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Cfter Den 1«. Ottoter oil undeuts- 
ned-35 Adresse Vcere: Etham Dantan 
Co» South Tatotax Bot-Nr. ftal Te 

nere blioe ovaioet 
Med Det famme Vil jea fizae et Cur 

er Im lithan on Lmenn som Plncs 
beut-latet Lg da forft Vette, at Je! 

har jo fksr oaeret saadan, a: Folt k«r 
ræret nagst bange for at gaa faa lan,7t 
Veft fcm ttl de to Tatotaer, sordi man 

mente at Vide eller trcede, at der fajdt 

for lin Renn. Tenne JJlenina bat 
nu forandret sig. Lg ester Zwar man 

felv tan skønne, og efter hvad nun 

hører af andre, faa er der oafaa bxes 
ven temmelig ftor Fnrandrina need 

Reanforholdet efter Tom Landet er 

klevet mere og mere opdnrtet Jea hn 

faaledes nævne at i de setz Acr, jeza 
kar befient (Ftban, er der falren til- 

straeckkelia Renn, oa sidfteEkmmer blec 
det ednoakfaa tTl en lille Loerfdønk 
melfe, hViEten bevirkede, at lade Plat- 
ter tog Stude, men saa blev der 7a1 

meget des mere paa det svxige Land. 

Og nu er der jo ogsaa, scm betend:, 
stor Jndvandring til begae Zaum-eh 
ogfaa af vore Landsmænd Men hvan 
S. Dakota angnar. hviLten Stat jeq 
der vil holde mig til, saa er der noaet 
rrist oed at tænte vaa de Danftes InH 
vansdring her i Staren, idet de for 
ftørste Delen slaar sig ned her on Jer 

uden atspørge, om der paa vedtorns 
wende Steder er noan tirkelig Be 

tjening at faa. Man tan saa net 

Tige, at det er deres eaen Sknld, men 

det hjælper kun saa lidt altid at take 

om, at saa mange Mennesker liaan, 
som de felv hat redet deres Seng. — 

Saa længe et Mennefte har den Stan 
paa sig, at han tun tæwter Paa og 

forger for »Ager og Kobmandsftab", 
faa kan man Ette vente, at han stal 

spge efter Kirke og Menighed Ln 

her-til lommer saa, at dort Samfund 
er lidt smaat repræsfenteret her i Z. 

Dak. Bi et kun tre Præfter her, da 
Kaldene er Viborg og Beresford med, 
hvab dertil heter, og saa Etlkkan Og 
Tau er det jo let fsor dem, der tun 

sporger om de jardisie Fort-old at 

falde ned, hvvr der ingen danst-luth:th 
Vetjening er. Men her er jo saa 
»Mis«sions«mark«, san man sige, her 
stulde nvgen gca nd ved ,,Gaerder og 

Befftelle« for at finde osg hjcelpe dem. 
der sidder vi Marien og saa ogsaa 

E, gerne i det Marte, at de ikke aner- 
» 

hour satgskigi de sidder i det. Ja, det 

er sgswæ wd jeg her vil pege pas vg 
minde em. J de setz Aar, jeg hat 
W her i Statem hat jeg ofte spurgt 
mig seid, om der dvg tse kunde gtreg 
noget for de Tusindet as Dunste heri 
S. Dak» sum lever reden kirkeltg Be- 

tfenfng, og hvordan de saa lever over 

for Demn, dei del-met man i de sieste 
M Mc at speise em. Jeg hat 
TM MS W list ww, hvor jeg hat 
W am Sandtmcend Wen det hat 
jegiaktsaidsimdetud,atsouth 
M er en haard Mast-! ,,at liess-sc 

» s· —- teilestMnmdt 
. syst-«- XM Vitimkug dar 

« « 

sit M Its-It- tt 

»He W M is- 
-»fctdhvu Zoll 

It der et et 

Sirt as Brei-steh sont taldes »Mis- 
sionsprwslc:«, VII at diese »fordkrn::-er 
Folt lige til .L«.s;·«rede«. Lg Fett Deo 

da ogiaa gerne Besten om, her-r Visit- 

Prcesler findes, oet oil iige, frei hoillcn 
Kant de kommen Men jeg hat da ogsaa 
erfaret, at dette Spøgelse maa ilngle 
ligesom alle Trolde, naar Eandkpsdsn 
iommer for Lniet. Men for en Tizi 
kan Sjælefjenden not benntte flige 
Roderbiitorier til at holte Zjalene i 
bang Lænter, og der er iaa oasaa set 

Fisrueliae Der er vieR bele der iolfte Jg 
untfte Evil Men jea vil sai Hutte 

oenne lille Betragtning med at sitze, 
at «:d Leiliksbed bnr bist vist taan un- 

ter Toeroejelfe i vor nu :moannede 

spittedsixiikssom Hi der itte tsn blkk 

Iudfort et elstra Jlrbeide for at oolede 
ivore fpredte Landsinæno her i Eta 
sten: noaet man der note-A ozi iaa Ali-«- 
LTer det jo ogiaci ker, at ,,Det haft-r 
smxb Kona«ii: LGrEnDe«. 
« 

Men del var jo om Ethan og 
eign, jeg vilde strioe, men nu were 

iTanken mia lidt Vibere orn. Ja, Tat 

frtit bette, sont ooenior er bemærtixn 
jit ckn tort Tid ilntter jcg til Etlnn 

get lic-. Im en Fltitning er der nu i 
Joa- tor sia il.e its-a meaet at Este-: nie-i 

«1·:J: Spitiining «:is.,ni.:eii:ie kcnxte nxisi 

.,’k-:r:ndrina lau id- ilte Date :!· Beim-» 

cht er oel in tin-n i Eaxnixmm, -:. 

riksn qerne rsil take lidt Tit :«: Ia! 

IFritwlbene De icrilellssxe Eteker Tit 
Etcn iaa onst-e not Eier a: sink, at jCJ 
Eier iete Aar iiden torn lier til Il) i.l- 

ston at bo ——— Tkte forsi jeki var lqlosr 

l;ertil, men fordi her itulde fort-ons- 

Jmed Mijsion med en bosidbende Butsu 
gMen bei var nu itte Betinae liet scr 
Eis sicn Les-: im den Eide set tunoe 

icg gobt have flmtet til istban for 
Længe iiden inen naar jea alligevl 
isite hat giort det, iaci hat det site 
Grunde. J Etlian bar der i inangc 
Aar været oa er ssaa cndnu to Par- 
tien en Pakt til« hoer af de to Ecm 
fund. Jeg hat org. Vetjent oegsc 
Butter, og ket bar da ogsaa gacet f 

gebt, man tunde cente Det. »F Der 

rat ogsaa en Ti-, »in de talte o ... at 

i Fællezstab itul De se at fes-. rnig rer 

at bo hoad jeg angiaa viloc III ixd 

Dai: Men da -et is: ton: til Fo-. 
sandlina rn! at kn, 
ica v Dite man itte ri- ztiki ,k::ok:;n i 

kunde gaa for to- «’-.:r:i:: at »so-e ::«..-: 

Ejendorn at gore T-: its-Jner ir, 

loadjxeg ogicia1rcr,mrl:;skiaa gcot 
da et iaadant Fkrlioh let t:n ist-: i. 

Urede. Men ber nenne-:- Dit nckr m: ii 
for at oife en Grund til, at jez it e 

for bar gjort den Foranorino. je; ::«.: 

er i Færd med. 

Nu sont-Es jeg, at Tiren osjr to:i: 
nsen til at get-: de: Stri:t, 1) ichi 

ArbejVet i Erban krcerer der naar 
— t 

stulde fortsætteijs raa tilkprc la Mar« 

L) itulke bei opiaa engang toxnme Ti! 
en Aigøtelfe, at Zaxniuntset tm en 

fast JJtinion der; tbi selo : Heisa-.- 
not iaa freveliat hoor Der er to Par- 
tier, iaa oil der oca alto icetuerezx 
noaet paa, hoillen Part, Der — ti:- 

telig talt ——— ital overlede Den anken —-— 

jage Eei hele til fin Eide. Lg itont 
man Vel itle man oknte and-et under 

slige Forhold, icm rieb man tun alt 

for vel, at hvor der ital spekulerek i 

Kirtepolitit, der faar vor Herr-e saa 
gruelig lidt nd ai det, og det er en 

faare slsm Tan Men nu, om alt qaar 
Lfaa tan vor-e Foll hin-e- sin ttad ge 

Betjening i No og Frei-, og hoem an 

dre, der saa vil viere med os, er del- 
tomne til det, og hvem, der itle stulde 
ville det, hat jo deres Frihed til at 

gsre, hvad dem innes bebst. Lg oi 

draget saa til Ethan med det Hei-ab, 
We vg Bon, at det maa blive til 

Belsignelse for vore Folt detoppe og 
dermed en Tjenestei tog for Semina- 
bet, og at det saa ogsaa maa blive til 

Herrens Navng Ætet Og saa endnu 
sbth bette. Der er Dunste her og der, 
iksle saa langt fta Eichen-, og veb at 

komme til at do der kan man leitete 
tout-me wiriug til dem, som maatte 
Mike at faa Guds Otd at lysrc 

Detmssi vibe jeg sige, at vi tunde 
Infle at faa nogle flete af vote Foll 
op til Eidam navnlig for Kirlesagenö 
Styld, da Flan not timde Menge 
til at for-ges lkdt. Og hvad Land og 
de Ting trug-nah saa tan Ethan an- 

befalei smn en god Malpi- Da ve- 
der maatte komme til at tænite paa 
Plain-sen derowe, helst maa tage en 

Tut deren for at se, hvokban bei fee 
ad, saa flal jeg her blot mevne entelte 
Sing, der kau tjene til tout-bis Vei- 
ledning« cn Ejenbom med«s:ygning 
es iw Ums letter omlttng set 

SM, im nie-e ellet minde, estrk 
tm W et, es her magst 
die e- M vom-set sca- 
Miensctztiektansiqeiaisze 

I 
I 

i 

i 
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Ttil den« der er paa det opdyktede. Af. 
·1aat Land er der en goo Dei til 

Balg, derimsoo er Vet tun lejligheds- 
vis, at ver er opoyrtede Ejendomme 
at fau. Og Ined Hensyn til at saa 
Leie-Farrne, da er det ogsaa nogetl 
saadant, at der skal nasses LejlighevY 
fct at faa noget at leje; men hrotil san 
hat Da de, som et kommen der for a! 

ltje eller lobe, ogsaa faaet fat paa .cc-(I 
lget. Af Prodiilter er Majs Hoden-l artitlen, men der aoles ogsaa HveD:,. 
IVyg Rng og Hame. J Aar blivek cek 

Ien ineget god Majshøst, og der var og- 
saa en ret gsod Høst af de andre Scro- 

iarten Bucn Ethan hat en god Fotsj 
tetning, der er site Elevators og 

tol Tommerforretninget sg saa ellers al- 

inindelig Fokretning. For sets Aar 
Ysiden oar Byen ubetydelig, men den er 

stsotset betydelig de fidstc 3——4 Ank. 

;Tet Dunste Zettlement er beliggenTeE 
Jst-—7 Mil fra Beten Milioaukee C- 
iZL Paul Banelinie gaar til Ethan. 
EDer gaar to Passagertog daglig fka 
"-"l«vet Eide. Lg saa oni Landet endnu 

stetlr. Dei er af gcd Bonitet, god fort 
iMuldjotty og det et nærmeft ai tatdell 
ifliin Land, libi rulleagiigt paa Sie--l 

l 
l 

ster, inen ingen heje Balken Lg alt 

l alt kan det siges, at for Dem, der har- 
zMidlet iil at komme i lsiang med» hy- 

jdek her vcere en Fremtid i timeligli 
·.Lsenseende, og soa er der Da ogsoa nosj 

get at samles om meo Hensyn til det· 
«c.andelige. . 

Etulde ncgen enfte nærmete Ochs 
»lnsning om Plabsen, da vil jeg ben- 
lvife dem enten til Lats Hausen elleH 
beob- Lassen, benoes Adresfe end IR. F. T. Nk. 1. Eihau, South Dai« 

« 

J. P e d e r s e n. 

L O O 

Til ovenstaaenbe oil xeg gerne fvje 
ei Pa: Leb til Anbesaling. Hvao 
sklve Pindan Ethnn angeme, da faor 
jeg nojes med, hoad Peiftor Weder-sen 
Hei-okt- Disg lige bette: Lan Haufen, 
sont han benvifer til, kenker jeg per- 
fonlg og ter anbefale som en peinli- 
teslig Mand. Den and-en Mond lenoec 

jeg itle, men Pasior Pedetiens An- 
befnling er jo lige saa god som min. 

Men det var ellers feeklig Tanten 
i sin Almindelighed, jeg oilre anbefale. 
Tet et jo goot, at der dannes nn-: 

Krisen-In its-en mon Ver itte ver- Sinn 
kein-i innre gotes en Tel for at san 
rote Landsman tsct bot spredte 
eller i sznaa Klein-get hist og her pen- 

tting i de fotssellige Stolen til nt 

flytte samtnen. Tanken hat 
meet oppe f-t, men vi hat itke lagt 
Meerte tkl, at der er bleven noget of 
den. 

For mange A-:t sidem omlring den 
Tib, vi begnndte vor danfte Mission 
her i Nebraska, laode jeg Meile til, 
at den fvenfte Augustana-Zynoke 
lsroitifekede fand-In Lptylning. og 
Zanimenflotning. Hort der boebe cn 

lille Flct Landsmeend, gav Stint-der- 
dem sparfom Betjening, og faa imids 
lettid listede de vied dein og sit dem 
til at steige ud og flyite hen til Ste- 
tser, Lock de tunde faa lige saa godc 
timelige Kaar og fan det langt bedke 
i kitlelig og triftelig Henseende. Ei 
saadani Samlingsatbejde er en stor 
Mission. 

»Don-steten« vil til-bade sig som 
Mellemled mellein faadanne, som In- 
fket Tilslutning og Jndflytning, og 
andre, sont snster at brvde op og soxe 

lbedre 
Forbindelse med Landsmænd og 

Ttozfcller. 
» Her et altfaa Ethan, South Dai» 
»so-m tilbyder sig at tage venligt tmoo 
Landsmænd Det et siktett en ng 

LPlads for hvem, der ille hat alt-for 
smaa Midlet, og der et alletede danfk 
lukhetst Mienigljed og vil med det 
allekftrste væte boswbende Wurst L Sckulde der ver-re andre, som unstet 

Tat stille Jndbydelse fta kendte og paa- 
lidelige Mand, sial »Das-steten« veete 
til Tjenestr. Det stukde ilke unt-re 
os, om der var en hel Del at gsre 

Jmed elene at samle Landsmend i 

YSonth Dakota; men ellers sont-met 
man jo ogsaa lei over Gangraen- 
5etne. A. M. A. 

j 
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ZU i« om Manns-Jus t««-;()1sk,»ltlngl 
Certjsmthg f- r den« du« links-r tm« dk 

les. Ist-le sitt-Immer 
kriv est-Or Kutscqu 

Ll ... Jlilcdle 1««. k llurn, lu 

lssn Fortælling fm den irste 
Opstand. 

Ved Eeamus IRS-Manns irst Novellisi. 
Fra Engelsk eftet 

»The Nottshland Welly«. 

Folgende thtælling er væsentlig 
sandfætdig helt igennem. Den Illu- 
screret de itste Mcends Mod og Tap: 
verhed saa vel som de irste Kvindets 
Hengivenheo 

Fastltatnmet i Manig’ traftige 
Favntag sittlede den lille Kvinde bit- 
tett. Manis haode set stetnad imod 
dette Mode med glade Forestillinger; 
men nn faldt Cellens stumle Motle 
paa bans Sjael med mere lnugenoe 
Berat, end det føt havde gjort. Han 
saa ned paa lende med en Verden as 
sorasnldt Kætlighed i sit Blit, en stot 
Iaare brpd frem ag saldt ned paa 
bang Ftones Kind, brændte paa den 

Da dtca sta bende et statpt Sktia, 
srm havdc bun faaet et Dollestil. 
Wanis OTsonnell var ojebliltelig op- 
lraat Vaa sia selv sot sin utidiae 
Evaabed 

»Alle Konek lille sinne!« sagoe 
-,··-.anis:— nctsten muntett not til at sluäe 
Tende, »seg sicunmet mig over dsg. 
La jeg trsoede, du viloe blTve saa 
alad ved at se mig. Er dette din 

Werde, Brigid? Et det det, saa hat 
tu en underlig egen Maade at nd- 
trnlte den paa. Brigid, mo niil a 

sto i r, hvorsot vil du blive via san- 
leoes at grcedes Min lckte Kvinde, 
tersom du folte halvt saa let o::. 

Hjettet. som jeg got ved Synet as 
rin, saa vilde du Elle saadan blive 
ved«. 

Fotend han havde smualet Brigid 
ind «: Cellen, havde den godbjettede 
Fanaevoater selv vceret detinde og ja- 
get Rottetne, der gnavede paa Manis 
sedtede Etøvler, bott. Han havde Vg- 
faa sal Ligliften op i del sorteste 
Hierm, hvot den nasppe vilde være inn- 
lia for Ler som Brigids, der lnn 
var vant til Daaeng llare Los. Han 
havde saa indtaaet sin Stilling i 

Hiernet sotan Kisten og sljulte den 
rsetved saa meget desto bedre. Og Its 

Manten ventte vaedet bott, sultede 
lsan lndeligt, Evad Brgid ille merkt-» 
de: men Manig masrlede det, sog han 
ketntteg deras. i 

.,Min brave lille Briaid" hvisledk 
Mani:, som han trytlede hende ømt 
ind til sta, »Der ved aodt Mod! vcer 

lige saa munter, som seg et!« s 
l»Tet er Gad, der ser til dennet 

iamme Manier-bebl« bentærtede Jan-i 
gevvgteren i en Undettone vg rysted:; 
taa Hcvedet ad den sorte Ligtiste.) i 

»Aal), Manie-! aals Manis, a v i .- 

zish -— Manie, min egen, jeg flam- 
:ner ma ovet mig selv men jet« 
lan siklett ille gore for det.« 

Manis bpjede sig ned og lyssede 
lenke hjetteliat. 

»Jeg vidste, at min egen lille Bri- 
gid var tappet«, sagde han« 

»Oh, Gud hsælp mig, Mermis-, rn.n 

tet et ille let at være tappen Lg 
Gud hjcelpe dig, det er dig, det hat 
Eilet til at tabe Modet, om nogen hat 
Det.« 

,,Brigid, tal ilte san. Slulde jeg 
tel tabe Modet over at lide lidt sot 
Jtland, cg Hundtede Tusindet langt 
bedte Mænd, end Manig Q’Donnell 
nogen Sinde lunde paastaa at verte, 
hat Aar estet andet nedlagt detes 

dytebate Liv for det? Brigid, der- 
svm Modet fejlede mig, naat Jrland 
beder mig om at gpre lidt for det, da 

hade jeg ilte fottjent at have vnndet 

dig. —Og, aah Brigid, sinnt du sige: 
det, saa et jeg bange for, uagtet du er 

min egen lille bitte Kom, at du vilde 
have liden Agtelse for mig, detsom du 
sandt, at jeg var enten en Enjvn eller 
en waerl Hat jeg ikle Ret, a v o u t- 

n e e n f« 
Brigid listede sit hoved, vg, idet 

hnn tsttede Taatet sta sine Hine- 
saa dun Manto ap i Ansigtet: »Om 
seg sandt dig en Kujon ellet en Ktys 
bet, et det?« 

»Ist-ad —- scet at, siget jeg.« 
»Men Mani3, Manis, det kan ilsle 

engang svrndsseettes«, og den nlogisie 
Feinde slnngede stne Amte sastete 
omlring hans hals, vg, idet hun trat 

hanz Hat-ed ned, ges-o ham et Kyt 
»Wie velsigne hig! End vessigne 

dsg, n stoir!« sagde Magst og op- 
gasv sit Argument 

»vasvr hat de tkle gkvet dtg dtn 

IesV-T Month da der intet blev bevist 
snwd dig ved MgsrettenP 
m sagt-o wogt-n M Des sc 

eng-M MEWM 
- »Gott var Degen, da de satte Jud 

naar vil de loslade dig?« 
»Ti! Guds gode Tid, Brigid, Vil 

jeq haade at blive losladt —- løsladis « 

centog han med et ufr v llig sorgflllk H 
Eftetiryl; men det undgit Brigids 

I Qpinætisomhed i 
H »Mkn Brigid, jeg havde nær Zelt 
forglemt at foriælle dig, at min Les · 

ladelse var lilbudt min Tagen eftet· 
Krigsåretten.« H 

»Tilbudt din Løsladelse3 iilbudi 

»din Løgladelses Hvad menee du? 
IVar du tilbudt din ngladelse og af 
flog den?« 

..Juij san, Brigid«, eg der var no 

get stuffende i Manis Tone« »tilbndk 
msn Løslndelie en afslog den. Lg til- 
budt mete, Brigid — lnngt merk-. 

Tilbudi san nieset Wild sont dilxe 
daslte et Bord, on lillmdt en Pensini 
san stor, at sen ille vil sisie dig det, 
for du vilde iile tro min, — og til 
budi videte —--— en nnd Etilling fin 
Reiten af min Lebend Lg oiflng dti 

sbelel Hvad seines du nn om deri«. 
Brigid?« 

»Manis, lea ikie nied m n Enfol 
dinlied Ost-ad inenet du? Hvoefor 
afflcg du din Losladsslse?« 

»Vel Brinid for at aere dei iorl 
Is« Irgen- ne us Leckadclsc »F Este J 
solle de andre Eing, je·a bar nasan 
sordi ret ventedes, at jeg for disie 
slnlde sctlge mine Nnbree, mine 

Landsmasnd inii Land og en OTH- 
nellg gode Navn -— on«, her luede 
Manie« Dine as Biede, ,,jeg flog blot 
ilie imm i Ansigiei, der gjorde niig 
Tiltbudei. iordi mine Hernka var be- 

lagt med Haandjern«. 
Brind, for at ivale heim, dxog hans 

Hcved ned og iygsede ham tcktligt. 
»Nei, Pianis, nej, Manis —- lidci 

iendte dig den Mand, der gjorde dig 
rette Tilbud Anh, Gub! om du blIt 
havde vceret i Ziand til at feelde 
han1.« » 

»Aah, Gud! orn jeg hande. Og jeg 
vidfte del, lille Brigid, nied hvilkein 
Fomgi du vilde here om den Jnfulni 
der var iilbudt mig.« i 

»Meine O’Donnell'« — Brigid 
tracidte et Strdi iilbage cg sie-d An-» 
sigt lil Ansixii med hamz Manig for-; 
nselig smilede ad den Hat-me Meere-l 
ncissn sotn hendes inyttede sinaa HMH 
der kobede — »om jeg sac- dig i din 
Kiste der, lo-ld, vidende, at du valgre 
det, spr du gii ind paa at sige blot eet 
lille Ord, der vilde finde en nf dki 
Navn ellet din Zlægl, rei lille OrIJ 
der vilde lcegge nvt en Sorg paa: 
stakltels Jelcmds bpjede Hoved, jegj 
iunde gaa paa mine Rnce omieing» 
din Kiste Vg tatke Gud, ja tatleT 
ham —— at det var d’g, der var ded, 
cg iiie dit gode Navn!« 

For ei Dieblii endnu saa Manie- 
paa iende ined et fornøjeligi og be 
undrende -Ziiiil; derpaa trytiede han 
kende til sin Verm igen 

»Oh, Guds Velsignelie vceee oder 

dig, Brigidt Jeg ønsiet til Gild, at 
vi havde en hold Million smaa Kinn- 
kee lig dig i Jrland.« 

Hun lagde elftende sit Hoved ind 
imcd hans Bryii, og begge var si Ue i 
nogle Minuitet. 

Hendes nedadvendte Blii fangsledsss 
omsider ved hans Haands Udseende. 
Hun saa med Sinekie, hvok slap den 
var --— hvvr benei. Detpaa saa hun 
op i hans Ansigi og opdagede, at 
Hungersnød var malei det. Taster 
fyldte hendes Øjne en Gang mete- 

»Din-: Øjnse er indfaldne, Manis, 
og dine Rindben staat ud som paa 
ei indsftrumpet Lig. «·) Og din Haandx 
—- oh, den store, brede Haand det’ 
plejede at være saa tung og saa 
Vorm« — 

»Ach Besvceeing iage jet, Brigid! 
Jeg levet ovetdaadTgL fvdteg Tom en 

Kam-sodann J ee ude af jee felv. 
Foeiæll mig, Brigid, let-te — for jeg 
imcker ofie deepaa, naae jeg »in-drei her og nynnet for mig ser —- htm- 
ledes see Ball-eine nd nu?« 

«Ba1!eene?« geniosg Brigid, idei 
hun ltftede sine mseie Diendrym 
»Ballerne? —- jusi saa brune og bate« 
og tiefe-bile Manis, som neigen« 
Sinde.« 

,,Vejtbidie vg bete mener du dem, 
Beigid, —- og, tilvissp vejbidie og 
baee plejede ogsaa jeg asi mene dem «- 

men vent, indttl du Var vertei, lig jeg,l 
indelutsi fta Shnei as dem vg beeie 
its Veden sog den- ejendmmneliges 
Duft, iaa vic du ihn-es, se der er faul 

.) M M dasnge III-. 
tim. men- ban var i Leiter-W . Juki, var en Pennys Utah as Naj- 
M Ia en JOW« Lauf Ahn Mk 

Mstvtpgiiwi, satt-anwend- 
sei for ei d- es Obst-Meise. l 

paa vor Kysi. -Og, Pianis, naat ——i 
I 

Tkng. der saa daatlsg san undværes. 

Brigid, Brigid, jeg dummer om Nat- 

ten, at jeg stamper of ESted hen over 

tem igen med «Lyngsblsamstetne um- 

iring mine Jst-den ,,the Wins« gis- 
vende mev deres yndige Bloknstet paa 
alle Sider asf mig, Bierne susnmende, 
Lan-ten syngende og Lammene brat- 

gende. Oh, hviäe Drimme jeg hat 
am dem. Vtigid. De er lig en Ung- 
doms Dtik for min Eies-. Bake kg 
vejrbidtek Nei, nei, hverken de: ene el- 

Xer det anbet, Brigids z Ortser mig if- 

ke deU 

»Ab, Manis!« 
»Ja der er en lille Hof aaa Toppen 

af Loch Salt Mai-geh shxn fxontct 

mod vott Hus — langt Jene san den-, 
book jeg mindes aer at das-e sind-i 

neb, naak jeg ndmajtet totn tilbage 
fra en Vandrina eftek bxkthzsbne Fang 
og jeg san ned vaa vis: lille Hinte, 
bvor jeg Vidfte bit føde few ca Lnkken 
ventede mig, on jeg kund-I se- Isq inm- 

me ud paa Dom-innen Ep-! dn fcu 
nd fom en bitte lille F: : sen lange 
Afsiand neben under, ok- Zen skdste, In 

bokdt Haanden over DIREka II spsji 
kede over Bakterne for -.«: Tun pas 
mit Kern-was on sna Tor III lande- 
iske se mig Emod Lungen -— vikde du 

rendc Hm Eg gaa End Z szxset igen, 
nsedens jea lo hfetteliax over den 

Stuffelfe. jeg vitsie, du solt-IS' 

»An ubarmhjeriige Felle!« 
»Jeg Lan se det ofte, just f.:a Hart, 

som om net fiele for mine Ojne — se 
dig vende omkting og forsoinde inv 
ad Toren, Brigid, ag je; let ch mig 
set-v igen.'« 

»Jeg betvivler det itte det tnindfte.« 
,.Og Betten nekenfor szfet ogsaa, 

Brkgid. Jeg hetek denne Basis Zang 
faa ofte, saa ofte i min Essen. Da jeg 
blivet ——— —« 

»Tiden er omme", fanoe den mad- 

pjede Fangevogter san kennen svm 
han kund-e- 

Og i nckste Minut oat Manis 
O’Donnell alene i sin Telle, lænenK 

sig imod den tolde Virg. Maasse it- 
te gansse ene dag, for Rotkerne tom 

fotsigtigt ud af deres S mnbnller og 
listede omtring. Manis hverien 
fiøjtede ellet nynnedr. 
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