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Memling ved Voll-Mk 

OInAtgjmrlsrn of LnilMslsissizxxsnnml 
trd Atbitratiun cller «lTold-.iiiii:«1·ct ndtnlcr 
"«·()mttint But-» Itzt sittliche-Hi 

Tkoldgiftgrettcn ei drt encste fornnftige 
Middcl til at nizxjorc Triltigheder incl- 

lem TIlrbejdsgioeirn og Vlilscidcrcm Tet 
er den enefte lldsej fra Ztrejkcr, der nn- 

der liuillensotnhclst Omstnsndigljed cr dyrc 
for liegge Partien J alle Tilfcrldc, lnsor 
man her taget sin Tilflngt til Voldgiftg- 
retten, hqr tienne Methode vist ftg pel- 

gjoi·ende. Tct er en Freiiigaiigotiiaave, 
hvorved de i Sagen indvitledc Jntcregser 
lieggcs i Heriiderne paa en npartisk Dom- 
ftol, book beggc Vetters Fordringer til-sen- 

Uabslsft vejerz. 
Der er for ntrrværende her i Byen en 

Depntation af Massinister og Ftnsbpdere 
fra llnion Pacisic Bauen, sont for-er en 

Forhandling ined Kompagnietsz Trifte- 
styrelse ang. ).«Infpprgsinaalet. Tct cr 

file nsdvendigt for oo at distnterc Sa- 
seno Mann-. Vegge Partei paastnai·, 
It de hnr Ret, og de httngc fast vcd drreS 

Baasiandr. Der er dog et opsnnntrende 
Trerl ved denne Strid, og dct er, at 

Konipogniet heredvilligl er gaact ind 

paa at overladc de onrstridtc Pnnltcr til 
en Voldgiftiitoniitc og at adlndc dens. 

Kunde-ist 
Vennc Methode tilinsjcdringer cn hur- 

tig, rctfasrdig og let Logiiing af Banne- 
lighcdernc, og der er ingen Grund, inwi- 
fvr den ikte sinldc ialdc nd til Gunst for 
Mastinistcrnc og Fi)i·bodcrne. Te hat 
itke Rand til at ufuiir Ailiitration i ct 

Tilfielde og i et andct appeclere til Of- 
fentlighedencs Stotte og Sninpathi fordi 
Kotnpagnict ikke vil gnn ind nun Arbi- 
trqtioii, 

BnrlingtomStreileiw skjekbncsnangre 
Folger fplcs den Dag idag i inange hnnå 
drede Hieni. Arbejdernc sorlangte Vald- 

gifh men Konipagniet asslog det. Der 
sur da intet ander at giore end at streite, 
ig Mendene give-de det. Men hvad blev 
Udfsldett Fainiljer oplsstes, og Mand, 
fpp i narevis pasfede Danipen og hque 
dygget sig Diens, hvor de ventede at do 
erst deren Dage, gaar nn nied Vandrings- 
sicut-n ellcr dlev tvnngne til at tage til- 
takke nted dnnrligcre lpnnede Pladscr ved 
andre Bauer-. Det pan beggc Sider 
lidte Vermuka var nhyre, og der vil incd: 

gaa Anr« ist« Bitterheden vcires nd. 

Dei er en rosvcrrdig Jndrvnnnelfe, at 

llnion Bin-istenKonipagniet er rede til at 

lade nurglc incllcin sig og dctsz Masnd, og 
det er eri, sotn Arbejderne iklc godt kan 

ringeagte, derfoin det er dein oni at giøre, 
st deholde Publikums Mrdhold. Denne 

Kjendizgjerning er af stot· Vigtiglied, thi 
den viser tydelig not, at den offentlige 
Mening niere og inere sainler sig oin dct 

princip, at Stridsspsrgsnmal bpr loies 
pqa en fredelig Mande. Hvor der er 

Meningsforstjeh der er ogsaa Plads for 
Arbitratioiu Og nam- faadannc Midler 
indess, Lan der ingen Undstyldning viere 

for en Streite. 

Americas deielsdag. 

Tainiebrog 4de Juli. 
Der steil Knald og Brag til· for at 

bringe Sindene i Feststcnining. Og 
dersom 42 Kxanonfalnt kan gjore noget 
Urtih saa man Dannebrogernc fnart 
sure i det rette Festhunwr, for det er 

Tallet paa de Salver, der revnedc Mor- 

genftundens Fred. 
Kanonbulderet hat da i al Fald hinl- 

pet Folk tidligt nd af Sengen« Og 
sodt pg dejligt er det nde. Aldrig hat« 
en smukkerc Himmel hakt-et sig over 

Demuwa Der er ikte Tcgn til den 

sindste Sky, men den pmgtige blaa 

Sdlstinshimmel spreder Lys og Varme 
Oper alt og cklle. 

Stiq pp pas eint Ostsidens Hsje og 
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«fm«dyb Tun i Beihilfen Retop idog 
ki· Tannclnog taa In iulcndr ist-ist« N 
beitrivendcx He linor fusmn lsknnder 

fine ttiiliscdc o-: meinst-» nur« flink nnd 

Zemntu «: » Wonn« la tuan ji«-sen 
sksnpit Qui enitkt t« i":·. ! «’;".»·. U tksag 
es- E«is..-:: inin nlltitxxriuk 

»du »s. lillc T.-: nennens- Firm, 
Nr lis-:-. time-.- estidxii. fiiiisim Heim 
I 

Lufli zinltet for-unlin,detei«1kml"eii, 
txt den tmner idnzi sont Zotnmekeng 
destue T atm« iiott den-.- undigste PynL 
Oper Jndgangen stmaler ivelftinnedt 

lmnnciledc Natnrbogstaver den Unparte- 
Iiscnde Jndikrifn «l8·entral-Park«. Jn- 
denior ei· der heilige Lovgangtz del-nd- 
nede Pkomenadee og mellem Traeknes 
Stannner det deiligste Grimsvctn Der- 
nede ved Auen ligget Lysibaadene for- 
tojede til Beden. 

Steeng ny halt-farbige Butik er ble- 
ocn ganske levende af zlag og Woge-Ut, 
Stole, Baute og dætlede Vorde, Stil- 
tek og Plakatek. feiner i Tjeneftepiges 

.dmgtei« og Pi·eeseiiterbal’ker i Handekne 

.l)ar tkavlt tnrd at giore Opvartning. 
Tet er Mcnighedens Kvindet, sotn fert- 

,ge1«J-:sst.1dc og Forstiskningek for at faa 
lttijtrlden pan del-es Orgel afbetalt. Te 

set-e praktier Mennesker, digfe Kvindcr, 
Eva dense- Dtist og Energi fortjcner 
lJlos. 
: Ämretningghnfenc og de flcstePrioat- 
I hnfe er stadfet op med Gront og brogede 
»Ist-innen ogi Beboernes Ansigter strau- 
ler almindelig Glasde over Fring og 
Fest. 
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Bed Titiden anksin Toget fta Ost, 
intod Sædvane til bestenit Tib, inedbritn 
gende inange Gjæster fka Grund Island 
og St. Paul, deriblandt ogsaa de ind- 
budte sike freinmede Talere. Det hav- 
de vist vatet Besieinmelsen est Kontiteen 
stulde modtage de Tilrejsende oed Sta- 
tivnen, nien ved en lille Ueegelmcessighed 
i vzi««stinastineriets Gang blev det itke til 

trogktz kun »Dannebrog Cornet Bands 
nnd-e trofast som seedvanlig, denne 

Gang var Musikeme til Vogns. St. 
Paul-Musiker! var ined paa Toget, men 

den stulde til Loup City. 
Henad Kl. 11 bcgyndte Karnevalvp- 

toget at forinc sig oppe ved Stationen, 
og ined Musilen i Spidsen drog det 
ned gienncm Oovedgaden og engang out- 

lring i Vyen. Der var et loinisl Syll. 
Hist konnncr cn Udvandrcwogn tilbagc 
fra Oklahoma belæosct ined jlusscdc, 
langneksede Landjtegcre. Endel umste- 
rede Nyttere, nogle kionnc andre incd 

frastsdende Ansigtci«, bidrog til at give 
Optoget dets cjendonnnelige Prerg. lHt 
Anteil Kjoretsjer If bcf1)itde1«lig Kon- 
stinktion bemandet med matten-de Stab- 

ninger af alle Aldre og Statuts«-, soin 
fpillede forscjellige hidtil nkjendtc Jni 
strmncnter, fluttede den fieljonnne Pro- 
cession. 

Toget og Publikum hasnede dinsiden 
Central Part, og nu flulde den amorti- 

ge Del af Festen tqge dens Begyndelse. 
Men hvok var Dirigentenf Ja, den 

I sannne halvieeedige Organisation viste 
Ysig nu attei-, Konnt-sen luodc ikke sorgt-i 
for at san noqein En T iiigent -— ini 

«1u-un)1-tn ntnntte nn i al Hast staff-, 
iil Brie, og nistet over den fasiiatte Li« 
ieldte T ii igckiicki ,’«.vifninlingisn samtnen 

·og et c ielllil eiiei mir alle Teltagerni 
»siiitiitte i in uid Nikel onikiing Teil-n 
Enen. Jitcitiei Ipillede nogic patiiotiib 
Ixiinmie Tnigentcn lind dcrpnn Pa. 

Beten-:- Vegne de inange Freininede Vrl 

kommen, lmoieiter Unfhiengigljedsjserklas 
ringen im 17703 lileu oplasst Tet vav 

nn bleoen ved Tvlntiden, og Tit-igcnt-ci 
beliendtgjorde at der vilde blive en Ei 
nicg Qphold til Mit-dag. 

Præcig Fel. I saniledeg Deltagerne — 

hvis Antal nn var flete Hundkeder —- 

atter ointring den ilagsniykkede Taler 
stol. Titigenten amneldte nu sei-sit 
Taler, Sagiocer Pein ee sra Granl 
Island. 

Mk. Print-e dvielcde særlig oed de 

amerikanske Folko stoke Seite og zrem 
stridt, og freinholdt hvorlcdeg den lnt 

100 Aar gainle Nation nllerede haodi 
erhvervet sig en Ilicekkc Nationaldage 
der stam- foin ilifsnititsniakrker i en gliin 
rende og indholdeirig Historie. Talerei 

lagde stærk Betoning paa, at enhvei 
nnd-errettet Person, hnn viere Atheisl 
ellei« Leist, niaa nbetinget indromnie« 
at den krislnc Religion har bidraget nie- 

re til nt bringe Mennefkene til Erkjens 
delsen as Frihed og Menneskeeettighedei 
end nvgen anden Magt i Verden. 

Bnens Advokat D. L. John for 
siksaa Ordet og holdt under god Til- 
slutning en beaandet Tale. J et mesieri 
ligt Spkog freinrnllede Taler-en et Pers 
spektiv af de tusindek af Festen 
der denne Tag fejrcs over hele Landen 
Hatt sammenlignede det nnveerende 
Amerika med dets ZF billion Akres start 
Omraade og 00 millionerBefokning med 
de 170 Akres Omraade og Zk millionet 
Mennesker, sotn den ny Repnblik foi 
100 Aar tilbage besiod af. Disfe aar- 

lige Sanimeukonister bot rettelig have 
det Forniaal indbykdeg at opbyggeSand- 
sen for Frihed, vg lad det ikke gleintnes 
at en alinindelig folkelig Oplysning ei 

det enestc Beten niod Tyranni og Defini- 
telse for Frihed og Lighed. 

Chas. Rief fra Grund Jsland 
vilde sige et Ord til Forherligelse af de 

gainle nordiske Slasgtek, hvis instit-sterbe- 
dc Sohelte feist havde opdaget den vest- 
lige Beiden og i de islandske Arkiver 

nedlngt de Bekettiiiiger,dei« et halvtAnt·- 
tnsinde ienere fporcde Kolnmbns til at 

drage niod Vest over det store Han. J 
Slittningen afTalen pegedes paa den 
Trudsel niod ainerikanfk Fi«il)ed, fom 
,,Tt«ustg « 

og lignende Sainnicnsviekgelser 
er blevcn. 

En kort Slutningstnle blek holdt ai 
Coiiittii-slldvokat T e ni p l i n De spre- 
gaaende Talere havde behandlet Fortiden, 
yan vilde pege lidt paa Frei-indem med 
dens Krav og ulnste Peoblemer. Frem- 
for alt gialdt det otn at holde Friheds- 
sandsen, Fslelsen af det borgerlige An-· 
svar og Patriotisnien ilive. Dette maa 
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»Naar Du oil vokse rigtig til«, sagdc Invaliden, ,,og stikke Dig vel, stal 
Du blive Tantbonr og saa Kotigeng ollrrder at biet-e. Det er det Bedste, et 

Menneske kan drioe del til i dcnnc Werd-Jn. En Tatnbonr gaar soran alle dc An- 
dre og gjor Musik for dem, Tntnboniscn staut- ogsaa otntakt i Fonnaningsjbogcr, 
jeg har last i en, at den, som ikkc vil folge Fader og Moder, hoilket Du nu ikkc 

kan, dit solle Verst, forntedclst Tsn ingen hat-, den stal folge Tronimestindet. 
Hvent verd, hvor god Lyklen can blive Tig alligcoel. Jeg siger dct ikke fort-ist, 
tnen inaasle kan Du dkioe det saa vidt, at Du engang kommer til at prygle den 

store Tromme, den Ined Farve og ct Billcde paa. Naadal hoad siger Du?« 
Under dette Haob tilbragte Barnet sont sagt sein Aar, saa dpde Invaliden, 

og Jens bleo attek sort ndensor Kirkedoren og raabt op til en ny Licitation. 
Dennegang var der stere, som bod paa han« han saae sund og siaerk nd og tegne- 
de til at kunne gisre Nyttr. Han saldt endelig i Hienderne paa en Møllebygger, 
der boede nede ved Auen. Da Fothandlingerne vare endte, bleo Jens stillet uden- 
sor Kroen, niedeng Monden git ind og drak tned sine Bekjendte, sorst henimod 
Affen drog han hjem og Jens frk ikte noget at spise den Dog. 

»De betalte Inn lidt sor Dig,« sagde Mollebyggeren, »dersor maa Du ar- 

dejde desto mere; er Du flink, skal Du saa Mad, er Du dooen, saar Du Bast, 
og arter Du Dig oel, kan Du bringe det vidt i denne Verden. Det stal jeg sorge 
sor. —- Guds Dtd og Pine, lille Drengl en Mollebygger er lige saa god som en 

ijmermand og han staat otntalti Bibelen, vor Herre Jesus Kristus var en 

Tsmmekniands Son, det hat Du vel hstt as hinn, sotn lærte Dig Religion ? « 

»Jeg har ingen Religion lcert,« sagde Jens. 
Msllebyggeren standsede, stodtc sin Stok iJorden og flog opbragt nd med 

Arntene. »Sikken et Asen, din sorste Fader maa have væretz syo Aar gammel 
og ingen Religion i Livetl —— tag Benenc nied Dig og kom herhen, saa skal jeg 
leere Dig Religion, mens vi gaar hiern. — Du veed da hvein Gnd er? Tænk nu 

vel ester og soar sornustigt.« 
»Nei, jeg need ikke, « sagde Jens. 
,,Sikken en Skurk til Invalid! barc jcg haode ham her, Dn kan tro, jeg 

sknldc prikke til hom. -—- Gut-, Tu, er l)a!n, som sidder paa det for-sie Blad i 

Abceen, med en Dunki den ene Haand og enPind i den anden. Jesus er heim, 
som hanger inde i Kirken, nied ingen Klæder paa og klinlet fast til det Kot-s over 

Kot-et, ham kjender Du nöt, han er ogsaa Gud, og GndsSon tillige, og oocnikjo- 
bet ligesaa gammel sont Foderen, men han hat endnn en Forælder, som var-den« 

hersens Tommermand Josef, jeg nylig taltc Zin. Jesus er forresien den Bedste 

Al 

Idek til, hois ni vil vente at kunne vedli- 

izclinibc wie iue Institutionen 
Eiter en Int« im Tit-igeiitcn tii Tet- 

lruw og de inndrcdcr ni ,Ks."es·nn:ci«r, der 

idag Mode 1:n.i.i jin :«id tit Tnnncbwss 
ts«!,-.ss·iiiit;sd, Mucdw den oisixielic Tit 
of Festen, pz Tclmxxcznc spukte-» til cn 

Äuikcfcsiu Widder- 
Unker Musik on Lustigkch iptegif der- 

1 tust ioifkirilizxe tinptob o-I, Zptit WU 

Anm, i ’i’nx·kens:i Wange on Hcstcmsddis 
«Elob nde vna Meile-den nord for Bunt. 

Oft pmsgtigt Fyrinkrkeri sm Tot-ur- 
1 plndsen illnntinctcr Hitnlcn instru. Tcr 

er alle tmtkelige og ntænkelige Former, 
Faroer og Gradcr as Jld og LUS. Men 

« Ballonen blev Fiasko, der var cntcn 

sor lidt Gas og sor megen Vind eller 
onwendt. 

Nede i Central Park lob Dank-semi- 
- sikeng lokkende Toner sra to Ortestew 

tribnner, Petersen hat nemlig bygget en 

T Estrabe nde i det Frie, og baade i dcnne 

og inde i Hallen traadtes Dandsen med 

Lust indtil lcrnge ester at den skikkelige 
E Manne, der hoode set paa Fyrværkerict, 

var sunkcn ned i Best. 
Jo, det knn nok siges, at dennc Fies- 

de-Jnli var en got-. Vejret var dct al- 

lerdejligste,Tilslutningcn den allerstorste, 
og Dannebrog skilte sig fra Festen pan 
en Munde, saa at den kan nok vcrrc be- 

kjendt at modeg med Folk en anden 

Gang. 
« E 

Woreeftey Mass» gden Juli, W. 

Til ,,Stjernen«. 
Det Storlys i Tannebrog, Hr. N. 

C. Nielsen, har forsi i »D. D. P.« og 
sideni,,Stie1-nen" solt sig kaldet til at 

kritiscrc init Stykke oin ,,Socialistne og 
Anarkisme«, som jeg for en Tid siden 
sknv i ,,Stjernen«. 

Ditte Stykke Arbeide stilte han sig 
sorresicn temmelig godt ved, idet han 
saagodtsom sorvmngede og sotfalskede 
alt, hvad jeg i den Anledning havde 
skreveL 

Hr. Nielsen hat i tangere Tid sorssgt 
den Kunst cit indbilde de forskjellige Bla- 
des Lassen-, at alt, hvad jeg«skriver i 

Bladene, er blot en Fragt as Dunihed 

sibste Artikel i »Stjernen.« 
Ja, Hr. Rielsen, der gjorde De tigtig 

Deres Mestetstykke. 

»Stjcrnen«s3 Læsere og sortæller dem, at 

jeg hat« skreoet, at Socialisme og Anak- 
Iiontc cr de to Bcvægelser, sont gjor niest 
Lpsigt, fordi ingen kjender dem. Det 
har jcg nldrig sagt, Hin Nielsen, det er 

en Usnndhcd, sor ikkc at sige Løgn til en 

Frenolog. Men istcdetsor at have sagt 
hvad Or. Nielsen beskylder mig sor, sagde 
jeg eller rettere skrev jeg i »Stjernen« 
sor sde Mai sont folget-: ,,So1n bekjendt 
er det disse to Beoægelset, Socialisme 
og Anarkisme, sont har sat mest Rsre 
iblandt Falk, og det i alle Lande, og 
hoorsor? jo, sordi at mange Mennesker 
nok har hart disse to Benævnelser, men 

Betydningen as samme er dem nldeles 

og Uoidenhed, og sasledes ogsaa i haust 

Or. Nielscn tmder saaledes srein for« 
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nbeljendt. Te fleste Menneflcr hat visi- 
nnk ltoist distc to Nonne Socialister og 
Anartifici·, men om de derfor nlle lieu- 
tcr den-» Tinsindclic H Vctydning bli- 
ver en uns-en Lini·« Trt 1«s.u·ncts1pdet, 

»Hm jetzt sigtcdc til i ,,Etjc1·nen« for dde 

.:l’inj. 
T Ist er nisst ri: temmclig betjkndt Sag, 
«nt 31««."ialil«tc1nc og Ilnnrtistcrne hnr 
igjcstX due-J Llnfknclfcr gjasldcnde faavel 
Ihrr i Landct sont i Europa og dct i den 

ENMIU at den blotte Benæonelsc pna 

Idicsie to Panier-, inlfald af de flcste noble 

«"J.Ikmneskcr, ci· godt betjendt. Men dei- 

vil vift blive mange, hvis man gjor nogle 
iSporgHmaaL som f. Et«.: Hvad betydet 
Socialissme og Anat-listne, og hvad For- 
fkjel er der paa dissc to Panier-? i hinl- 
ken Henfeende einiger disse to Partier 
færlig fm hinandcn med Heulin til Op- 
naaelse af deres Formaal? hka har So- 
cialismen og Anarkiszincn sin Oprindelse 
fra? under hvilket Forhold og med holl- 
ket Fornmal er disk-se to Panier hver for 
sig ot·ganiseret? og endelig, hvillet af 
disse to Partier er det bedstc og i Besitz- 
delse af de bedste Principer2 Ja, der 
vil vist blive mange, der vil komme til 
at sidde fast i Forfoget paa at bcsvare 

’ooenna-unte Sporgssnmal 1·igtig. Lg 
jeg henstiller til Hin Niclscns skmspr 

Hiernc nt bespare og afgjore ovennnfuuis 

Spørgsmaal rigtig. 
Dct var netop digfe Spprgsmaal, fom 

jcg i »Stjernen« for 8. Maj og .'). Juni 
forspgte paa at behandle og udvitle for 
Bladcts Læsere saa godt jeg kunde on 
cfter min sande Overbevisni119, og M 
er overbevist ons, at mange nf »Stil« 
nen«g Leser-e, som vil undctsøge mine 
tvende Artikler i ,,Stjei«nen« vil dog ikke 

finde Meningen faa gal sont den store 
Mund i Dannebros raaber om. Hin 
Nielsen vilde ogfaa gjerne vide, hock- 
mange tnsindek Forbrydere, der aarlig 
lonnner herover til Amerika. Dettc hat 
jeg desvcerre ingen Rede paa, vg tillige 
tror jeg, at en Størrelfe sont Hr. Mel- 
sen med faa omfattende Oplysning soin 
den, han er i Besiddelse af, ikke behøvede 
at spørge om saa sicnple Ting sont det 

omspurgte; men »Stjc1«nen«s Læsere lan 

ogsaa godt viere sikker paa, at Monden 
vcd, hvormange tusind Forbrydere, der 
kommer her-over hvert Aar, men han vil 
blot have Lojer med os for at hure, om 

der er flere, fom ved Besked derom. 

Or. Nielfcn, httis Te oftere fknlde 
splc Trang til at gjengive og kritisere 
hvad en anden hat flrevet, da hold Dem 
for al Ting til Sandhcden, og indlad 
Dein itte oftere paa at forvrwnge og for- 
falske hvad en anden har sagt eller stre- 
vct, for Te knnde let vcd en saadan Lei-: 
lighed, lige over-for det lcrfcnde Publi- 
kum, stille Dem selv i et daarligt Lys og 
blive betragtet eller mistænkt for at viere 

en Persön, fom ikke tach« i Betænkning 
skjødeslpst at omgaaes med andre Forfat- 
teres Arbejde. For enhoer af ,,Stjer- 
nen«·3 Lassen, som vil fremtage og un- 

derfsge »Stjernen« af sde Mai og af 
Zte Juni, hvor mine Artikler findes, vil 
finde nd, at det ikle var andet end noget 

kSlndder og Logn» Te cprw 
i»«;-?III-rnen« for I-.)ic Juni; M 

i»Pion-cei«en for me Iuni 
« 

I er findisg Tnnsiei III 
Ibiklil Piwchi, ioIII N « 

ikan lIaInlc op nicd, wach-kip- 
«inIIIn af diciii «I-o1I', Ihm 

« 

jincd den kloIIc Mund UI I- 
«’ 

ilInni linnc Iine Lsitiixilndei «—.«,« 
foI siI Iclv vq ladci lnnn ; 
icIII godt lIan kan, VI k« « 
liebste IIII iIIn licilii ;ka«;·; 
lIaIn, han lugynisic III» W .e" 
ogsaa finde, at jcg ika lot He: «. 
for haIiI..He1nicd vil Ikgakk,:« 
Nielscn til at foibedic siq Ism- Inaafke endnu blivsc et inIniIIIII 
Sainfundet. 

is-; k 

LisrbodigsI 
J. DI. z. 

Tit AnlIeialiiiII 
Or. RedaktorZ 

Jeg anfer dct fein simkaI 
diglIed nied et Par Oid at bkki 
Erkjendtlighcd ooeiiokTi Fk II 
teI i Donnewa ilIvcin Iegx 
fnndct en dygtig VII-ge og III-»W; 
fnld Mand. 

i Bote Born var stinkt ani- 
Tiitcrit Jeg lIidkaldtc TI« 
o I eerr han Ined ItorL mlIIi Ikg 

; helfen af de kraftigite Medicina 
behandlet dein i nogle Taqkzz 

for Faie og i taIk Bediing 
jjcg ingen Opfordiing hai iiII' 
«de, kan jeg bog itke undlade 
varineste at anbefale DI. SalIIk 
Lands-intend. 

:liIIsted, Nebr» 4de Juli, WI. 

O le Iiieii 

— Des Weines-, sann-, III« 
1888. — Min Kone led in M 

Taf de heftigsie Smerter i 
Ved Brugen af St Jakobs O 
hun fuldstændig helbiedet. —il 

Naar Dc re 
er detgodt at have i (5·rindmIII. 
Bnrlington Raum heide ki- 
gjennenigaaende «lTei-I·onsvoan ::. 

lIvor den Iririicr Forbindiiic nnd -.: 

gaacnde ,,Vcstibnlc Winke-II Tit-II- 
nch fric !«æIII-I"iolc og ioiiIInn ::-.: 

Zovcvogne, direkte giIinIiIInzIaaxtdI 
cago ndcn Stifte. :«iIII1·.-dI-3 ::.. 

bindelicr Ined gjcnncingaauidk Lsig 
ver. 

BnrlingtonsnonIIIaIIInIl IIn -.-:T« 
de paa over 6 i)()() M n ioiImiIi Irr-I 
Itinncr, og lIar woibindelm nini 

Iigeisentiey iIemlicI, hlIIcago li: 
konis, Kansas Oin, mahn, ti 
Denver. 

sior Billettci og ilndmisninix II 

man sig til heilieniomhklst Zun. n 

tcr ved situklington L«anen. 

Overrcjsc 
fra det gamle Land billigst ogii 
Bremer-Linien, via Baltiinore, 
ter ved 

Peter Ebbefon, »SijeI-IIIII«H 

c
»
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af de To, det hat jeg altid formt-unten Naar det kniber for Entnedct 
Arbejde, ellek med det daglige Brod, og man bare oender sig til ham og 
rigtig paa, kan man næsten altid viere vis paa at faa det. Hver evisls G 
reisek en m) Molle for Folc, beder jeg hanc vare saa freundlig at holde W« 
Vind og Brit-; det hjælpcr. Gjor Du ligesaa, det vil fortne paa nl djki G 
Klein bare paa. Sau er der cndnn en tredje Gub, hatn kalde de for M 

Aand, men han holder sig met-e gednlgt og hat heller ikke meget at W- 
ftu ogfaa vcere nok med de to andre, naar Du blot holder Dig M EWW 
fortange. Gjor Tu ikte det, faar Du Klnps. Det skat jeg værc Tng 
Sau nu hat Du faaet not af Religionen for iaften og nu ere vi k)l««·"""«' 
op ad Stigen det, ind i Halmen, og lseg Dig til at sove, til ieg tath 
nåat Solen staat op.« 

Efter den Dag begyndtc et Liv for Jens, fuldt af Trasngslek VI JM 
bejdet, sont Msllebyggeren fest-langte af ham, overgik langt hatcm sinlfr 
Hvile, ingen Lan, tun Fordringer. 

,,Jeg sank tun ringe Betating for Dig,« gjentog Misllebyggcken M 
man se at tjene bit Ophold ved at arbejde noget mere.« 

Jens gik Post for Prcesten, trat Blasebcelgen for Smeden, US W 
eller Tørv, naar der ikke var noget andet at bestille ved Mollcbyggerlel 
var flet, Klæderne ikke bedro, det regnede med Hug og Slag over W U 

Dreng, naar han sank samtnen eller ikke var istand til at Udspkc dek- Mb 
langt af hum. Han fandt sig i Alt, bøjede sig under Slagene, tno AS b 

igjen, hvem stulle vel bestytte ham, hvem stulbe han beklage sig ji« 
En Aften bandt Msllebyggeren ham fast i en Spand, hkjspdc b 

Brsnden pg lob ham fidde Ratten over med Benene i Vandet, til SM« 
havde tabt et Stemmejem i Branden. Da de trak ham op, tom den M 
de, hans Fudder, fotbi Stedet. Hatt stod lidt og saa paa den itcksW b« 

Drcng, der lau udftrakt i Solen ovenfor Brønden, drinende as LIMIT- 
Knlde. 

»Rejs Dig op,« sagde Hyrden, »og folg med mig, IIU skAl T« km 

langen Jeg er din Fadder og hat storre Ret over Dig end dc Mli 
Fakkigkasiundeteu om Tig, tan Mollebyggeren sige, at jcg W« Ut» 
mit og giver Dig Fode og Klader herefter, uden at det skal koste Segm- 

Mollcren vilde itke tillade Jenin at forlade ham, men Hyrdks 
stark, Trengen oneklamrede hans Arme med begge sine HWUVUU W: med et ubesttiveliqt bsnligt Mik. »An Herregud! slip mig ikkk-« HM 


