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»Den bunter dristigt paa, der bas- 

ket govt Budskab.« 
Nogle Grubeejere i Nordengland 

—— tun 6—7 Mil fra Stephensons 
Itbejdsplads — blev enige om at 

bygge en Baue af Trce medHestegang. 
So keck, praktist og rig Mand Edwatd 
Vease var Formand for Form-gen- 
"det. Denne modtog en Dag i fm 
Olig Beng af to fremmede Mand- 
der tilbød ham deres Medvirkning 
Ied Anlæggelfen of den ny Banc- 
han blev fnart inderlig indtaget i 
den ene, der ved hele fm Optrckden 
evetkastede ved noget saa dygtigt, 
tisidsfuld og bog tillige besiedent, 
is som med Klarhed og Vatme i fm 
bebe Dialekt stildkede sineErfarinJer 
III, hvad Lotomotivet kunde udrette. 

»Dein over til os, He. Pease, se selv 
seine Mastinet, og De vil faa Troen 
i handerne«, fluttede Geotg Stunden- 
-fon. De to sfremmede stulde have 
Itt med Deligencen tilbage, men 

Samtalen var bleven for lang, de 
maatte gaa hjem. 

St Par Dage efter bunter det pas 
Stephensons Dor. Huftruen modtss 

get ht. Peafe, sendet Bud efter sin 
kund, der strats indsinder sig i den 

Imple Arbejbsdragi. Lotomotivet 
Uiver spcendt for en Mangde be- 

lastet-e Vogne, fatter sig i Gang, eig 
—- Edward Peasc et werdet-ist 

Som Fermand i Bestytelsen sit 
jin ved sin Hjemtomst sat igennem. 
it Stephenson udnævntes til At-. 
iejdeti Leder med en aarlig Lsn af- 
MO Kr. Og nu tog denne Arbei- 
Iett Ridder fat med Gliede og Kraftu 
hu sit samlet en Stab af Arbeit-M 
U- det paa en Prit ndfsrte, hvadI 
senkten und-. Sim Maattivek,1 
set mesi bestod af Btsd og Malt. 
U shan des Bandefamilierne i Nceti i 
jeden af Linien; han var veltommenl unalt, thi der fulgte·med bam en 

Sie-In as Liv og Stælmeri. Afte- 
Iente tilbtagte han i Peases Hjerm 
per han tut-rede Damerne med at 

We Historiet og med at give 
Inbetvisning i at —- brodere. 

Dei var ved disse Aftenmsdet, It 

stunde blev lagt til et sate be- 
stuldt FIan- Anleget 
If en felvftcndig Lotomotivfabrit i 

Ittvcasth Det blev jo nu umuligt 
It M at nsjes med en almindelig 
Indiens-, pg det var hans haab ved 
I sagt-an Fabrik at udanne en Stab 
sf dygtige Mekanikete —- et dank-, 
It hieb opfyldt over al Forventning. 
Dass Arbejdergarde hat maste gjort 
M Jan nieset Gavn, som Napoleons 
sitzen hat gkort Fette-d Peafel 
habt Tanken god og sterckede ham til· 
Ost Memfstelse 20,000 Kr.,j 
M Sterbens-m fer fjjede et Its-i 
Akte-seist I 

s- Arbejdet flred rast fremsad. Og 
den Aften, da han samtnen med sin 
Son og en anden ung Mand lastede 
det sidste provende Blit Paa Bauen, 
gil han mod Scedvane ind paa 
Gerfigivergaarden og — for en 

Gangs Skyld —- knælkede Haler paa 
en Flasle ægte Champagne, idei han 
dybt bevæget holdt folgende Tale: 
»Ja, mine unge Venner, J sial not 
komme til at opleve den Dag, da 
Jernbanen vil stille alle andre Be- 
fordringsmidlcr nd og blide Hoveds 
landevejen saa vel for Kongen fom for 
hans Underfaatter. Dei er sikkert, 
at den Tid vil komme ret snatt, da 
det er billigere for en Arbejdsmand 
at rejse med Damp end at bruge Be- 
nene. Jeg ved not, at der endnu er 
stote Vansieligbeder ai overvinde, 
men Sejren er lige faa Vis, som vi 
sidder her. Gid jeg maaite opleoe 
den Dag, men del ist jeg ikle haabe, 
for jeg ved not, hvor langsomt alt 
gaar her i Berden, og hvor megen 
Moje det hat kostet mig at faa Loko- 
motivet saa vidt, som det nu er, 
sisnt det i over 10 Aar bar arbei- 
det godt hjemme hog mig.« 

Den 27. September 1825 aabnes 
des den nyBane under umaadeligTils 
sirsmnkng af nysgeetige, af hville de 

fleste var kommen sammen for al bli- 
ve Vidnek til, at dei store Foretagende 
fuldsieendigi vilde mislylle5. J Ste- 
det kor saa de med Forbavselse »Jern- 
besten« drage af Sted med 21 Vogne, 
i lwille 600 Personer havde iaget 
Pladg. 

Og Begejstringen blev endnu fisc- 
re bog Mineejerne, da de opdagede, 
at ingen længere lunde konkurrere med 
dem fom Folge af den hurtigere og 
billigere Transport af Kullenr. Des-; 
uden gjorde man den uanede Op-i 
dagelfe, at der iunde tjenes Kapita-l 
let ind ved Persvnbefordring Den 
ny Fabrik i Newcastle sit iradll med 
at lave Personvognr. 

Det git Geotg Stephenson, som det 

gil Hans-, det havde bejlet til tiqe 
Per Lassens Karem ftøtre og stotte. 
tslsidft aldeles uoverlluelig Krab» 
taldte paa bin lfældne Monds Ars? 
bejdsevne og geniale Jndsigi. ! 

Man havde lsænge savnet en langt? 
hurtigere og solidere Forbindelse end! 
den hidtil benyttede Kanalvej melleml 
de to Byer Liverpool og Manchester, 
Knudepunlterne for hele Mellemeng- 
lands Handel og Jnduftri. J stere» 
Maanedet maatte den ved Dampis 
mastinens og Vævermaslinens Op-J 
sindelle stærkt lot-gebe Produktion 
ftandse, fordt det var umullgt at 

transpottere hurtigt not. 
Da traadte en Del Ksbmcend i 

Liverpool samtnen og enedes om at 

lende Bad til Geotg Stephenson, an- 

modede ham om at anders-ge Jan-z- 
monnet og bygge en Jetnbane pas 
den 72 Mil lange Strækning. 

Men da rejsie der sig et SpetateL 
som pm det gjalbt Verdens Unver- 

MUS- 
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Kanalselstabeenes Egennytte og al 
den Forderu, der altid et til Stede i- 
mod ethvekt Fremsitidt, lpftede et 

Ramalkrig intod det, der var i Gee- 
te, fom det forfcerdeligsie, der hldtil 
var siet i Verdem Koceget vilde itle 
tunne gteesse i Ro, Hpnfene itte leg- 
ge Æg, hook det snøftende Uher 
fo’r frem, hvis Aande foaledes maat- 

»te fokpefte Luften, saa ol Plantevaklst 
Iodelagdes og de statkels Fugle drob- 

»te3, Folts Hufe vilde tændes i Flam- 
»:nek ved de flyvende Gnisier, Heftene 
smaatte blioe oberst-obige Kromaend 
leg Sadelmagere ds en yntelkg Hun- 
Tgersdod Jntet foknuftigt Mennefle 
wilde tejfe med en faadan Mastine, 
ider kunde springe i Lasten, naat det 

»siulde dcere — lort sagt: Vetden 
oilde falde sammen. 

Do Landmaalerne begyndte detes 
Flehede truede Bønderne dem med 

HHotyve eller med at siyde dem ned. 

Stetshenson maatte«gribe til en List 

ifor at faa Odmaalinaen fuldforL 
;En klar Maanesiinsnot lod han en 

jDel af sine Atbejdere assnke Bosset 
l 
pao et afsides Sted, og mens Bedau- 
ne styrtede mod de formentlige Ktybs 
flntter, gjorde han sit Arbejde far- 
digt. 

; Den 25.Marts 1825 stulde Spsrgss 
smaalet behandles i Landets hofe 
»Parlament, og Stephenson blev til- 
laldt for at gaa i Stranlen for sin 
Soa Do han soa, hvorledes alle 

de fornemme Mænd rettede detes Blit 
Tpao hom, ofte med et hoverende 
»Smil, ønsiede han ot sinde et Hul 
til at flippe ud ad. Blandt de Hun- 
dkeder at dumme Spotgsmaal, de 

hpje Herrn derinde aav ham, var pg- 
saa folgende: »Lad os antage, at stn 

af dksle Mastinet bevckaede sia henad 
en Stinneoei med 2——3 Mils Fort ( 

Time-L og saet saa, at en Ko hendel- 
sesvis stulde komme ind paa Linjen 
lige foran Teget — vilde det saa ilte 
vckre et stemt Tilfælde?« Med et po- 
lisl Smil lvatede Stephensom »Jo, 
ganfte bist —- for Koen!« 

Den paatcentte Bone stulde for at 

undgaa de sitætslogne Landmænds 
Ejendomme fores over en meget stor- 
tildels bundlps Mose. Da han i sin 
Forsvarstale for Parlamentet var 

tommen til dette hofft tilne Punkt. 
braft den sidste Ttaad af Forstaaelse 
med Rigsdsagens Mand. De mest an-« 

sete Jngenisret havde nemlig bevisi(!) 
at denne Tante var det tene Vom-to 

Ved fstste Behandling blev Sagen 
forlastet. Men den slogne Mond sit 
Oprejgning, thi ved anden Behand- 
ling blev den vedtaget baade i Unber- 
og Overshus. Det nyttede tlte, at et 

Patlamentsmedlem udraabte: »Ja- 
jo, mine Herren jeg gaak aldrig med 
til at udhungre Sadelmagere, Bogns 
fabritanter, Hestehandleke ellet gøre 
Nat af vore Fædte, der med laa stoke 
Opofrelfer hat« anlagt Landevejene; 
jeg staat sammen med de umyndigr. 
de faderlose og Entetne og ertlaerer 
i detes Novn ncetocetende Forsiag for 
det verste, der er ndtlættet i en Men- 
nesiehjerne.« 

Hvad detz var bleven anset sont n- 

mnligt, dlev ved Stephensons Haand 
tin-list 

J Odetoaerelse af Englands For- 
steminiftee og under Mengdens Ju- 
belraab streg Taget den 15. Septbr. 
1830 fstfte Gang of Sted fra Liver- 
poof til Manchester og tilbagelaade 
de 73 Mit i mindre end 2 Timer. 
Der vae intet i Vejen med Mofen, 
med Btoerne eller Tunelletnr. Oele 
den eiviliserede Bei-den undeede sig. 

Fta den Dag of vor der tun faa, 
Idee tvivlede. Nu vilde alle have 
;Jernbaner, et Utak as private Seltsa- 
jbek dannede5, og de vtlde alle have 

iden vidunderltge Mond til Leder- 
Jembanefeberen tenede en Stand nnd 
at dltve ttl Galstad. En Pkceft er- 

tlaseedeJat der selpfjlgelig var Gren- 
see for, hvot naet han vtlde have To- 

-get, men det maatte t alt Fold gerne 
lebe lgennem hans Sovetamtner og 
have Statton t han- Sens. 

! En meget rig Mond blev Stephen-! 
«fon; langt tigere kunde han væte ble-l 
ven, om det havde vætet hans Atiras..1 
Ei stott Jvtdegodg ksbte han og sit 
en Mctngde Arbejdere i sit Brod 

Hang Hiertelag for dem var start 
som hanc Arbejdr. han gav dem go- 
de Boliget, Ritter og Stolen 

Man kalt-se ad ham fra alle Kan- 
ter, og han fmdedes med samme 

.Jævnhed og Verdighed i Kongebvn 
gen som i Akbejdetboligenz saa vidt 
mutigt Mng han hvert Aar des be- 
stedne has i Barndomsegnem hvot 

han spm ung var dragen ind med 

:Fanny, vg midt i sit uendellge Slid 

I AI 

med Formen-L der andtog Millionens 
kunde han dykke sin gamle, af Fade-? 
ten grundlagie Kætlkghed til de smaa 
Fugle og sorge med dem, naak del 
gik dem ilde. 

Paa Londons Gadek mtdte han en 

Dag en af Englands sineste Mand, I 
der lom letende i den pragtfuldestel 
Ekvipagr. Den fornemme Mand« 
standsede for at hilse paa hom. J- 
midlertid lom Stephenson til at se 
paa Kusten og genlendte i ham en" 

Bamdomskammetai. Man saa her 
en anden Nangfotordning end den 

sædvanligr. 
Man vilde gske ham tilAdelsmand 

»Behøves ikle«, fagde ban, »jeg er 

san lyllelig at vide mig stabt i Guds 
Billede, vg del er del eneste Adelsiab, 
jeg btydek mig om.« 

Kann Leopold i Belgken laldte ham 
til sia for at faa Raad hos ham o!n- 

Llnlæagelse nf Jetnbaner. J Oder- 
Verelfe af 500 Gentlemen blev hans 
Staal dtuklet i de longelige Salez 
under dundrende Tilslutning fra alle: 
tilstedevcerende. , 

Paa sit Gods modtvg han Bespgi 
as Miniltte og Vidensiabsmcend. En; 
Tag stod han ude paa Hoer stimmen. 
med en lærd Herre, da Toget, altidx 

analisetende for sin Opsinder, kom: 

brusende fotbi. Da spurgte Siephem 
sent »Hast De saa sige mig, lækde 
Mand, hvad det egentlig ek, der 

»trcellet Toget?« »Jeg anlager,« spa- 
frede denne 
Mastinek.« »Nei, saamænd er det 

ilke, for det ek Solen, der got det he- 

’vcetet gemt i Jordens Stad, og fom 
nu attet blivek fkkgjott.« 

» Med denne ydmyge Belendelfe of 
den stote Mund vil vi- tage Afsied med 

hom. 
En Blodftyrtning ftandsede den 12. 

August 1848 hans Liv; of store og 
lmaa blev han fulgt, men det var 

»Llrbejdete, der bat ham til Graveu. 
Ole Andersen. 

,——-.-..-«Ok-s 

En Heer paa 200, 000 under 
Jokdm 

»at det er en af DetesI 

l 

l 
i 

J 

Ten japansie Heer hat-, steiver en 

Koreespondent til et engelsl Mad, ind- 
rettet sig sine Vintetlvatteter ved 

Hundes-under Jotben. Ovet 200,- 
000 Mund er detved blevne frivillige 
Hulebeboere. Un næsten 60 Mit langj 
smal, undetjordist By med 200,000: 
Jndbyggete2 

Lange Gadet fotbindee de enkelte 
Bydele, men ogsaa disse Gabe-: lober 
under soeben. De et itle beede, bat 
ingen Korebane og ingen satlige 
Fortouge. De flefte et ikke btedete, 
end akkurat een, hsjst to Petfoner, san 

passete bem; og tun for hoett Js-. 

Skridt udvidst de sig saa mcget, at 

tet blivet Plads, saa flete san tun- 
me fotbi hvetandte. Som Verm nsod 

baatligt Vejt, Kugletegm Shtapnell- 
Bombardement vg Jnfanteei-Storsn 
lebet der langs Gadetne Dæmninqer, 
bag hvilken den dybe Grav, smn dun 
net Gadetne, et gansse usynlig. Dig- 
se Demninget et attek befatte med 
Palisadet, Stansekutve o. lign., og 
ofte med hele Bjetge af Sand-s og 

Joedfctle, formt hville der streitet 
sig en Labyrinth as fantastiste For- 
stadshavee med helle og Gætder. 

Adgangen til den undetjordiste By 
selv er bestyttet og lukket med taleige 
gammeldags Bypottr. Brede Grabe 
med Btysiværth fotan og bog dem 
igen Pigttaadegætdee og bsje Volke 
af Stelle, sont het oven i Købet et- 

»foesicktkede med svcete Pansetphnm 
Wetter Abg-tagen for alle met-kom- 
lsxrendr. « 

ngaa imod Ubejt et Gabe-ne I 

den« Unbeejndksie By besiyseede, »wes 

est-et Ist-km herbei lidt pas-«- den Indse 

SYHe pq 3 Midten Tat Ubert at 

Dagslyset kan ttcenge ind, ftkcetket 
der sig en sukdsiasndig Tagdækning. 

Paa begge Sidee af disse godt be- 

tryggede Gadet l«ggee san »Boligec-I 
ne«, som et 8——12, paa sme StehetI 
14——16 Fod dybe, gravede ind i Jor- 
den og tun foefnnebe med en smal 
Dur eller Vinduesaabning, fom san 
breites af Fletvetk. Langs Væggene 
er det opsttllet Sense med vaeme Uld- 
iæppetx paa Væggene banget Mand- 
siabetnes Sovepelsp J hvert as bis- 

fe Rum bot 4 a 6 Mant- samtnen- 
Paa btede Manier ligger betet Foc- 
taadz i et Distne staat den lille The- 
soget, ved Siden af den Reiterei-seh 

Der er paafaldenbe cunt Minde, 
selv ude paa ,,querne«. Oben-alt see 
man ei Ret as Winseln adbtedet ven- 
ne Vatme og selv Weines fta Ga- 
beeues Ktybbningspmkten 

s- c. p. Aping w-- (»;-k 

Bag denne underjotdisie By, som 
er den japanesiste Hæts egentlige 
Vinterkvarier, ligger »den pvke By", 
»den overjordiske«, der presenteter 
sig som en almindelig By. Men ogsaa 
den frembydet et ganske ejendomms 
l’gt Skur. Centrerne for alle bis-se 
tilsyneladende endet-se Retter If 
Hyttet, fom for Størsiedelen et reist 
af tynde Bteddek, dannet de gamle 
kinesisie Landsbyet med sine mange 
FAMan og mcegtige Gaatde, Op- 
lagsrum og State, i hville den ja- 
pansse Hærs Depoter nu opbevakes. 

Der ligger Regimentssiakene, At- 
tilletiet, Kavaleriet og hele Inwief- 
ningsvæsenet, ligesom man her findet 
Vognpatker. 

Endnu lænqere tilbage ligger Felt- 
hospitalekne, som næsien alle et for- 
tmsscligt vg besonnt indrettedr. Men 
alt et indrettet med hurtigt Opbkud 
og Nedrivning for Ofe. Og bog er 

de medbragte Telte tkl Tropperne s-..-1 
godt fom intetsieds tagne i Brug, 
fort-i de ikke ydek tilstrwkkelig Bewi- 
felse mod Kuchen. .,Fkbl.« 

Äx- 

Den cnfoldiges Vidncsvykd. 
En Missionoer tom en Aften til en 

afsides By i Baralandet. En hvid 
Mond kg et Muldyt var aldrig føk 
set paa dette Sted, saa Kvindek og 
Born singtede sknndfomst, men tvm 

dog spart tilbage, da de horte, at det 
var hom, ,,Bønnemanden« fra Am- 
bonamba, der var kommen t Wes-A. 

Missionceten var meget ttcet cg 
sad og hatt-setz mens Teen bxev 
lavet. 

Blut-selig blev hcm vcklket ved at 
bete »(3t Bakn er fsdt i Bethlehem« 
blive tsiemt of en Del Born. Flete 
stuttede sig til. saa Sangen lob fuld- 
tonende ud t den stille Aften. 

Det kom faa uventet; det greb 
Misfwnceren, som var det Toner fta 
en anden Bei-den 

Medens han sad og undkedeg over, 
bvot disfe afsidesboende Fvlt havde 
lett digse Sange, blev den ene Sang 
funget eftet den anden. 

Nu tom en as Kvindetne mev 

Teem hende spurate han« hvot de 

drg havde leert disse Sange· 
»Au, det er hende Releftote; hun 

et gift Syd paa i Amboronabo, ten- 
det du ikte heut-? Hun var her en 

Tib, og saa lærte hnn Bstnene bis-et 
Sange, ja sogsaa meget endet-« ( 

Missionceten maatte fmile, da hon 
horte, hvem det var. sendeö Lærdosnj 
var nok ikke stor, men han glcedede 

Tig indeklig. Tent, at denne enfoldige 
»Minde, som han lige hat-de vovet sig 
til at dsbe, tcent Vog, at hun her hav- 

de begnndt en Gerning for Herren. 

:Dct lidt hun vidsle, havde hnn for- 
Mt sine Vennee, og de havde hsrt 

Festes-. 

—-,7—.—-- 

Missionæten var betaget ved ot 

tmnte paa, at denne stakkels Buts- 
ioinde havde gjokt det, som mange 

kristne undlader, at take til vote net- 

meiie om Ftelferen. Udb. 
——. -·.-« .- 

Zt. Johannes. 
St. Johannes, Jer fromme Ves, 
Gubg Apostel, Menighedens Stim, 
sad engang for Daten af sm Hyiie, 
da hans Mester langst var faten heu. 
Lundred Aar hans Jsse havde blegei, 
trafiig bog endnu med BakneisSind 
sad han der i Aftenfolens Slin 
og med en Markehøne leged. 

Paa deiie lilleDyk meb Ftyd han sat, 
nseng det spedie sine ksde Vinget 
meb de sinc, sotie Plettet paa; 
snari han lod dei kkybe paa etc-from 
snsri en Vandring gøre paa hanc 

Finger. 

Merngden staut-setz fom tom farbi, 
or- befragt-d med Fotundting Gub- 

ben; 
baanligt smiled mange en i Gruppen 
ad den Leg, han var fotdybet i. 

»Hvor ian siigt den sslvgraa Vife 
more?« 

spurgie man; men St. Johannes lo 
mildt og svarede: Stamme-.- Jet, J 

Storc! 
J min simple Leg et mete Tro, 
mer Tilbedelse, end J det tænker. 
medens ? med Ebers Hovmod kran- 

ter 
hom, for-! facht-. oii fm Weis Dykx 
jeg med Ydmyghed mit Hoved fan- 

set 
for bang Siothed i det lille FUbe 

h. V. Kaaluntx 

thevzjklalerier ·- 

og andre Kutu«tmaletier, som Vorm-Um 
Momstet sann Laisbjkabg: og Manne- 
Scenek oft-» udimt Wust og billigt. Bed- 
ite vq sinesle imovkmede smtvek Habe 
voiocm og nimmt-d cannusz bumtth « 

Nummqu umdlugxg paa åkqninqek til Ill- 
temnmnumu. H« JENsEN. 

IS'-DE lit--u·luin- Luni-en Muth-. loss- 

Oratts kot- svage Mæpdl 
Blatt-its M Mi- 

dtt kuin solt- l VW 
For It upon-te von-Je- cy Block-Ist selt- 

» Indus-e dem Ille see-dein bvot cis et utendtr.seuclek viectbveh com its-löst Jena« et If cito-e holt-i absolut stieg O 
gilt lot Modus-enn- 

ueue et et got-et Tuba-l If Ot sollst kit- 
ms. send ins-en Den-es dei- lscsla dslte ei 
nosmlls en Ost- 

dlumxlu ne Livius-kam et Erst of noc- 
slmust. bis-MI- os net-vom hat mlste Uns- 
ciommkns leclc os Isuvek soc ticlltf III- tin-I. Mie- Do at Isyksmektoh du«-l s sor· 

tiøiklsw o blodioasrvuomst us et Erst II 
m peinl- « eme uden Nyue es- bsn VI 
blva hell-s- et vcd at bin-e Zerse- 
ttic del. 

VI fed. st De vil blive helf-redet os III- 
diskuti- vmt bissig- UI anklkp o Ist-lede- fil 
vi tslsve erst-net sm- vokt Ich- lll e Witt- 

VI »sein- mlup Ins-d vl sl ». end o- 
kesNuvss o- AJsenyk mal mit-ruscht, os 
Mann »s« Mive sein« nem statt-. 

lERSbY sPEClAL TY. c0., 
320 A Vcldon Mk» let-sey city« N- Y. 

Iko 
Mødet Former-eng specielle mov. cgfaa Mitterksss, 
Tinnmutiondms oxx audxc Arbeidsmasnd, Juni del-over 

stasrie, gebt fomrbetdcrie Sko. 
Tilvirlest of det bedste cverlsrocr sont haveg for dette Fornmoh og 

mkke seiqe sank-r- De bljoer ilte hanrde ellek numbe, under alnuudelig 
Vatetoqtsljr. Spøtg efter Muycr izlo og se cfter om Vnremnsrict ek pua 
Saaten. 

Sein Søstdago- euer Preis Sto, brug «F;sonotbilt« for Memb. 

F. MAYER BOOT G sHOT co. 
IILWAUKEE. Wis. 


