
De spinnt-sc 

Den seeininede fulgte nied et liiilvt 
Sinil de to. Kvinders Sniiitale og git 
nied dein hen til en cis Havebeeiiteiie, soin 

stod i Skyggen af et gaininelt Liiidetiir. 

Hei tog han Pladv ved Sideii iis Nina 

pg begyndte en Saintcile iiied hende ein 

sigegiildige ·Ting Tante Filippa blev 

endnii en kort Stiind staaende hocs dein; 
det lod til, nt lsiin tnn ugjasiiie lod deiii 

ene, inen Tiiiitcn oin Stengningen liid 

hende ingeii :)i’o, og ester fiia Lielilittesz 

Fotløb fjeernede hun sig hiirtigi :)ietniiig 
as .Hnset· 

Neeppe var hun foi«soiiiidesi, for Niiia 

iidbi·pd: 
,,.Hvor det ei· kjedeligt, iit TnnteFiliik 

pq lsiknger saa fast ved den pnpistiske Leere 

og ikke kaii indse denS Vildseii·eliei·! Jst-g 
er inrsten bange soi·, at hiin hat« Migtaiis 
le til eder, iisiveeisdige Fader, og aiiei«, ; 
at der skjiiler sig en af voi· Trog isppeistei 
Kainper under Borgeien iian der Hauses 
Navii. Vidste hun, at J ei« Frau eig- 

Jiiniiis selii, ei· seg ncesten linnge sor, 
at hnn vilde soitcelle det til sin Stifteiiii » 

dei·.« l 
»Bist Tiiiite er as dct Flugs Menne . 

stei, soni giuei sig fiildt ljeii i Tioen, 
Rina, og det taii innn ittc dadle, oni de 

end i bete-I Full-liein Lidenskab tagt-is 
fejt as Sandheden sinnt linn en Gang! 
Øjetop for denne, dii iiil hiin liekjendei 
den isojt og li)delig, iiden at streckte-S iif 
deii Fair, liiiii deriied iidfeisitii sig foi. 

og seg hat« det Himb, at den Tid eiiT 
Gang vil opi«iside.« 

»Und give det«, iagde Ninu. 
:Uiaiidcii vedhciideg Side lnir et Naini, 

hoisJ Klang gienlod over hele Lundet og 
ncevnedes iiied Kjieilighed og Beiindiing 
as alle Protestantisincnsz Tilhiisiigei«e.« 
Hans ihmdige Jtiinip niod Jnkiiisitionen, 
hans iitreettelige Viitsoinlied og iibegicen 
jede Mod hinwe, i zoisviniiisiski nnd hanc 
vidiinderlige Begavelse ioin ’Tiilei·, oinsJ 
givel han og hang« Njerniiig nied ein 
Stiaalegloiie iiiin en Helgeng Liiiiii 
vai endiiii ganste ung, da hiin bleii tat- i 

det fia Gent til at foiestaa den heninik 
lige protesteintiskc Kiite i ?liitiiiei·peii, og 

gjenneiii Aiirene Uni· hun, soni iiigisn an- 

den, bleveii forfiilgt af Jnknisitionen 
og dens Till)akngei·e, iiden at det dog en 

enestc Gang var tyttedeg ljsaiig Isieiidei 
at faa hain sat. De Lis«iieiiti)i·, iian iin:i 
der forskjeilige Fortiædninger hiiiide op- 
levct, var ntallige og git im Mund til 

Mund, giorende haiiiJ Naun endnii ineise 

aiiset og eisholdt, tlsid «-,tMod hnn han: 
de ndvist, i det hein ieddede sig nd nf 
Fami, var ligc ina storslaiiet suin den 

Arbejdskraft og Udlioldeiilied, liiioemed 

«haii seriialtede sit saiesiilde tinibedc 

For ikke icenge siden haisde han, fortlasdt 
soin Musik, beseigt et Katai«inei·t’loste.i·, 
hour den bringtede Pater Tiieginas den 

! 
Gang opholdt sig, og nt liaii der i seine-i 
Refektoiiet havdc holdt en Pixediten sei-; de for saniledeMunke, soni iiiesten liiivdei 
laniniet dein iiied Sitte-L tlii det var det i 
reiie Gudsoi«d, haii fortyndte Til sidst; 
var Pater Reginiisj spinngen op ined det; 
Udi«aab: »Entcn ei« J zmnciH Junius-J 
selv eller hang nasmieste Tiseipel!« og’ 
det var knn ved en hurtig Fliigt liikkedesji 
hain eit iindgiia at blive siisngslit Hii H ; 
Evne til at gioie sinPeiion iikjeiidelig vedj 
alle Haande vel gjennenisorte Mittade 
ninger gsoi·de hani det iiiiiligt at inindie! 
oin paa Gaden ved t,-oilyH L cig inidt i 
iiiellein Fjendei, dei« vilde hiiue anfaldeti 
hain som oildc Tyr i san-nie Ljisblik, dei havde gjeiikjendt l)(iiii. J Floris Fiaiicksz 
Hnsz var lian sanledes for nlle Zins-Pro- 
testanter kiin tjendt under Niisnet vanl 
dei« Hause, og ingeii as de iiiiidviedc 

vol ncde i den adstadigc Borgerinnnd at se 
Protestantisineng berimite «3-oi«tikiiipei, 
Francis Jiiiiiiig. 

Soiii han sad der ved Sideii af den 

nnge Pige og lod sit i·olige Ose hoile peia 
hendes siiinktc Aiisigt, iiicdeiiiz linn sor- 
talte ham, hvad iiyt der var sket i Osmi- 
niet, siden haii sidst havdc vieret Fade-· 
teiis Gjæst, var der dog en siia innig- 

kjendelig Hoshed udbicdt over hatt-J re- 

geliiiiessige Trock, at selv den, der ikte 

vidste, hveni han viji«, niaatte sige sig 
selv, at det neeppe var et alinindeligt 
dagligdags Menneske, dei· her haode sat 
sig til Hvilc. Heli- den nnge Pigeg 
Maade at tiltale hani paa bar ogsaa, 
tkods hendeg iiatnrlige Fi«iniodighed, et 

Preeg as hengivenÆebodighed til Stur, 
soin viste, eit huii saa højt op til hani og 
merede en nbegreendset Tillid til haiiH 
Dom. 

Da de havde talt saininen en heilv Ti- 
eiiesTid, hstte Niiia igseii Lyden af Ha- 
velaagen, og med Udraabet: »Der kom- 
mer Federl« eejste hun sig hurtig op og 
III den kommende i Mede. Det var en 

halvgammel Mund ined grassprceiigt 
Skjieg og lokket, næsien hvidt Haar, der 

Sang heim ned paa Kappekraven. Der 
m siegen Lighed til Stede mellem hast 
g Llskkespilleeew dog var Floeis eif eii 

Izu-e unselig Skikkelse, ligesoiu essen 
Ich keck herbe et edleee es seien 

Preeg. Man saa dog let, at han og 
Getard insatte viere nierbesliegtedr. 

»Weil-dannen hieni, Fadei·,« sagde 
Rina, i det hun otnsiwnede hain og knei- 
seve hanc paa Banden, niedens lian 

j tlappede hende uiildt paa Kinden. »Du 
ded uel, at Pastoren ei· het? Han et- 

henne paa Bienlen under Lindetreeet. 
Hois J vil blive her nde i .Haveii, stal 
jeg bringe eder et Birger Bin og passe 
paa, at J tan tale usorstyrret nted hi- 
nanden.« 

«Tat, dct et vel betirnlt as dig, niit 

Bann-« soarede Kisbinanden venlig. 
Nan styrede Besen op til Hiiset, niedenel 
Florig Franek tog Retningen inod den 
anviste Bernh eg snart ester trytkcde de 
to Miend hinandeng Hiender nied en 

Hjeertelighed, der niste, at de begge var 

glade ved MedeL 
,,Vi har langte-s inderlig ester Dein i 

denne trange Tib, Or. Pastor,« tog 
Ksobinanden til O1«de, idet de begge sat- 
te sig til rette paa Havebcenten. FDet 
har vieret Dage snlde as Frygt for inz, 
disse Billedstornieng Dage, da alle onde 
Lidenskaber syntess at viere slnpne les. 
Te har oel hort, hvorledes det er gaaet 
til heri Ziel-ernst Den pragtige sta- 
thedraltirke staar soni et Billede paa O- 
delieggelse ined nagne Mitre, alle dene- 

nstattelige Kunstwerke-r er ødclagte, og 
ide andre Kiefer staae det ikte bedre til.« 

»Man hat« allerede iinderrettet niig 
deroin,« svarede Innqu »Den Bil- 
ledstorni er gaaet over Landet og hat« es- 
terladt Rainer alle Vegne. Tet har 
gsort inig ondt, at det er saaledesi, ikte 
blot for de Knustvietkers Sti)ld, sein 
for stedse er gaaede tabte, og som, srasist 
den afgnderiske Dyi«t«else, der blen dein 
vist, fortjcnte at bevares for Esset-verde- 
nen, incn ogsaa fordi vore Fjendee ned 
Billedstvrinen har snaet grundet Anled- 

ning til ny zorfølgelser mod vore Trotz- 
briidre. Jeg hørte i Gaar, at man i 
Gent hat« siriigslet Herinan Stryker — 

han vil blive en ny Martye for vor Tro, 
thi hanH Dom er jo, ligesotn min, for 
længe siden sieldet, og Jntvisltionen vil 

nieppe efter dc sidste Begivenheder vise 
starre Staansel end hidtil. End videre 
harte jeg —- og det bedraver inig at for- 
tielle Dein det —- at Dei-es Broder og 
hanci Tatter stal viere fiengslet.« 

»Min Bi·oder!« ndbrod ijbinanden 
i en Tone, fnld af Sorg og Streit 
»Min statkelsz ganile GerardE Hoad tan 
l)an have sorbrudt dag, hoad siger 
seg, i digse Tider behisver man jo knn at 

ssge Sandheden for straksz at blive 
dmnt sont Forbryder Jeg vil end- 
nn i Morgen resse til Gent og gsiire alt 
for at redde hanc og hanH Barn des 

vertre, jeg hat« alt for lcenge gleint hvad 
jeg var hain skt)ldig.« 

,,.Jeg Uentede, at De vilde tage denne 

Vcslutning,« sagde Jiiiiitis, »og jeg kan 
itke andet end billige den. Maaste hat« 
Rugtct ogsaa overdrevet eller vel endog 
soroekslet hans Navn ined et andet, i 
bvert Fald er der ja en Miilighed sor, 
atTe kan viere hain til Nthte. Men 

tySl der koinsner Dei-es Datterz lad 
hendc forelobig viere ntjendt nted Sagen, 
indtil der er inere Vished for den. Hnn 
sad her, sør De kom, og fortalte, ined 

hnilken Gliede hnn ventede Beng af sin 
Onkel og Fensine.« 

J dette Oseblit toin Nan til Syne, 
lnereiide paa en Balke, hvorpaa der ftod 
en Selchintande og to sint udarbesdede 
Biegere af saninie Metal. Hnn fli)ttede 
et lillc Havelsord hcn til Beenken, satte 
standen og Viegrene til rette derpaa og 
fiirrnede sig deeesterigsen for itke at for- 
styrre de fortrolige Meddelelser, hendes 
Fader og hans jSest havde at gjare hi- 
nanden. « 

Sictte Kapitel. 

Satntidig med atKjøbnmnden og Pra- 
sten nnderholdt sig med hinanden nede i 

anen, gik et lillc Selskab, bestaaendc 
af to Kvinder og en halvgannnel oejrbidt 
Soniand, op ad Gaden og ftandfede to- 
vende uden for .itjob11:aiideiis.Htig. Tan- 
te Filippa, sont netop var sycjfelfat i 

For-sinni, sik Oje paa de frennnede, og 
da hnn san, cit de ikkc var paa det rene 

med, otn de sknlde gaa tnd eller styrc 
chen indem-, traadtc hnn hen i den anb- 

neDør og fagdc paa sin inntte Maadc at» 
tale paa: 

» 

» Hvis H fsger Floris Franc-z Hug, 
faa cr dct her.« 

,,«xeg er Lysken Franck, « tog en af Koinderne frygtfoint til Orde, vg. 
»Lyfken!« afbrsd Tante Filippa heil-» 

de ivrig. Hnn ilede nd og tog den unge« 
Piges Haand. »Kvm ind, Bat-n, kom« 

bog ind, og J andre ogsaa, hvein J fem» 
end er! Samt-u er Lysien, min! 
Svogers Broderdaiter! Hvor Nina vil 

gleede fig, og hvor J Iil faa meget at 

inakke sann-ten un. .Du er vel Pro« 
testant7« 

,«Ja, fis-rede Lyfkeu hist for-stets et 
ved den Inst· Tone but-i Spec-Isme- 
let tus fem- 

i »Jetzt kuttde jo tænle det,« ttttttttlede 
Tante Filippm ,,Men lige nteget kottt 
tttt ind, alle satnttten, saa skal jeg sende 
en Pige ttd efter Nintt.« 

i Hatt sitt-te dem ind i Familien-H Tag- 
ligsttte, et statt Viktelse tned tttotke Ege- 
ttsnso Pattelee og udskaatet Vjeelleloft og 
ttdstt)t·et tned etc dltigdotn og l«ttlottcs, 
det« giotde Lnsken belt beklentt otn Hiere- 
tet. Otngioelsetne vitkede ogsaa impo- 

» nerettde paa Jan Weit-setz SstnattdetH 
Ilsan saa sig en Stand ont ester et Stets, 
jhvot ltan knnde otrte ltetjendt at spotte, 
Futen da hatt ingett pttosettde Plado kuttde 

opdage, listede hatt sig ttd til Godedoten 
en spyttede bettetttsontt tre Wange tttidt 
ttd paa Waden. 

Medeas en af Tjenestepigerne lob ef- 
tet Matt, fotestillede Lasten Margrete 
oatt Maler og Jan for Tattte z—ilittptt, 
og denne bad dettt begge et oenligt Bel: 
kommen. Stint-o eftet aabnedesz Toren 
til Gideon-relict, og tned et lldbtnd as: 
Gliede lob Nittn giennettt Sttten og slync i 

Aslak Brauts andet Feierst. 
((s«ftet« Vogt-n ,,,’t-attning tned Hooed og 

Handel-« as Pros. P. Hendicklonnted 
Äotiattetens ·Tilladelse.) 

i 
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» 

» 

t 

» 

· 

Satt blodt sottt Violak Vrantg Hjette 
oar i Tag hattde det ikkc met-et paa Aar 

on Dag; tttett det ttat bat-e paa den ene 

Side, paa den andett laa ettdntt Tone- 
dllarwstotspen ttsk og haat«d. Dette 
gjotde at der itke vat« den vnnte Ste-» lted i Violatsz Opttasdem Der var ikke. 
den rette Malnt istliosten og den Abt-ie- 
lialted i det stttede Anstgt sotn strdoan:» 
lig gao det et tttilepostagtig lldseende.» 
Modte tttatt hatn sta ett Kant, saa hav-l 

.de hatt et Sitttil oa et ttenligt Ord; ttten 

paa dett anden Side vat« hatt ttboielig 
sont en Natttrtnagt. 

Hatt ttrnkte tttindte paa sig selo end 
elleritk lindog de tnagte og ttoget stin« 
ltenede Betty ng Bill i Stalden ttati 
bletten betcrnkt nted en doltltelt Portioni 
Dante, endog det var Sottdag. Tel 
stantpedei Gttlvet og aad sont de havde 
:llat«lag, og hoet Gang ttoget torte sig 
stak de et Ote titltage for at lytte; de 

lsattde ett mutig Attelse otn at de scnlde 
til Byen tned stitettl«tt-(J. Men nei; i 

Tag stttlde de faa dobbelt Mad og halot 
At«lteide. 

AglatH Mildhed vat· itte nden Grund-, 
i Tag sittlde et tiertt Lnske gaa i Op- 
ft)ldelse. Hang forstefodte Son Att- 
dreto (")lttdet·g) stttlde have Bt·t)llttp, og 
det tned den jtroeste Fartnetjettte i Set- 
tletnetttet. Betsey Johnson (Birjit Jo- 
hattttegdatter Staffeld hat-de htttt hedt, 
isois de vat« sorltleone i Not-ge) vat· list-- 
saa voll-er sont httn vat« flink og godhjerc 
tet, og ett Otti Land sont geættdsed ittd 
til Aglakcs For-n vat· ikke alt det htttt 
haode lldsigt til at saa i Aro af sitte vel- 
attseede Fsorcrldro 

Betty og Bill kont tntttttert freut i 
IVaatden nted Vogtten httoti Brttdeparc 
tet og helc Bt·attt:Fatttilicn skttlde age 
til Kit«kctt. Folget var stott. 

Andeetv yaode tned brttdgontntelig 
Godlsed sat en Stol ved Vognett for 
Betst-a at stige op paa. Mor Braut satt 
nted halo Migttndelse paa Brudens ven- 

lige Stttil da Btsttdgonttnen takte hende 
Haandett for at hielpe hettdc paa Stolen 
og i Vognen. »Dette varek ikte ltettge, 
hvig Attdretv blir lit Fett sin«, ttrnkte 

hun. Selo tnaatte httn klyve op over 

Vogtthjnlet til det hoie Springst-Oh 
ASlak var for stegen op og holdt Tom- 
tnene; tned ett utvlig Bevcegelse i Krop- 
pcn stak han Haanden lidt fretn, tnen 

httn hoerkett saa eller vildc have forsiao- 
et dettne ttseedoanlige Beotegelse. 

»Kommet du op?« sagde han, tned 

fravettdt Blit. 

»An ja, deter ikke fot«ste Gangen«, 
soarede httn wert-L 

»Hun blit· ikke attdet«ledes; det nytter 
ikke hont- god jeg cr«, terttkte Aglak. 
Ved sidste Tanke stak det hanc lidt iHjet-- 
tet og Kittdet blev vartnt. 

Brudeparret stod foran Altct«et. J 
en Halvcirlel bog detn stod de non-besieg- 
tede; Aglak ved den ette Ende og Ko- 
nen, Gut-i, ved den andeu. 

Presten ttted bredt og blidt Ansigt 
havdc forkyttdt L(5«gteskabets Glieder og" 
Vorder. Hatt gjorde ett lidett Pattse,; 
forandrede Stillittg; Ansigtet bleo tnere 

alttorligt og Hmtderne faldt samtnen 
soratt til Ro. Med klar men lav Stein- 
tne og sagte begyndte hon atter: »Im-d-; 
livet blioer kaldet ett Jatnmerdal, og detj 
er det ogsaa for de fleste, og Æ gt e -’ 

skabet er for tttattge det dokte- 
ste as denne Dal.« Derpaa lod 
hatt Vlitket glide sagte om paa den stim- 
tte Gruppe sotn stod foran hom, og ved- 
blev: »Der er dem tilstede i dettne For- 
samling der i sit Vierte kan bevidne 
Sandheden of dette. Hvis saadanne 
kunde tale til dette hoabefttlde Brudepak 
med Erfäringeno og Qemplets tausen- 
de Kraft, stta Iulds jeg helfttie.« Her 
standsese hatt atter. sagen su op; det 
bot uek Alle sont m soget irygtelist 
ist-id- stg Brodes fisc- ss Bad-at- 

J nten bed sig i Lieben. Anlnkg hele Sjnl 
nat sottt i Brand, Tattkee og Fplelsets i 
sttldstekttdig Forditsrinsp Pan Mot- 
Ventttn Kind sna Prestcn en Taute, ng 
ttidste denn Bettsdttittg. 

»Den fjtetlige stot«sntt,« bit-v hatt ved, 
»hnr bestetnt Mond ott Kvittde til Men- 
sidig Stotte og .Hngtte; tttett Meinte- 
sketa Soaghed, lloidettlted og Stolthed 
ltegget Stnk og Stett i de alatteste Spor. 
Stoltheden tttaa kttttsecs, llttidettheden 
sset«ttea, satt vil Sittagheden pttnklttsded 
tned Sstt)t«le.« 

Aalnk stjal et Blik over pnn tt’ttttdtt, 
tnen det vat« sont ont httn snlte det pnn 
Kinder ng nndnit ltnttn Tit-tast. 

»Der et· ltttt cn Ting sont kan boie det 

honntodige Sind, oplhse Fotstnttden og 
give Kraft i de Sange; ott det et- 

G ndcsstngt ntt st«stt-t·littl)ed. 
Knn pnn denne Grnttd tnn et lttkkeligt 
Atheskab ltngges:s, ndett ten gaats det 

ned, tted i hin ntetke Dan dnbeste DybY 
Naat to bindes til et stnt·t·e, tttttsgtigetej 
ttsedje, nnat Mandeng og tinnenet Hand 
og Tillid sttsteet til det ette Ftelsenss Att- 

ter, nant· de set« sitt egen Ninghed og 
Asntngt speilet i Sskttltetensz Storlted, 
sin enen Seloiskhed ligeoversnt hans alt- 

ntttsattende .t«t«jeet·linhed, sna set« hurt· sitte 
egne on ikke den nndeng Fell, snn sttger 
hner i den nttden Sttttte ag .Hselst, ou i 
det de soget sittder de. nun nnat beg- 
geH Oine et· sttsstet paa snttttne Manl riet- 
let« de hinnndett Hannden on fotsenetI 
.Ojet«tertte.« 

»Toiolet- nagen i Tag pnn ttt Tllndtetv 

on Vetseh elsker hinnnden; at de ligesan 
oft-selig er sont de see ttd til ntv met-e et; 
at de vitkelitt hat« ttittet hinanden Hierin 
ng ikke bat-e .t)nanden; at Btsttdeknaset 
ittc et« et Jndnokth at tslskottenn Var- 
ttte ikke bitte er l«idettskaben-J slngtige 
Glnd, sont kjnlttes ns Masttelsen on is- 
tter ved Modgnngenct sot«ste Blei-st? 
Tttivler Nonen since jeg? —Jen ttti v- 

le t« ! J set« pnn ntig nted Skteek og 
Fntbitttelse i Edetsj Blikktu Jeg et« ikte 
het« for nt slette Brudeltanse, nten sot 
at reife Vagttnnrn pnn Lioetiz sat·esttlde 
Skitet og Khstet«. Hund Gnd hat« sont- 
ntensoiet, lnd intet TUienneske adskille. 
Jeg nilde heller sige: Det sont Gnd hat« 
sntntnenfoiet, lsn n intet Menneske ad- 

stille, nten det sotn Mennesker sntttntetts 
soiet salder sonder as sig selv. Nnnr 
ntnn kaster Bliktet otnktittg pnn de ntnn- 

ge nlhfkelige Ægteskabet·, pan den Matt- 

gel pnn Trosknb og teinstlighed sont ran- 

det«—tor jeg sige det? — i de sleste 
A.5«gtesknl)et«, sna kotttnter tnatt til at 

ftygte nt den Gnd oi nntaaber ont Bel- 

sigttelse, hat« hnvt lidet ttted Ægtestnber nt 

gis-re. Nnnr ieg set« pna dcttc sna win- 
ler jeg, on sordi jeg ikte ved nt Nnd han 
snntntenføiet digse Hiet·tet«, detfor wie-T 
let« jeg. Rot-di jeg hat« knyttet ntnnge 
lignende Bnnttd fer, det- et« lnsnsten sont 
et Stran ved sotste Modgatth Prove, 
del-for tvittler jeg. Fotdi jeg ser LivetH 
Kystet bester-et ttted regteskabelige Vrng, 
derfoe tvivlet jeg. Qg ttttnr J kommee 
nd pnn Bnlgen og ser nt Seiladsen ikke 
et· snn glnt sont J havde tættkt, og nnnr 

J snn ser tilltnge pna denne Gliede-ne- 
Dag, snn san det ikke Unsre ntitt Skt)ld, 
hol-J J ikke der snnr se et thttanrn sont 
viser Eder Hunnen hvorfrn J dt«og ttd 

og Beten tilbnge til en nn« og bedre 
Kurs-« 

»Jeg tviolet·, tttett ieg hnnbet«.« 
,,.Haabet grundee jeg derpaa: Du An- 

drcw har en god Forstnnd og er fteerk; 
dtt Betsey hnr alle Betingelser sor at 

blive en god Hnstrn. Eders Hjetter 
kjcnder jeg dog ikke, og jeg fehgter nt J 
begge er stolte, thi de sont har noget at 

være stolte as, de ntanglcr sjelden at ver- 

re det.« 

»J Dng bitt-er J hinnndens Byrder, 
sordi J ingen hnr at biet-e sclv. J Dag 
byderJ hinanden Haanden tilHjelp paa 
Vcien sordi Eber-J Lenttner ikke cr ten-t- 

te. J Dng er J opntærksontnte tnod 

hinandcn og tappen ont at atte hart-an- 
dres Øttsker for at kunne csterkontnte 
detn endog for de ndtnles sot·di J er be- 

ruset af Glasdett og kjender ikke Sorgen. 
J Dag benndrer J Skjønhedens Vlotnst 
og Mandontntens ubøiede Kraft. Den 
svngeste stjærlighcd lever i Brandt-ingen. 
Men den Tid vil kotntne at Blontsten 
snlnter og straften svigterz da svinder 
Bettndrittgen. Tn tttaa Kjætlighcden 
staa pan egne Ben, og da vil den proves 
otn den er stark. Hois Kjærligheden da 
svigter san ved J nt den var falsc, nt J 
hnr fanget But-et nten ikke anlen; san 
ved J at J er nde pnn Havet uden Kont- 

pag og at Mstlet vil ontsavne Eder· 
Saa et- det intet nndet at gjsre end at se 
tilbage til det Lystnarn sont jegiDag 
keiser sot Eder, og vende ont til den 
kjendte Kyst. Da hat-J at begynde paa 
unt, da skal Hiertet vindes, og da skal 
J nteerke at god For-stand og steerk Villie 
kun udtette hvad Lidensknb og Un dems- 
svermeri ikke meegted. De ndretv, 
neue Hefli hed ikke leenger er en Tribut 
til Sksnhesh vil den Ijensjeldesz di 
vil den ndsteakte Hund, am den end er 

stjelvettde es unt, stibes med Taknetni 
melished.« Eies-neu « 

MærkL Werts-! Mark! 

Paul Andcrfon, 
Notary Public, Laan 

Asfnrancc, Jndkasfcrings 
Agcnt. 

UT nllid vcd .staudcn til Tit-nom- med at swlge Bild-lieh Vkrlcly HI« Post Ok- 
drc«.s, til alle Pladicr i Europa. Wilh-urt- iaslch med den hemmte dir-me: 

,,Tl)ingualla« 
O n m b o r g ellrr 

R m c r i c u n Wust-. 

Limn zum Windrimdmnmc lnsimqrv til lamne Rum Allesflagsss Jndkasferins 
besorge-I- prompt oq lsritcmL Vlizschm wann og Vorsitndommc nmd Brand, Lytt- 
s.d, Ltonn og Unclonnz altid til Dingen-J lavcsic Prier i bct vollwkjcndle 

»wer-man us Frieden-·- Iaml »Im-Ia« o-. »das-»ou« of darum-w unmi. 

Ilisisumncr Rompnguiuz 
Kontor i Mark-Mit åv rdcobbinu Vatik. 

J--7"«' En storaktet Gratidnvdellng as Gavcr iiil Kinde stsd MON- 

F«cb1«.,«.llftm M H. 
« 

F. W. Ninckcr deCoJButik 
PRka «W- I- NmUk Un- Lt1-l, IMHM Mit-Inn- «U"o. 7, Kryslal The Lust OWXO 

No. L, Vlmll Ihr LIM, s 7.00 
» qwl H« ten JmmpH Poolv 

«Jk’o. Ok. Ltubmmsnslits VompeTW W· U« Un »(sa«1,«» sau- 
.I·’o. t, musml Flns Lust IS 2235 » Iso. lu, On sum Wo. s 

Un. k-, munnl Ärnthod sit 2.5.I.'- » W- H- ZIIMO SM» NUL I 
Ist-. si, imman Lamka ist Um soml Wem 80120 

Nilpocr km- twlm Zum nl Bindi as tfsu Iman n liemkign ul en Andclsjscddel pts 
ovmmsvntc Pmsnnck Pan muan :’«’t-kmmgc1s Mitwa um«-n Luft-w. N sont hrr agent- 
ltqc isllcr nmnncdligc Mem-unmit-nun tin-d os.-1)cmlrtopttl del Fam, Iom Inst-umga- 
Iiudcr Lud, rns nahm licnsnwstil Tun-U sc 15moiusrjmn tin-Un de Irr Dooedgevin 
Nr, Utl iffe bltuc ttlludt at laer nie-us let I«Ftu-tntsn«1cn. 

kk sk- 

DctS Vtorftc (sodt: iöb Kicudt i Okcbrafsqs 

W10,000.00 
Bin-di i fast-digs1)cdrstlasdctz situipni11g-.snnitlr1·, Hatte og.Lme1-, Stovlet es 

Sko sknl absolut udsnslgciz Enden NOan udm Henth til P1«iscr. 
Ei Vcspg i min Vutic oil bringe Dem i den Udctikc Äsorbaufclse out-r de uhste 

laue P1«iscr, sont her main-. 
Rom tidlig iudcn drt lscdstc as Vom-In- ukijossch ug spat Halvdclrn af Ebers 

Pcngc ucd at gjørc Jndkjob hoc- 

John Dobrij 
.Ha11d1e11dr·111rd Ale chflabrr og alt til »Form«-riet hcnhsrrnde Mastier 

Aulkman Tnylor T«r1·skcnmssinrr, Triumph Zelt-binden samt Caldwell Fam- 
og SpringJLkognt 

St. Paul, Neb. 
Cum-» Wams-e samtnen-«- 

T s- 2 pp Y- M 

O pmärk fomhc d I 
.. 

SomvctHandclshus, ver sprcr det storste og iortrinliqste La- 
gcri Howarv Co» heuledc vi dkrcs meærksomhev, sum ast- 
at restavrcrc deres Hirn-, paa vore 

Gar din e r, 
T optici-, 

M a l in g. 
M holder et omhyggeligt udsogt Lplag as 

Nycstc Varcr tit hilligstc Prifctu 
Vdr Butik er Hoocdkvartcrrt for den brromte 

Mutta pcrcha sor de 11yc-;E-ta11d 
iasrdigblanch mml ardtzkolebogekog 

Tras nmling Hiolrsnorntarium 

l 
l 
! 

? 
! PF« Tansk tach, og de ærcdc Tanskcresz Spgning onser. 

s thfon Bros. 
Eier-: af Hjor11e::)lpotl)eket, Bog: og Tapetpapir2lldsalget 

st, Paul Nebr- 

Millcr Bros. i Elba 
hat dct suldskirudigstc Lager as Jfrnkmm i Howaid No. ist fuldt Udvalg a 

Juni-h Manns-, Fro, Stumm-» Jaqt og Iisterlrekvlsiter, m. I. 

En forste Klasscs Bl ikke n flog c r A fdc l i n g i Fdrbindclfm Vi vil ikke lade 
oH imdcrswlgc. Rom til oS og spat Pengc. 

II- Til v o I« e da n sk c V cnnc1«. Vi bede öm Eber-z Sogning, vg 
vi kan spare Edcr Pengc paa alle Vom-, hcnlmrendc under Jscnlmm og Bliktøi. 

Vi ladet os iklc itndcrscrlgr. —- (-«· d e r H B e n n e r , 

Mille-r Bros. 

Land- og Byejendomme. 
Dei-sont nogen Inskcr It kjpbc gobe 

og billige Farme iHoward County, da er det Tidcn 
for saadanne at komme rundt og se dem og blivc bekjenbt med Prisen. 

Ligeledes kän der give-J de bedste Be- 
tingclseri Bycjendomme fom nogensinbe er hakt af; 

thl del er klart at nasr C. G NcW.R. R. bmmer her til St 

Pul, da tomtner Huf- og Latier op til den dobbelte Verdi. 

»S« For minnen Underketning kom personlig, eller skkip til «Stjernen«s Qssicei 
l Di. 808 et. Hauc, sein«-« 


