
»Stietnen« 

lldgineez Peter til-below 

Wen-teilen Massachusetts-. 
«I s — t« 

i.I .—- »in-, sJ 

Htfl Fliednllvl" 

J Henlsxld lil Oe zli l( Llslelsusp 

Udlnlellel l W te ,’-"::·-:n«l nl Zliell.i·ll"» 
lcllcki ils-s nsi I, lefess L e ziksdh ri;..snl«. 

Cl nistet-le l » l,einin" nebenllwenls 

Sinn lil let-Inn Helle. 
Pl. Nin-Um, T eins nisilnmledi J m 

vix lldlnlelnl lnn til-« jlnn Isiili nl Mel 
ken. Einidnnne ildtnleliei min »Wir-. 
deenguglizl »Jllin«-di:ielle« ez «,slsx".!.-«.ss":-i 

link Till«velilllei·" ined nidele lieu-m lnn 

hvilken Ramklee en fnndnn Peilon ei i 

Besiddelfenf on liener lnn lidel inni onei. 

bevilende ?llgiiiiieiiter. Lg Ieil tlnl tm 

heller ille, lnnid fnudanne klinilnsdei an 

gaai·, thue naa nt leneie et »Ein-Mille 
lil fnnnnt Enhner vil vill indes-unle, 
at He. Nie-Heils Vlililel nldeleei ilte ei« nn T 

gen Kritik viel-d; dog ilal leg pisIne non 

It inwdegao nogle ni de i hnng Ali-leis fremhievede Punkten 
Voltjel im, at hallet Aliilel plain- nn 

der al Kritik, llnl leg dog dennne Nat-g 
give hnni mit fidste Oid i den Inellens 

hain og inig i «Sl1eenen« on andre Blinde 

fIkte Diskussion. He Nielsen er en 

Gestalt-main ja, hnn er niere end del, 
han er en Mund ined en Fafthed i sin 
Kot-alter, foin.ee beilitdiiiigvviredig, han 
besidder en Viehe-d i fin Sag, sont er for- 
friskende. Or. Nielien beweget fig hol-ed 
sagelig i Esilpeelatioee, onniowllaastande, 
hold dickeklmiddc del vil lslive ounllelig ioe 
mindre vplysle Falk end He· Nielien al 

beste-Inne· Of- Nielien er en of vor Tidg 
state Ghibellin-, dog hat han nndee den 
intelleni hmn og mig istle Diskussion br- 

vist, at han hveelen kan cnulnfcee aller de- 

finere Did, og dog gjse han oist Foedring 
paa, at blive anset sont en af vor Tido 
sisissle Genier. 

He. Nielsen« De speee en god Pen, on 
ieg filee inig ganste isndeeknust af Dei-es 
ssrkeistisle Beinæekningee. Pan legte 
dsnsk Stocstenderi lnns De foeipgt at 

gjpee Nur ni alt, hund jeg link ileeoet oni 

Ainerikns Optmgelse; dette ee genelig 
vittigt, nlen fnldkonnnen eigtig ee det 
ikke. De siger neinlig sanledeel, ut »Vie- 
ueee«eno« Rednlloe ginn Dein del sidste 
Oed on flog Tot-en i fin- niig. Teile 
eeitnidletlid en feil Opfnltelie of Sagen ; 
leg teor itet il«t·e, nt ,,Pioneer«ensd Re- 
daktpe inn- noget iiloucw for END Nilien 
tnere end ive mig, eller at lian i denn-.J 
Densecnde link gjort neigen Formel paa 
Hin Nielsen og niig, nien Sagen var 

den, al der i m. s- Mannedee hat-de direct! 
disknteeet i »Pioneer«en onl, hoc-n derl 
opdngede Illniekila, saa Nedaktnren ende- 

lig var lileven met af at have Inn-e ined 
den Sag at glan- « 

Altan isiedeifoe Oe. Nielscn log Re- 
daltøcen of »D. D. P.« felv det sidstq Okd i den inellein He. Nielien og niigi 
derikIldet sei-te Diskussion, on html-ji 
Redaktpkkn gnn niig Medhold i, at Co-: 
luinbned eilligevel var den, sont Æeen for 
Amerika-s deagelse med Rette tilkonis 

met-. Dr. Nielsen, sont naturligvis ikke 

havde veniet delte lee- Redsktjrens Side, 
kosn derooce its-als i annist og henpendle 
sig lil »Sljeknen«el Redaktsr foe at iem 
Loo at icetfctte Diskussionen, og tillige 
Tor i« .,Stjeenen« at give sin Misfoenpk 
else tilljende nwd Redaktsren nf »D. L 

P.«, fordi denne nndetstcttede inin Paa- 
stand istedetfoe nt give Hin Nielsen Med- 

hold. Oe. Nilien tnna del-for indremnie, 
at han i »D. D. P.« i Anledning Dig- 
kussionen teak del lorleste Stenå on der- 

foe ce han pred. 

»Stjcenen«s Redaktse inence dog on 
ina, at Colnnibns ven- en steckte Person- 
lighed end Leif Ekikion. Detie fnieetcr 
natueligvis ogiaa He. Nielfen, incn 

gonike oift ei- det, He. Nielsen, ot det ee 

Coluinbus, foin er Americas oprindelige 
Opdager og ikke Leif Erition, men lak 

nu ikke diesse Ord sincrte Dein beweget- 
Deees logier Slntningee var jo denm 

Gang falske. 
Dr. Nielsen ved ikke, hvad der nienes 

ved Opdagelfes-Logik, nagtet han hie 
gjennemfsgt 10 Bei-ihnen Jeg stal ikk 

zztholde mig derved; jeg vil blot henvis 
—- TH- Nielsm til Bogen: Dann System- 

·«
s-

, 

mit esf Peter thsmuc Müller-· De 
pil hem finde, hvad han ikke fandt i d 

10 Lerikoaer. 
Dr. Meler forundret sig over, at je 

heskesnek Sagaerue til Eddaerne; ie 
hat for-Iris aldtig sagt, at Sage-ern 
ig Eddaetne stulde have fatet Tilværeb 

pu en og femme Tib, men hvad dis» 

Doknmentets Ægthed klugem-, da et l 

as en og femme Suedejg: Folteeveatyr 
«Stiekuen«ö Leefere vil erlndee, « 

Hv. Nielieu sigtede mig for« it jeg havl 
II min Kuttde fra «Skandinaven« i 

deu- Voghemdeh men me er hatt imidle 
tid kommen pas en Juden Tause, neml 

den, at jeg blot hat liest nogle Biser f 
sitt Stoletid es tin-im »so-I vi is ql 

» 
eigner-. 

« 
L 

Og dank irg« fes-n im bestoldes for, 
her flaaet Kommt zum Miso Vcomu, do 

1er det us den Nun-d, at riet fortkommrr 

Lmig, M huju Efunkummrnc i Amt-cito 

ved scivixtmc ENde molk-m lyivsnnrm 

kfundf tilnszslaxc H- us sum » Isl.«-,"«««. 

jun vildc KW urku- nntc sann-entgle 
«lutbt at nassen-He kzz mit-geT«.s.-d«.««.1--Id, 

sum Ui km Um not Uf, Axt-« zkpisl Nun, 
niedriqu u: Lag-« UND Wicht Win· tun 

Hut Wnnmn 

Jst-g « oval-cum p..c, u Js-. Raum 
nunt otl finde urs, ux »Bist-i LEMM ynsk 
sen ml opnua m m« de ist«-m- Um 

Musik« Staub m at imm- Vorm-neunun- 
:.«l«««rm nf Alt-unten L";D-.z;:«ij:s. HI. 
sNielfm hat under dcnnc imrllcm hmu 
sog mig fpm Diskussion, og i senden-g- 

fheb i hang sidpte Artikel t »Sljemcn«, 
Epist, at hast ikkc n uusw at bis-toten- med, 
Jioet hau betjeuek iig as de laner Labun- 

Udtryk ('s.-), iom hun Inn finde paa; mcn 

hatt strivek umwung i den Mening: 
Was wert Ist gethan zu werdet-, 
sollte Recht gethan tun-den 

Or. Nielsen Wen »Kat- nogcn af 
»Stiekncu'«o Laien tut-or freut og pegc 
paa blos en Linie-, hvoti Hin zogev hat 
bevist eller modbeviå nogetW —- Vet- 
bckomme Dem, Jst-. Meist-m 

Kan »Sfjemen«s Birken tmde frem 
og pege puukuig paa, hvori Or. Melken 
har over-bevist, at del et Lsgn og Stud- 
dek alt, hoc-d jeg hat Mem om Amen-ins 
Opbagelst, hvilket Nielfm sigcr M ek, 
iaa skul jeg velvillig ttlbagekalde ou, 
hvad jeg her sagt i den Anledningz men 

indkil da, frafolder jcg ikke miu Paa- 
stand. 

J. K. J. Insel-. 

Reh Gouv, Webfms Co.« Reb. 

Or. Redaktøri 
For at diser et Einsie, maa vi Ziem- 

sc to Sich«, og sauledcg cncner jeg ogsaa 
her. J »Stjernen«d No» ll er ct Brud- 
stykke af et Forkdmg of Zacarias Niet- 

sen, ,,’Tankc og Tro«. Jeg hat« last 
dem ankke og vil provc at mtiicre des 

saa lcmpeligt sont willigt- 
Der syst-geo: HIad n- vokt daglige 

Links Erfatingrr imod Oldtidcnszs ijupei 
billcdcr af Volks. Um og Welch Mcn 
det var vist ikkc Taufe euer Tro, de stat- 
Msz Menncikcr, ivm maam kide III-den« 
nmnglede, og de, som nkøstc Wod, hat-de 
oist formt-get Taufe og Tro kam-r jeg 
ck og det sammt-. Og hvad er Trauu- 
Tct cr cn Fanmsi. som ns de flestc hausi- 
iodkc Meinunka indkampn fra Briggcn 
as og folgt-r mange af dem indtil Gra- 
uen. Gaa til Galchufct og se de sinds- 
forvirrede MnmcstcU euhoer vil tiljtaa, 
at de hat« Tro. 

Men Foruuftcn, Guts-J vigtigste Gave 

til Ilccnncskch er vist ikkc gisnct det uaa 

andre Vilkaa1«, end at den skal tagt-s fan- 
gen. Men det vak, hvad digsse Mem-e- 

sker i 14—-17»0, sont Taleren hentyder 
til, ikkc maattc. Det var Religion, sont 
drasbte de ils-sie uf dem, og hvor mange 
Mcnncsker er der ikke i von Dage, fom 
maa give Stip paa For«ctnffcn, for at 

I 

I- 
—- 

klIoldc «TI«oeII. CI I.II’I«IIIIcI·ke mua have 
TTIIIIker eller Tro, IIIeII FIIIIIIIIIAI ma- 

«.Il«·rlIII qioe et III-II LIeIssti Inm, lIvoIfoI 
LIsi III-I Im. »Hu-Je Iisri lssIIIIdI lIeII I 

siiIcr TIIII"I-.·.-I. TCII TI« vI ifkc 

kIIIIII·, IIII III-I I-I- Ins-. .I.-..--I T«(!s-ka-ong1ej« 
sIIIII !I:.I I".I«:I«I IIIIHI I IIIIII li-« « Ums 
i» II« I IUIs IIIIIIst II.« «--I :"I«IIIII, III IezI be- 

I«III.I:I"I·· III III-II III-tin Is« iI IIIIIII". Con- 
cssIIs II- INI Ins VIII-III Ist- IIIIInlI VIII de 

LIIIIIr .I;IIII:IIII«II·II-- site-v TI IsIII, du eI 

ssI sc New-. fiis III III dun, nma vi 
«IIII IHI VII-ji« «II’II!III!«:I XII-III VI hol 

LIIsIIIKI III-l sist III IIIlIIIcI TiIIg, som 
IIIIII VIII, Ifol de- ozI III-ganz IIIeII hvot 

Ess« den« ssIIII IIIII sizIe II« » Nkmntssct 
III IIIIssII III-II Ich chIIIe Tid hat Du Mc 
Liv. VIII IIIIIIII, IIII vift imIcu kIIII fiI;e, 

IbImIdtIn deI eI lIIIIsIdeS Toben. det et 

eII .mIInIIeIIIIiII-,o IoIII Nod hat sm- 
bchoIdI sig IoI LIIocIIIIIIbeIH og enhver, 
III-II ooIsIIkridkr deIIIIc HeInIIIeliIIhed, man 

lagqe ForIIIIerII IIlside ksg tote oIII Ding, 
IIIIII lIuII icke kIeIIder IIogeI til. 

Vi teue, vi bo og oi bIIIIge, alt ligesom 
Bestennuelien vil; von Lin svindek ved 

Hoden bort iom en Skygge vg om en 

III-II Ttd IIlrIIInIeg det, III vi lIar veret til. 

»Geh Troeus Log- hliver Gandetne 
mere gjennemsigtige«, siger Taleren. 
Jeg spart-I- Ja, IIaIIk III tægge Fornuften 
IIIside, san fast Troen enhser TiIIg til 
III passe. Mcn lad og Iage Fornuflen 
sangen og III-handle vor Naser sont os 

Ich-. DcI et thfctkdighcd, øg Gub er 

ceIfæI·dig, aIIiaa blich det ogiaa Gabs- 
dyrkelfe, og veIIne Stegs Gubsdyrkelfe 
IIokset iIIdIIl en rolig SaInviIIighed, og 
IoIII MeIIIIcItII l ver, dpr det gijr. Og 
der-for siger jeg, III en rolig Samt-insg- 
lIed cr en str Tiug for MenIIesketssLivN 
oaIIdIsing, Ihi vi ve’d ikke, hvoknaar DI- 
deu stal taIIIIIIc os. Det er IIu m af 
Inine Ausnuter mauste Trer hat hell 
andre. 

« TIIIIw 

Mbpdigst 
Christen Jesperfem 

s- I 
I 

Hain-tout er m Egenskab, som vi asktid 

sastte wegen Pris paa, og naar den fin- 
des, dtt Um sig is "Tattferetttittg, Gier- 
ning elHer Krtrstmtcsz Udviklittg, da her 
vi et lcvende Udtrys isor Sandheb, Klar- 

hvd vg Retfcerdighed. 
Tot W den stimme Hannoni eller 

Ligcocrgt i Zotariassi Metsms Stywy 
dir tiltatte os, og dcvfok tod vi bei gaa 
vkdmn 

»Hu Jst-Person sm- ikte kutmet stimme 
denne Haman otz mettch at der sknl 
var-e en negxttiu Stdn til Sagen. Maa- 

sse oi kcm ocrrc en Stanke til Tit-niste, 
at den Smtsd ui opdager kt Var Mod- 

sigelsscr i ownstaaende Krisis- 

Jndscttdcven l)(rvdev, at Forttttstctt jkkts 

kan udgrmtde Mennesketz Kaak est-or 
Ditden, nun bog paastnar han, at det or 

,,ea stor Täug« at by sit-ed en kolig Sam- 

vittighed. Hookdan kcd hnn det, tmir 

hans Fort-Oft ikke kmt lpse Graden-J 
Giebe, oz hat-s Tro tebek sig i »Von 
Li- svittdev ved Dpdkn bort sont on 

Stygge?« Spinder det bot-t, da er der 
H 

t— 

—-I 

Cum-n Burg for »H( Iohq Zanwittigs 
!-«.«d«. Tcttc hmmoncrcr ifko 

km Ide, at smmnCt ng Im knn fol- « 

i 

s--,..m, u »zum Ist-c as L«iz;c1«1gt. For-I 
V c ten-! rsq Im cr to qunkdfoIsksc-lti.«1,c 

ums Exisunnt imudiusitcs den per-« 
s nstskr Ussnnrsfsnmuky cr-c11«gclxhcd» 
Eun« u m ijisndsch as Muukcfkc-’ 
mllliksllss «"t"(1!nj«.·l;t!ld!u’0 Okl» ."11 lrvsndc 

Links W Tsimiuim ns cn unfrei 
.’lmt-«-i;-nthi·si, inmi- Vridru«:skx«1ni.;i-n(7 sljitllc" 
Punkt-»Er stunk-« i .s,«mrn:miicn«:s Gast E 

smal. Judjcnducn sign ji« Mu, In Pscrs 
n » Ihcnxmrliglnsdn·, smn Nud hat fortl 

sbcholdt sig for Vichtsknlsm«, og nsmr vi; 
«nn indmnnmr d(-t, lnsox·fox' flam- vi saaJ 
slivs paa dissc chmnslighcdsw Zegl med« 
Videnfknhrng Hanuncr ? 

Dei er jo urtop anustch som er 

ITicshmmonicnci oq Fokvirringeng Op- 
jhmk Fsrst cfter at Zakariacs Nicht- 
Jaldcleg cr bmgt nd us Vigrvckgt veo den 

Htftyrlige og ufystcmatiske zornufts 
sövingniugnz er det, at han erklasrer sig 
l,,fant«, foler sig suinnncl og indser, It 

dcr kun er et Holdepunkt for drt vakleuds 

Sind-. »a: toge Form-stell fangen under 

T1-oen·I-Wdiglicd.« Alene dcr er Har- 
moni. «;)1«·Jegpersm og alle andre, som 

,blander zornqu og Tro saimncn, kan· 
Sitte nou dem- Punkt. J den Sind-Isar- 
virrede jir man et Bitte-de af et bristet 
Sind, der foger at nunle sig udenfor 
deks meadh mrn uldrig Refultatet 
as Tronto zud. Red. 

modalle 

Blodfygdomme- 
chcrs og Mavcfmcrtcr. 

Dr. August ihnng Hamburger- 
Draabkr fosm s-» nmxg euer 5 Älasker for 
III-WO. Tranks- iallc Apotheke-c 

Tin- (’h:nsl(«.8« A. Vogt-Im- (’n., 

Bandan JliusylxuuL 

mod alle 

Bryft-, Lunge- og Luftrevi- 
Stmdommr. 

Nun i Inqitml IPalm- Pkis k) Umh; 
Kurs- i alle Llpothcm euer nude itik nd 

«Modiagclje af Bist-den Ahn-sur 
Tho- (’·liarles A. klugen-r co., 

Baltirnore-. Metkylmnl 

O 

De He Osfado Jsonfoc 

-li.n- ihn-tm sw:n-:ni»gr-forbindclscr, homde d» « » 

Er: csja til at imoockomsnc Lysthauendc Wd 

Farme til Salgs og til Leic. 

Peter Evhesnn — Banns-Umg. 
O c 

North Platte Lumber Co. 
Howard City, Nebr. 

—- jmmlltsr med —- 

nllo Slags Tomrnckr ng Byggemsterialo 
God Kvalitct og lavc Prier 

Vi scrlger til st Paul Frist-r 
J E. cutlet, 

III-mager 

D anneb ro g 
Jcrnvarc-MobclogScletøjbu 

sprek et kompletterct Lager as chnkmnt, Kakkelovnc, Bliktøj, VinduiG 
Mel-ler, Matraszsey Scngcszjedcr oft-. 

Jzorbindelfe hermcd drivcH et Blikkcnslagervcrrkfted, hvor Bestillingex 
nthlifwj, eller charation af gammclt udførcs paa kort Notits. 

Et Udvalg af Ligkistek haoes stadigt paa Lager. 
Jeg forhandler oqfmä Selcwi og Etstradele for stumm 

Prisernc garnntcrct. Theo. J. Siken· 

JohnMark, 
—-».— Handlcnde mcd —·JI.— 

Icrnvarcr, Scletøj, 
Avlsrcdfkabcr og »Barbwirc. 

Humor-d Miy, Nebr. Postlonlorz Dochte- 

.. .—.. —--«-4- --.» 

Hallo —- Farmcrc og Gartncr 
Vor :’x-l«pkorrct11iug cr nn l NUM, og vi er luslnvct paa at saslgc Oder alt hoad 1 pnskes 

Mart-, .Javc- og Blomftcrfro 
i LTi zur cn Music («ræsi1«p, Kløvcrfm «lTlantcmajs, »Sol·gl)mn««-Frø, ,,«3Er»som 
tsot«n«-,’xsi«p, Millctsl«p, ngrø — alt af bedle Sol-t. Skrlv eftct Priscr paa det, som It 

VI kun ekspcderc Brftillingckl)111·tigt, vi kan ckspedcre Vestillingcr billigt, rt 

spare Eber Penae, da vi sclv avlcr mirget af dct Fro, som vi forl)andlcr. 
Vi hat Frø for Krcaturopdrætterm, Rat-jucken ogtlsartnckclk Vi bar TUM 

,,(’«ladi«ola—j«, og Yiljcrjamt cnbocr Art Vlomslcrfrø for Dmnernc. Send zlee net 

EZstm eftcr Fre, nam« liebte og frisfcrc fan kjøbcs til lavcrc Priscr hekhjctmnls. Sknv 

dct, J with til —- A. S. Treff-er E Co. 

Frphandlcrc og Fort)atldlekc, Grund Island, Nebraska- 

— ID- 

Sprog nted det fannnel Jeg kjender det paa en Pkik, seer De, Erg· bar akbeidet 
vcd Sehen-neue ! « 

Gretchen var gnuet ljen til sin Fabel-, der ledte cftee Nedgnngen til Mellent- 

dcekket, hvor Udvandrernes Kahytter var-. 

»An, Te et· not lidt vild paa det,« sagde Ludolph, »di-:sfe flydende Boligcr 

lignee flet ikle andre .. .. her er Saoekamrene i Kjældcrenl Lnd og gaa lm 

igjennecn .. .. ja, nndskyld at jcg gaar fakst for at vise Veil« 
Han steg ned ad Tkappen agternde, sulgt af Walther og hansz Dattel. Ta 

de kam nedennndek ftodte de paa en Dar, der stod paa Klein. Ludolph deinen-fede: 

»Se, det et nu Knptojnens Kahyt! Erden ikke fin, hpadls Altfnnunen som 
det sig her og bekl« 

Kaptajnen, det- just var chetd med at efterse sine Kett og Jnstemnentetz 
vendtc sig om og-smceklede hurtig Deren i med en Faebundelsse over de Nesvifesp 
der skal bat-e sig ind allevegne, 

»Ja, szolk er nn altid taa!« sagde Ludolph relig. »Kann nu bare videtel 

Her er et start Messingharn, seer De! Det er Rasserenl »thj, Stil-, 
theil« faadan raaber man ude paa Ham, naar man vil peaje et Faktle man 

tntden Jeg kiendek Alt dette her, jeg hat akbejdet ved thavnenel .« 

Ved Lnden af hans Stemme gjennetn Raaberen traadte en Officer nd fra 

Kahytten. »He-ad bestiller De herf« fagde han haakdt; »bem- De ilke til Mel- 

lemdeekgpassageeeene? Naa, saa behag at gaa nd i Forendenl ....« Men da 

Sstnanden sit Die paa Gretchens sine, esdmende Aufst, tilfpjede han ledt mil- 

dere: »Den Fakladelfe, Festen! maa jeg dyde Dem min Arm, saa stal jeg folge 
Dem heu, hope De stal veeke Orden er nsdvendig im Bord paa et Silb, 
ifae naar der er mange Passagerek.« 

Ludolph vandtede lidt sinkjket bag efter Ofsimen og de andre. Den unge 

Pige flog Øjnene ned, lidt engstclig over Sjmandens ovekdrevne Histighed. Da 

de kam til de for dem bestemte Pladfek, hilste Ossiceren paa dem og vendte tilbage. 
Jdette tennnelig store, men i For-hold til de mange, der sinlde opholde sig 

her, meget indfneveede Rum, var der anbragt en dobbelt Ratte Sknaakahvttee. 
Udvandeekne var i Feefd need at anbeinge deees Sagen Gjennetn den halvt aq- 

Genstaaende Der mengte Luften ind, og Matrofetnes Sang samt Laden af Blu- 

kenes Gnidnins blandedes med Lakmen fta den stoke Byes Havn og den decmpede 
Klang af Byens Kiekekloltet der just nu tingede tolo. let efter tkaadte Use-an- 

dkeene pp paa Dakket igjen for vt drage fristete Luft ag for da i det mindste en 

Stand endnu at me Vidne til den Bengelfe og del kastlsfe Liv, der herstede i 

Land, sie den lange Satt-e nnddeos dem Synet deeaf. 

—]5- 

Farftavn lsftcdes paa Bolgkn og'Stumperler sprøjtede op ad dets Sidm f 

hnn en Skjælven over hele sit Legeme. 
»J Sandhed,« sagde Mar, ,,et nmgtigt Han! Vi glide hen over Afgrn 

sont Fuglen, der paa udspaendte Vinger fvæver gjennem Luften .. Mut 
De er da vel ikte bange Frøkeii?« 

,,Aa, 1:ej!« searede hun, jeg haaber nok, jeg skal vanne inig til det---- 

»Tilsøg,« vedblev Max med et lidt pathetisk Auftrag, ,,tilsøs stal AMV 

Hjerte oplades frit; her glennner man Livets Krau, dets Forpligtelser US 

Savn. « 

Gretchens Fader, der ogsaa var kommen op, sad paa en Bænk ved JU« 
gen til Rufset og betragtede fm Datter, der spadferede paa Dæktet med 

stjttet til hans Arm. 

,,Ungdacn,« mumlede han, »den forglpse Uttgdomk Hvad der stetei G 

har du gleint i Dag, hvad der kommer i Morgen, bekycnrer dig ikkel Du W« 
fantastiske Dramtne for Vind og Vooe gjennem denne Verden, hvar alt er V 

ning! « 

Da Gretchen faa sin Fader, gik hun hen til hatn og satte sig ved hAUS 
Side, medens Max tog Plads ved den venstre. Fader Walrher trykkede kl« 
sin Datters Haand og henvendte sig til den unge Mand med det Sptrgömask 

»Hvad vil De nu egentlig ovre iAmerila?« 
»Aa,« siarede Mar, »tnan falger sin Jndstydelfel De veed jo not: M 

Vilje, Mands Himtnerig ! « 

»Jeg veed, at nogles Villie bestemmes af Lyst, andres af Nsdvendks 
»sagde den gamle, og til de sidste hsrer not alle Pagfagererne her omkriUS· 
undtagen De! 

«De har ja da Familie, og De har neppe kunnet savne npget idet Mem-· 
De nu forlader for at jage efter det nye, det ubekjendte men M «· 
staat sig, det er jo de ungeg Manch nu til Dags: Fcedreland og Arne et T 

som de er vorede fra .. de vil se Alt, kjende Alt, men Fjlgen Wet 
at de komme livstrætte og blascrede tilbage til Hienunet igjen. « 

Gretchen tnrde ikke afbryde sin Falter-, naar han var i den Sindsstkmn 
Hende faldt det itke ind at fpørge ant, hvad Mai- vilde iAmerika; hun W 

over at være samtnen med ham her paa Skibet, og hans Nærværelfe W 
hende ganske naturlig. Men Faderens lidt plumpe Udfald mod den Wote 
Ungdom stedte hende; hun reiste fig tavs og git ned i Kahytten. 

»Min Ven,« fagde Walthek til Mar, da de straks efter fulgtes W 


