand hat« den ftmlle Valdi, oa nelop 

tm disk-se liJcidtplIitkti-t«, iknlne lstiendtsp 

dele of Landeta sindtasatre erholdea igjen 
ineni den spl- olntalle lam- Land-Rente. 
! Ovid Hean Neinng Jae riele gieri- 
idende Kraft i Tita, iknlde alle sianncre 

Hei alene bestieg im direkt eller indirekt 

«Befkalning, Inen de slnlde endoaiaa, lig 
lalle andre, konnne lii at nnde mer uni- 

tnsrfnl ognafbsndt Mike-, sont uilde lsliue 

Illiefnllatct ilanrttaqelsen elf deassins 
dringet, insilkc nn llnodigt for-hindert- 
Fokclagsonlhedz nnsn del el« ikle not 

hernied, iire Felntedele ai de i. k. arbei 
dende fisarniere i dette Wild, stnlde alt-e- 

les ikke behalte at betalc nagen Land- 
lHkatlrlz Hast-for? »in, Ined sarl nmns 

ne tonnne og inn denn-J nisdlnkede Land- 

Ltlsn·kltingel«, sont finde-J her i Tag, 
itnlde file Fenttedele af sent-nie ilie baue 

nagen Beikalninad Virs·di, da alle-, sont 
regnet paa at Amerika-Z Formel-e ci- san 
state Norm-, at de ei tan indic at dr, 
ligesaa nicget ionl andre Klassen-, ein« 
1Fordele af et eintigt og retiekrdiat Lands 

System, nil finde at de gjsr en foekerl 
Regning. 

,,·«a«, figu-iorflaassigspamdet Wen, 
»me« J agler at konfiikcee Fartnernea 
l«and.« Konfiskcm Vort nted det! 

l»Du el« en Fauna-; Du ejcr 100 Affe-I» 
Eiland ntcd dine bearbejdcde Farbe-s 
:dl·inger, og all hoad del er neu-d erJ 
Its-holten 100 Akte-s nopdyrkrt Lands 
Jsotn grauser ind til din Famil, er oekrd 

zstdllih Dine Foebedringek paa din 
Fett-m » faaledcs vcerdsll,500. Hvig 

«65eol·ge·s;s Jde blcv adopterel, stillde Du 
ikke behalte at belale viere end 820 a 025 
i aarlig Stat. Under del nnveerende 

System, gaar dine Stalle-r op, direkt 
eller indirek, til lninst 8100 pr. Aal-. 

»Du ved del kanske itke seit-, fordi en in- 

direkt Beikatning neestcn altid narrcr den 

iont belalcr, men havde jea Lejliahed i 

»Tag, siuide icg bevife at Forlioldet er 

»faalede6. Du befries im Belalingen 
iaf alle disfc Statt-er; tncn bedst af all 
i er at Mand, hvilkel nn else ndenArbejde 
i og ei istand til at kjibe dine Produkter, 
i iknlde alle under George-Systemet vekre 

i Bestiæfligelfq nlen ej not herned, de- 

res Lanning ital blioe im not lil, at 

belale dig ordentlige Priier for dine 

Produkten Dei el- fandt nok al Du ef- 
ler Georg« Prinsiper tun kan fælge 
din Form for st,500, nten tned disse 
Ql,500 stulde Du kunne kjsbe en fnldl 
nd lige saa god Faun af en andeu. 

Ved at komme lilbage lil Elementerne 

,i den nye politiske Okonami siades vel 
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dem sont sit spiege: Hoad Formel Ajsk 
det for At·beiseren, enten Arbeit-et ellek 

Kapitalen bete-let renne Land-Leier til et 

Jndivid elter Lundet i sitt t)etlted, da 

den io eftee Ebers Theoti man betales 

nlligeveH Faust oq Drin-neit, lmici den 

bunten tit et Individ, lonnner ingenting 
ni den stimme iitbage tit Alt-leer en Ka- 

pital med tnintiie »i- Ist-Mes- Væidi til- 

lwze; bund det einnnnr into Jene-ital og 

-.tltbejoe, san tun den lieu-satt its-Ist tiitteg 

i Hei-set. Niktt du Den l FVML as ktt 

eitle-it :«ittidfk.tt bereite-Hi til flke.1,iisti.st.i-tt, 
kann-ice lessen Kapital on Ilidekde nttek 
tilgode gis-»Mein Bett-selten im alle andre 

sknttet«, direkt ellei indittskt. 

Den Jndttth, sont Negjeringen igiem 
nein itig Kilde intde fem, litt-v beste-ru- 
den titsttietleliiz til at give oez bedre Sto- 

let«, bedu- Wiikiee og Lande-Bein tter 

Partei- on offentlige Vilnioteker billigere 
Kontmunitatimter og nmnge andre al- 

Inindelige anedete, sont nn et· nmtttige. 
Blandt andet Ruthe-, buies Atome-Sy- 

stentet gintdt, Muttozmtisteene itfe lnnne 

nopltetligt fotlntie Ptiierne pan sink- 
Vai·et«, sont nn san ofte er TilfcetdeL 

Det liebste nf ntt, sont klienliietendet 

af et rigtigt og tetsceedigt Landisnstem 
hat til Folge er, at det xziuee Ll e l) ej- 
bete n, Nitpeintnensj Ztnlter, jtict til 

nt tnnne tun-c tst Hat-ed hojt og itte 

lustige-re dehnt-e nt fu«-me for .ttnpitnlett. 
Vend titlmne tned mig for et Ljebtik til 
New Alabama-J sitzt-Leim nnder For- 
noinstning at Oensy Geoxged ,Jdeer bli- 
ver ndopteeet. Atbeideren protesterer 
onfna nn mod Kapitalistens Vilkaard og 
denne sidfte änder- ltant gnu. Og hatt 
gam- foe at staffe sig Arbejde, men hka 
endet-leben tagee Sagen sig nn nd, hoor 
iomndtet er ikte hattet Jvee og hanc 
kisoklmnbninget«. Hatt findet- samtne n-; 
lsenyttede Ratttt·-Eletnenter, satnme raa 

Materiule, stimme Kul- og Mineral- 

Lejm satnnte ttodder og Land-Sturmw- 
gee, nten hatt findet ei ltengere disse 
Vainpyrer, disse stivnattede Lattd-Ejere, 
sum foehen fpeereds ham Vejcn. Nu 

tigger Vejen klar for hant og alt hvad 
hnn hat at giøre, er at tilgodegjsre sig 
afde mange Fordele Naturen titbyder 
hant. Alt er nu fot·andeet. Nu for- 
dtes der ej nær saa stor en Kapital, som 
fsr for at begynde et Foretagcnde eller 

med andre Ord give Arbejdercn Sysfeli 
seetning. Hatt kjender sig niere voll-ern- 
gig og staat paa met-e jævn Fod med Ka- 

pitalen. Et stpere Favtitizi-Fiestia Mias- 

sochnfetg havde invført et 8-Tintees- 
System, sont holdtes gaaende et Aar, 
efter hvilten Tid den igjen vendte tilde- 

ge til den gamte Arbede Tid —- 10 Ti- 
nicr —- og yvotfortt Fo«estattderen for 
Fabriten optyste at med 8 Time-es Ae- 
bejdc tnnde Firtnaet tun set-time 5 pC., 
og tnnde det itte tjene met-e, tnnde det 

ikte lønne sig, at have Brydert med at 

holde Foreetningen gewende. Det«imod 
vitde det viere bedke at nedlægge Benge- 
ne iBy-Lodder cg Gt«ttndejendom, thi 
fandantittdbragt 5 pC. pr. Aar uden 

det ollermindste Atbejdr. Og sontedes 
er det over alt. Antag at Du hart 

w 

T aq Fetti, »in-, den bedste og sileesie 
Winde at mivende diese paa unser Tu 

iminilikusig at viere ved Indka as By 
lobt-ni- i e:i neerliggende steinndgaaende 
N. Ti Aar sra i Tag sknlde, ined min- 

soc Wem-geh Theorick stulde sotinden 
lissw licdie og inere sorstaaet, disse Lod- 

m Hm- isceid Selig-ou og Du hat soe- 
is« sitt tiis 81(),0(nchr1di as Ejendom, 
ins linillTet n ikke link ginet nagen mod- 

smendi Bindi. Foistnar Du ilfe, at 

tin under simdanime Forhold har bewvct 

windet- Ililiejde 81(),Uuit? Men antaxi 
sit lkieorgeks System ejer gickldende 
iemft Horn-den stalTu da anvende 

diese äsluflmois liebe ubenyttede Lod- 

eri- tjener til intet, da der ikke liengere 
» nogen Spekulation i det. Du kan 

Heller ikle laane nd dine Penge inod 

:«.in«o, sont Sikkerhed da Land ingen 
Qui-di hak- i Mai-lebet Resultatet bli- 

nkt-, at Tu tvinged til at slippe dem nd 

i linslnlaiion sor dernied at give Arbei- 
dci Bestjeesligclse, med mindre Du har 
Wir til at lade dine Penge ligge uden at 

gis-e dig Renten Du niaa bygge, Du 
man anvende dine Penge sor Mastiner, 
,-.-1l-i«iler eller Farni-Redskaber, eller 

sind saa Ord, dn inaa give dine Om, 
c s-» Plads i den nienneskelige Industries- 
-s!:-odnktcr, ellei« san at sige i visse Ka:» 
««s.ler, hvor de lnnne gjøres srngtbare 
pzi pkm sannne Gang sysselsætte Arbei- 
tircn. Jlke nlenc bar du saaledes aimen- 

dis din Kapital, nien hoer enestc Kapi- 
isilist ben· gisee dct smnme med sin Ka- 

pital. Tei er dersor, soin ester 
Neorgev System eit Kapital kan alene 

innige sig selv ved at henvende sig til 
Ilibejdet og give Arbejderen Sysselscet- 
is.ing. Under vort nuvcerende System 
hin den Nige blive endnn rigere uden 

tllibejdets Hjcelp, uden at give Arbejde- 
ist-n Sysselsaetning. De berige sig selv 
ist-d Grund-Ejendomö kjsb vg kvnttvllen 
af Laiid-Oinraadet. Under Genge- 
Snstemet kan Rigdommen aldtig, saa 
sont under vort nusvcerende System, bli- 
ve til Hindring for Produtionen as me- 

ie Rigdom. 

Smedestorretning. 

tin god Sinkt-e- og »Was-m Musik«-seve- 
nining i en livlig Lands-by til Salgs paa 

iiknelige Betiiigelser. Er eneste Forretning i 

sit Itang Forespprgsler bedesz reitet til del-« 

le Lilads Kontin 

Mit-M ZUNIEN 
Orkan Dainvsiilie. 

Bisse-are Besvrdri ng sia og til 

i? V Not- , Sveriqc, Daumen-c 
og Fluten-tu 

Jlsndii de m Mstr Vetormnieliadeber til allerlet- 
icsic Btisetn sann den oberste- Omiorq sor Passazci 
ier J «sp«.1visiiiviiide nndek Neissn 
W site e i alle Westens Bock og Landsbiikr. 

A l- l- A I I- c c» 
Gen. West- Wiens-A 

III Las-Its st» clichsc. lu- 
llltesU l. MEDIU- 

Man-gen 

I 

QL rtc Dzrads (Ii.olxkkxc 

hat« nimm Formninggforbindelser, lzvoroed det er fiks 
og scrrdig til at inwdekommc Lystlmucnde mcd 

d. CI Ia S Zw« d 
d- » Q- ·.’-·’ E- I- e-. 

s- dc Q- »:«,- .d.s O o- 
op d ON s. F ,d d ’· Es sd ·- O 

:- ex c: :- -S- O »S- 
Td D d See S ·k d 
»- D- G- sd d c? 

Farinc til Salgs og til Leic. 

Peter Ehheson Dannehkog. 
«- 

North Platte Lumber Co. 
Nebr. Howard City, 

lnunllor mal —- 

8110 Magd Tommck » «- IIyg;-.,sx11atetsiale· 
Gor- Ivalitct ask-, inne Priscr. 

J Sk. Guttat-, 
Yi sa-!«k;er til St Paul Prikcr 

Handgel- 

D a n n e b r o g 
Jena-arc-MøbclogScletøibutik 

for-er et komplctteret Lager af ,chnkram, Kakkelovne, Bliktoj, Vindu-Glas, 
Moblcr, Matrasscr, Zeuge-Fieber oso. 

J Forbindelse hermkd drivcs ct Blikkcnflagerværkfted, hvor Bestillinger a 

1n)t«Blit·tøj, cllcr Ticparation af gammclt ndføress Paa kort Notit«3. 

: Et Udvalg af Ligkister haocg stadigt paa Lager. 
! ch forlpansdler ogfaci Sclctoi og Etstradele for samme 

, Priscrne garanreret. Theo. J. Stren. 

———Frank Iams,-—— 

Heftcudfalg og Fodcrftald·. 
«5() udføgtc gmderede ()1)-(1e, Norm-m og shike Hingstc, kahcste, drægtige 

Fol()opper, .5kjorel)este samt alle Smka Heftc til laoefte P1·iser. 
Enhvcr chst fælges paa dcnd egen Merkur-. Näge- 

lig chsmnd givcs Kinders. 

Hefte kjovks og fælgcs til cnljvcr Tid. 
Jchan satge cn ckstra Nr· chsi jaa billigjom et Krik san tjøbes has andre, 

fordi jcg bemler Sagen Leic, kjøbcr for mmtant og ydcr ikkc høic Jndrømmlser til 

Pauker-M, da jer bcholdcr min: cgnc Nov-L Rom og besog mig, og der bliverintct 

Beim for en Janus-c dca1«. 

Heide fodcs og plccs til Dagg- elter Ugepriicr. 
II IUK Luskss Icstw HTAH Jus-N, 

st Paul, Nebraska. 

—s---.. 

Skjtrnk mig Mitten, jeg vil lacgge den ind i Inin Galan-barg og naar jeg ser 
paa den, vil jeg bebe et Feder-vor for Dig! 

Gierne, for mig! svatede Vally; lnHl hat-de neppc hart hvad Afra fagde. 
Det banlede og hamrcde i hendess Bryst, det snscdc for hendes Ore, sont mn der 

var llvcir otnkring hendc. Hun folgte cfler udenfor Hatten. chjrct var draget 
farbi, de lot-te Skyfløk var senden-com- og gjenncnt Rifternc faa man langt nd i 

det Fjerne. Tot-dengnden tnllede vel cndnu og Vandet bruscde nede i Tybct, 
men ellers var Alt stille og roligt rnndt omkring og en hvid Ligdug af Sne og Ja 
laa udbrebt over chldet. 

Vally blev ftaaendc ubevægelig og pressede Hiendcme mod Bt«ystct. Hatt kan 

jo slet ikke teenke sig engang, hvor fattig og forladt man maa viere, naar man am- 

fatter en faadan Fugl meb hele sin Kjerligth sågde hun til sig fett-. Derpaa 
ktntlede han ned og lpste Baandene, der bandt Fuglens Ben; den klattrepe pp 

paa heut-es Arm og faa saa forstandig paa heade, fom am den vilde bebe otn For- 
ladelse. Ja, se Inn paa mig, hnkledeh1m, o Hatt-Ich Hans’l«hoad hat« du dog 
gjott idagl 

Hnn satte sig ned faean Hatten, stillede Fuglen op foran sig og grad tigtig 
af Hiertensgtund, indtil hun blev tmt af at hsre sig selv halte. Pan faa op, 
en hej Sneveeg steh lodeet op liqe bag hendez Pan saa neb, Dsden havde beedt sit 
hoide Dække nd over hele Egnen; hnn saa nd i det Fjerne, lange Regnstriber 
hang fra Dimmelen neb til Juden; pludselig felte hun atter — og denne Fslelse 
hvilede blytnng paa heade, at hun var oppe i Orte-sen, og at hnn maalte blive 

her! 

X. 

Stotboudeuö Dame-. 

Der var atter for-lebet et Aar, et tungt Aar for Vally, thi da den enfvmme 
Sommer oppe iOekenen var fokbi og Stromminger lod Pferden heute ned, steg 
ogsaa Vally neb, meu paa den anden Side af Gletscherne, ned i Schnalferdalen, 
htm- htm var ganste sammt-, her ftgte hun Tjenefte. Hun vilde itke tilbage til 
Rasen, thi hun maatte afvtfe Btpdrenes Frieki. Det fandt hende llgesaa nan- 

steligt at finde Ly met Gribben her fom i Oetzdalen, og huu gqp tiksidst Akkakd 
pas Lin, Inn for at Hansll Bande faa me hes hende. Det var naturligviz et 
beseligt Lit- htm We; för disse »Rakeesteegek«, som man kaldte det, blev hun 

s- 
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Vi vilde tun sporge Tig, otn To nn vil fendc osj bort, fordi vi var saa dnde 
mod Tig, niedens Stronnninger levedek Vi ntaattc gjpre," hvad han befalede. 

J hat« gjort Ebers Skyldighcd, fang Vally roligt. Jeg jager ingen bort, 
der hat« mret ckrlig og tro i sin Tjemste, og naar J blot ikke vilde gjare saa man- 

ge Bnk og Skkabcn, saa vildc jcg synes bedke o111«Eder! Gaa nu til Eders At- 
beide for at jeg kan se, hvad J bestiller; det er langt brdre en Braan 

Tjenernc gik. 
Vincen; blev staat-ade- og fastede sine LIer glpdendc paa Vally. Hun vcndte 

sig otn til ham og takte Haanden nd mod han« 
Knn En jager jeg bott fra mit Hns og min Grund, og dct cr Dig, Vince113’ 

sagde hun. 
Vallyl skeeg Vincen;, og det for Alt, hvad jcg hat gjort for Din Fader? 
Hoad Du, sont Forvalte1-, har gjort for min Fader, niedens han var lam- 

det ital jeg crstatte Dig, jeg stjkrnkcr Dig de Græsgange, dcr stade til Din Goakd 
og afrnnder den, det antager jcg betaler tilstrwkkelig baade Din Møjc og Din Tid 
og er det ikke Tilfældet, saa sig kun til, jeg vil ikke viere Dig noget skyldig, spr- 
lang hvad Dn vil, tnen gaa blot Din Beil 

Jeg vil intct andet end Dig, Vally, nden Dig er Alt ntig ligegyldigt. DU 
drceber inig ncesten. Du mishandlede mig, naar Du saa mig —- vg — Fanden 
stal tage tnig .—jcg kan itte undooere Tig! Se, for Dig kunde jeg gjeire Alt. 
For Dig kunde jeg begaa ct Mord —- for Dig folgte jeg gjekuk min Sjtxls Galig- 
hed —- og Du vil spise knig af med nogle Gmsgange? Tror Du, at Du bliM 
tnig kvit paa den Maade? Tilbyd inig Alt, hvad Du har, Din hele Ejendom oS 
hele Qetzdalen til, jeg spytter knn ad det, derfontDu ikke giver mig Dig seco- 
Se paa mig, det tærrek paa mig, jeg ved ikke hvad det cr, men detfom jeg klM fck 
et enefte Kys af Tig, saa gav jeg Dig alt, hvad jeg cjer og sultede gjerne hel« 
mit Liv igicnneins Scnd mig nn Din Regnfkabsfarcr og lad saa ham vife mitl- 
hvotmange Kreuzer og Batzer Du vil spisc niigaf med! Og tned den vildeskes 
bittrcste Haan lod han den forbaufede Vally staa og forlod Gaarden. 

Hun blev næsten bange for hasti. Saaledes havde hnn aldrig set hant, hUU 
havde kastet et Blik ned i Tybet of en gransclas Lidenskab, og hnn vaklede melleut 
Any og Medlidenhed. 

Hvad er der da vcd mig, tccnkte Vally, at alle Ungkarlene er saa forgabcdel 
Mis? Ak- US kUU den EM koM Ecke, den Eneste, hnn vilde have, han forstnaaede 
hendks OS Mk hCU UU Msidst giftkde sig i Melletntidcn? Hendes Aandedeat 
standsede ved Tanten derein. Hnn tænkte igjen paa den feennnede Pige, fvm W 
dcngang btagte med sig over Fieldene. Dog nej — hnn var blpt en Tjenesiepiskc 


