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Im del Ileette ttuveetattv. 

sattttnn t at» tlcc .lttntsti:t, W. 

Bett Stdn-sank 
STII lett Wt tot-et tntnc LIlsnntst i Inn 

Iestog og Onttsgn nt tnde htm- stn tnig 
tgkettttent «Stset"nett«, satt better jcg ant 

Ptads sol« so-: ncdenstnnendr. 
VI sottod Ntnnd Zustand den stdts 

WANT .ttl. ts. lu, mn AstenetH not 

Wagen ttnt en sttakntdt ’1’uttt·int«(»lnt-. 
dtt vil sich en Resesttsttlstslnitkt Gotte-City 
og da det ontttcttt Unt« Sengetid, snn 
sont vt simta ists-txt. Vi sou jttst ltte tnes 

aget den serste Nat pna tkttund as drt 

heut-de ttrotige Lese, ntctt vi holtede don. 
Jeg sit itte her give nagen Veskktoetsts 
ss Reisen, de seg et« bange det ttitde op: 

Liege sortttcget Spaltet«ttttt. K ott sagt, 
Reises git godt sor os, og vt antom her- 
ill den Ade Matt-Z, ottt MorgenettKL 7. 
Leb Antontsten hetsttt sagte oi sttsnttt 
Sigi, tnen tnaattc ttandte endet otns 

letttg set-end vi sttndt et t«ogi-.Ltna, 
fptu havdc Pladtl sat« on. Endellg snndt 

H It et og lesedc to Viert-litt sot ittJZn i 

Dis-tm Otn Estctsntiddngrn tog tti 
Oder til East Ontlnnd tstmt seg lejcde et 

Hns for sitt-»so ont Mnnnedctt. Vl 

t ßgttede ino i Bot-dankt on et« nn rndcttzt 
samtnen en Stttttle til Ro, stsandt On- 
set erlangt sm i Orden cndntt. Her 
hvvr vi boer er tttenet stnnth ot tntt tldi 

lügt over endet ns Seen og tatt sc Satt 

Itanetaco ogIltcnndm Tit attc Esther 
outdt otntttttg sen Vjetgrne i dctsejettm 
Si letter het- illdkatttett nthsett, tttcn dct 
Mkeo itte, dnsot tun hat« et tilteStttttc 

"ses til en Statiott, tsvor det- lølnst Tog 
shiee haltte Tinte baade stent og tilttoge, 
Ig sont l Loltct as 10 a 15 Minntet 

hinset- os til Bt«oadtvay, sont cr out- 

tkettt Btzsttcl thnttttnt. Peta dctte Tog 
Ifrek matt ftlt baade ftcttt og ttlbage 
jin atte sont tnnn Inster 

Ver byggcctcn Meengde stote sttttttte 
Hygningcrtttndt otttkttng i Byen, sna 
set tttaa absolut tnrrc godt for alte Staga 
Hmdmtstosott Jeg hat« endttn itte 

pet hvad Dnglsn ett Hattndvatter har, 
Ie- stat senkte tneddete noget dewm 
III-; seg blitter ttedre ksrttdt. Hvttd FI- 
Utsidltt angaat, dn et« de ltke dyrete 

,- III iNebtastm Det bcdste Mel ektet 
E ,Pstent« kostet- BLW pe. öuPd., Kasse 

25 Std» Gtsttottlkttott Sttttets III-z Ptn 
for sum, Sirup sitt Cts3. Pt« Gat» 
Sitte-net 530 Its-. Tinstttet, Appetsincr 
ltICtLt". Dttslnct cttet Lt Tttsln sor LI- 

Ctzsp godt Rnllesekntor 20 Ct·.t’. pr. Pd. 
ig Æg 20 Cis-. pe. Tun-L Jeg tog 
imptsgeo ctt littc Spttdsetetnt otttkttng i 

Itnitvatez det- ftndek man dc sntttktcste 
Messer ieg ttogensinde hat« set. Der 

Its hper Mund stsa l til 5 ettet flete 
Ists Land ntcd state sntttkke Vygttinget 

F ig septantede tut-d Fragt og Pettgttmcn 
Vet- sindess ftere sotsstjettige Staga Fur- 
ig Geantmee, Liso onli, Gttnt- og 
ther satnt tttnngc andre soeskjelli- 
se Staats, sont seg tkke kjender Navttene 
III. Det et- udentvivl Vyetts Beista- 
htip sotn bebots denne Paet as Byeni 
stützen uden tneget tlge Fett kund( 
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me It bebe saedsntte Stotte og omgivc 
sismdsaaban Lutfttg og Pragt, satt 
her »ser. Det hat vcret skysald 
Es siegst-est fldett vor Ankotust, saa jex 
pemdmtikte set ttoget as det sntttkkt 
seit, ssom Calisotnia toser sig as, tnet 

set et ikke kotdt. Tetmontetret visee fr- 
Oiicw over seco. Nu til Stutnlnq 
es Mlig Hllsett til Familie, Jenaer oi 
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« Oeljendte samt til »Stjeknen«s Peeso 
Ub. Meb Redaktsrens Ttlladetse ta 

jss sauste senete meddcte lädt tneee het 
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Dann-trog m. Mart-, Ums-. 

His. Nedttktork 
Tillad niiz Plato for noglr Armenk- 

ningkr i Antednicu at Ot. Paul Unber- 

«sons) tke Spottet taugt Vrktngc i »Im 
Taufst- Pionm« for H. Maus-. sont 

strbvanltzx litt-Her Ot. Paul Vlndrtson 
tm m Masnch nf mmttigc Im sam 

niestwsksr i H fountdnlizstc Etrtntugn 
tin ·.t titscttfttsttts Den såsnulc Monds-D 
Its-u qnin igjrtntcm LtyktcL Hatt cr for 
Ost Mitte upnnt i tit Pullen-i Industth 
H mrgkst tsuts Inst-I, at Te hat ttltakst 

zzmttutun t Tuch Utah tot m msdjust 
Ttssnbe Kritik our-: bis-m LE hivcmmtdc dest- 

·tmttu«ttgvio ritt-r htmci Mening er tsct 

«Yl;sxsrtlix;tte, sum neunte-umn- i»Stjct-- 
ncn«. 

! Trunk-It at Te lmr Wsrct fua ntntncm 

glin at titlade en «.llbosim«utc.t Ittioc Stigt 
josn m Mund, fom cftct cgct Sigrndc 
hin gjon iaa otiusnkdcnttig megct fui 

! set-cis Vtuvcs ÄrcutgansL og fett-singe 
ligt giort dct of km teurfte tljærlighcd 
til Dem og Viola-h Wen nogenfomhelst 
Vitankr nm at fusmftillr tig sclv til Ve- 

Ikuetsc. Jo, hatt hat« i Lststdhcd Nnms 
not til at ttdtunbr sit »Um! et« Venan 
t«tsn«. 

Mrn Notimsn i Polsckuocn, dct sont 
drillkr hanc aller-nett, cr bog bette, at 

dcnnc Skjasndige, fom vom-r at befudle 
Hv. Anders-um gode Ravn og Nygtc, 
som AvidsSkkident, ikke hin- fat sit 
Naou unber, men kun at skriuer sig for 
Vlbotman Or. Rcdattoh Te irr as 
Or. Anderfono Stykke i »Wartet-Nin at 

han leider sont out hatt misttknkte Tun 
for drunc Sturm-stag, bog itinncr det- 

gjennem Linierne, at han stet iktc mein-r 

det, men har det i Baghaanden fon- en 

lille Trumf. Der er et Punkt, how-Hur 
Anderson navnlig sjger at mmmc Osan 
sg det er, hvor han frcmsatter, at ingcn 
udm De, Hv. Rebekka-, can vide om 

Amneldelsen af Forestillingcn i St. 
Paul var sstrven as den femme Pen 
fom sit-ev Nyhcdernr. Det er imidlw 
tid tun .i)r. Andetsonö bekjendtc Beste- 
denhed, sotn her loher af mel) hont, im 
can fortilre hausat de sont i en Ratte 

af Aar hats døjet hang lldgydelscr, lmudr 

mundtlige og skristligc, paa ingcn Man- 
de can tage fkjl of Mandcn, hours Maul 
tobt-r heim. Der er imidlcrtid en Lei- 
llgycb for Dem, His. Newka til at 

fgjenvinde dct tabte Venstab, neinlig det- 

tte, ntDcnum opgive Nin-net paa den 

tForvovItt-, for andr. Andcrfou kau knu- 

; fc ham med fin chdes Verthe. 
Endskjøudt jeg sclfslgcligt nsdig vil 

JovergiUN til den grnmme Skjæbne, san 

jeg dog ikke andet end tilmabc Deut: 
Overvej dct wie-! Kan Hv. Andersousz 
Venskab over-hovedet kjobeo for dyrRJeg 
Ihn-: belasnk det sel, det er muafke dct 

« sidste Tilbud. 
Hand egne Tanker sm« denne kildne 

Sag fyncs fortnrigt at vaske nogct atta- 
kr. J «Pioneer«en striver hqn fanledcs: 

»Jeg hat-de i min Uvidenhed altid 

trott, at ihookvel Reduktionen maatte 

lvide det virkelige Navn paa sin Mede- 
! 

lee, deljendigiocdeg det aldtig nden ped- 
lomniende Meddilerozamtnkle nnd-nist- 
die Reduktionen btev tonngeii til at 

nabeiilmic laninic ad Rittan Bei-« 
Illtflm i sinllnidenhed need Ein Ander- 

son dmi lisikinniet, lnillist ci« nie-get paa- 
il inni alles »u.rit’:nt, desnngtet forlfiettck 
tmn nnd Latiums s« nlcoecs: 

»Wir Ost-. Ghin-im iiiliritiiznie sin 
» littnlsslnn i nl den lim, inni jeq i den 

Esidncxid lHi i-. it Im: Hin-nie og tuni 
Eisiie tin teile )ls«irfl"I-is««nmi itnlde intet 

Inn-n iniii li eine inis vnist tidlikiue Tskn 
kflnb Zlnld.« 
l sc inl is-, Hi. Ill«-«milioi«, ni linn her 
ilsisqnni en lillc Ink, foni Te dog bin4 

Itilgivr l)niii. clinnnt linn altan godt 
iurd, nt dct i«1·?lsc-iilen, illi- ni nnbenbaie 
Nonnct pnn en »’iiidieiidci«, sont striver 

niidu .."i’iuli inn onfoibnr han dog 
L un til at Luni dui, oi lsiiscn deifoi 
ii illi -ninn; ii zi, linnbnoci sit Ven 

sitt-li, lmn ji«-ori- nt dem- ei faninegrt 
imsid at Te beiioi godt lnnde brgna en 

niigtin Hinidling. Ja, Paul Anderson 
er ikke billig near han tilbnder sine Tie- 
nefter, det ei« der visl inangen en sattig 
Mnnd soin hin- nmnttei beliende 

De linrde forresten the lavet enKoni 

trakt inedHr. Anderson osn at betale 

hain nnget lnsstenit for hans litemke 

Produktioner i »Stje(nen«, f. Ets» en 

vig Sinn pr. Pard, san vilde De nnd- 

gcmet nn bageftcr at blive ndskjcrldt, for- 
di Deikke betnlte san klaskkeligt soin f. 
WH. ,,Pioiieer«en, ja at Te von-hone- 
det iklc hin- bilalt Monden en eneste 
l5cnt for de mange Afiener og Ssiidage, 
linn tilbargte med at strine sine lange og 
tiltalende Korrespondancer fra Dan- 

nuirk, diose Bit·ctiiinger foin valte san- 
dan Bn Opmasrlsomhed ved den Kjærlig- 
og Si):iipati, hooismed de ointalte dct 

tin-re Niederland og Forholdene der. 

Hin Anderson bar ved disfe Korre- 

fpondiincek indlagt sig nvisnelig Hader 
blandt sine Landgnnrnd hernde idet fin- 
nc Besten, og Folket fom tilfnldc hat 
forftanctAeiuden ng Trinken, som gik 
igjenneni dem, nil altid viere rede til at 

paaskjonnc og aibetale pna danjceld, de 

staar i tilSkrioeieih hoislian nogensinde 
sknlde tmiige til del-es Hjælp, f.Eks. 
hoin han flulde Infle at san et lille Of- 
siec. 

Ieg tan saa godt forstaa at niin fer- 
tige Artikcel kin dunipeiide over He. 

JAndcrson lig en Cyclone paa en klar 

"Tag, sont hnn selo udtrykket fig, a«t den 
cif faldct ham pan Benstet ci· fortlarlig 
not, da Monden jo ikke er vänt til at 
at blivc modsagt, og der altid er bleuet 
osfret hain en utrolig Meengde af Ri- 
gelse. Dennc er natiirligvis sieget ham 
til .t)ooedet, eg har gjort ham ør. Dette 
tun gisrc den siceekeste svnghooedct, og 
det er itke nnderligt om der af og til 
fremkoininer Tegn paa Hovmodsygr. 
Dig jeg hat det Hut-b at det vil bedre 

sig efterhaanden, ifier naar ·han faar 
nogle flm Dafer. 

Medicin san viere ubehagelig at tage, 
inen den kan have de bedste Fplger, og 
sonledes haober jeg den skal viele paa 
Paul Anders-ist« 
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Jeg sintter nted at benytte hans egnes 
Ord i ,,Pioneec·«en: Ovenstattende et 

itke sttsntkotntncn of negettsontheltt ond 

Blut-, nten kttn for-di«jeg bettngtede det 

sont nodvendigt for Hin Andersoncs Bel- 
stkiD. . 

Jst-. Jiedoktth ieg et· Tieres terbodigel 
AbonttenL s 
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jDaunkvr.,-tcti. itz. Muts-trink 
Ttl ,,3tjet-ttett««! H 

Jlttct hats .Ht·· Foged snndtst det nnd-s 
Fttcttdig nt spilde trc as «Stjct·nen«·:s Spal-: 
sm- ior nt fastholde sitt tidiigeke PanstandY 

ont Amerika-z Opdagtslsr. 
« Jtsg skttl het·, tncd Rednktionens Til- 

Ztadetsty sorsoge at inmdegaa et Pat- as- 
stilttikelenci uigtigste Punktek, da den obs 
idtsltsct ikte cis vcrrd cn gjennentgaaendez 
itetitit Tog vil jeg paa Fothaand ind- 

Jtomtne, at dct var Synd af ,,Pioneet««-« 
sen-) kliednktot·, nt han sandan udenvidere 
issnak Tot-en i for Rassen of Or. Foged, 
scstet ttt hatte gioet tnig det sidste Ord. 
« Fogcd ski«it)ct·, at hatt tydelig nok har; 

lttsuist, at Ticordnttrndcnes Paostand ers 
tatst Hvok hat« Hin Fogcd bevist det2j 
statt nogcn as »Sitjet«nen«s Lasset-e trades 

lfnstn og pcgc patt blot en Linie, hvori 
kHtx Fogcd hat« bevist eller ntodbcvist no- 

sitt-n Tittg'.- Hatt optrattdte sorste Gang 

ssotn dtsn stott- Mand, nted det store Ord, 
tust- i en Lmandevending kunde qsgjore, 

ihm-in det· opdagede cller ikke opdagcde 
Amerika, nten har i Striden kttn vttndet 
den toiulsonnne Hader at satt sitt bis-st- 

Isttsldige Knndskab til de gantlc historiske 
Kildtsts snldstcendig blottede ög givet oCJ 

fttld Klarhed om, at han heller ikke har 
sundet nogle ttye, der kttttde koste tnere 

Lys over Sagen ettd vi allerede paa For- 
haattd vidste. Hatt har læst nogle Histo- 
rier ottt Koluntbus, af de bekjendte glo- 
rifteerede og allegorisk udsntykkede, sont vi 

allesatntnen satt godt kjender fra vor 

Skoietid, det er alt. Enhver, sotn sin- 
der dei Utnagen værd at ttndetsøge hatts 
Aktikler lidt ttøjeke, kan overbevise sig 
selo ont Rigtighedcn heras. 

Den ttyere Tido videttskabelige Unda- 

ssgelser ere ham snldsiændig stetntnede, 
og dett steckte Munde, hvorpaa han frem- 
soctter sinc løse Paostonde lige stik intod 

bevisiige Kjettdsgiernittger, et« forbitu- 
settde og Ittn kttn sorklares ved dett totale 

chendskab til den gatnle islandske og 
nordiske Historie, sont hatt lige fra Be- 

gyndeksen af i denne Polemik hat lagt 
sor Degen. Hatt henregner saalcdes de 

islandste Sagaer til de gamle Eddaer. 

Hvis en Fagtttand sao dette, vilde han 
pjeblikkelig antage He. Foged sor gal. 
Eddaeenc er tnaoske ligesaa gatnle sont 
fjtsste Moscbog, tuedettg de islandske Sa- 

gaer ere as sorholdsvis ung Dato. De 
Begivettheder, sont den her onthattdlede 
Sage skiidker, tiidrog sig saaleides sørsi 
efter Kristendonttnens Jndførelse pas 
Jslnnd Leif Eriksott selv var en Kristen, 
og hatt otnvendte de i tidligere Tider til 
Grsttland udvattdrende Jslænderr. Dem 
tilligented at hatt er Atnetikas Opdager 
er satt historisk ftkketz sont Begivenhedety 
der ligger saa langt tilbttge i Tiden, kqn 
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vere. Leif Eriksons Saga er antagelig 
skieven i sidste Halvdel af det ellcvte Aar- 

hundrede eller i Begyndelsen af tolvte. 

Haar-ichs Kolumbns ,,mcd Rette« tan 

tilkomme Mren for en anden Monds 

Opdagelje, er mig uiattelig. HviH en 

Mand nnonsstundrr f. Er. opfinder en 

Mastinc og tagcr Patcnt paa den, da 

nytter det vigselia ikkc, at Or. Foged 
kommu- anmassendc bagcftcr, og akkurat 

fi·a sammc Side kan der fees paa Ame- 

ricas Opdagclse. Blev der end itke 

tagct »Patc1n« paa den citer vor Tidss 

Begi·cber, saa gik Lcif liriksons Bebt-ist 
dog iike of Glctnnic, nnsn laa klar og nd- 

farlig besircven fta Histarikercnsz Haand 
lange før Kolninbns Fodsel —- ct talcnde 

Minde oin de gainle Nordbocrs nlsajelige 
Mod og rastlase, freiimdstigendc Aand. 

Hvad der paa Kolnmbns Tid gjorde 
dennc saa bei-Init, var de forandrcde Til- 

staude i Ein-apa, soin ieg tidligkre nat-- 

incre har ointalt; Inen Amcxikad Opda- 
get er han ikte, af den simplc Grund, at 

cn Opdagclse stmngt taget kun kan giv- 
res cen Gang. Heller ikke sik Kolnnis 

bus, individuelt talt, Andel i Nyttigs 
gjsrelfcn af Americas Lpdagclse, men 

da dette liggcr udcnfor dcnne Diskussion, 
kan jeg ikkc komme nat-trete ind hei«paa. 

Foged viscr stadig Tendenscr til at gan 
udensin Sagrng virtclige Kjatrne og har« 
iscrr Lyst til at slai1.itapital paa Missi 
Vrown, sont am fertligt der var unget; 
at hasngc Hatten paa. He. Fug-ed tnaa’ 
imidlcrtid vidc, at hu n itke har reist 
Spørgstnaalet oin Americas Opdagclse, 
ligcsaalidt staat eller faldcr det ined hcndc. 
Heller ilke har hnn undfangct Tankcnz 
om, at der i Vatikanets Bibliothct findes 
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Beretninger fra Klostrenc paa Gran- 
land, der niuligvis kunde give ydcrligcre 
Bidrag til Leif Eriksons Opdagelse af 
Amerika. Historikeren Munch og andr- 

har nemlig lccnge været paa det rene med, 
at de virkelig findes. Mcn selv am det 

ogfaa er klart, at Miss Brown intet kan 
udrette i Ram, iaa fortjener dcn Ihm- 
dighed, hvormed hnn arbejder for Sagen, 
dog udelt Paastjønnelse blandt as Stan- 
dinaver, og hun ck selvfølgclig lige højt 
hævct over He. Fogeds Jnsinuationer. 
Bereiningen om, at hun er af sie-MON- 
!oinst, hat jcg fra den norske Præst N» 

;O·. Brun. l 

Det meshubehavicde ihr. Fogedg Ar-l 
ltikel, der, hvor den nforbederlige Tarpe- 

;triller klarest stikker sit lavpandede Ihrs-) 
Higjenneny er dog vistnok i folgende Ub- 

ltalelfe: »Alt, hvad jeg har anført am 

Miss Beown, cr i et og alt overenssiems 
mende nch Sandhed, og foravrigt skal 
De saannend ikke biyde Dei-es Hoved 

inied, hvad jeg siger cller striver am Mifg 
iBrown, for det stal jeg nok selv for- 
svare.« Man Laserne ikke helle-re vilde 
havt Beviser for Rigtigheden af de kram- 
kende Bestyldninger, end en faadan gabe- 
drengeagtig Assærdigelse. Jeg trov det, 

Hin-n He. Foged strivcr aabenbart i den 

;Tro, at han er Tappen, hvorom hele 

Inst iaa nkjærtigt Udtryk kan vi ikte billige 
Red. 
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AI«IIeiikch IIII manch andre «.I-;««,LN 
gclIe dcher IiII og at IIqu III-III» I; 
bcIioI til lIscIII lIIIn IIIIIII sxkkzsp z, 

qodlnd liIIi da oIIsIIII IiI meI Imssx 
iIIcI nbclIaIIcliiI Situation, ..I H» r 
Isidstc, IIIIIII lIiIII l)IIIIc.lIeII. «:..-»k 

« « s««««-«—II 
iIIII iIiIII deIIIIIs Lolrnnf III-»H. Im » 
siII InIiI ,,. Windm« IIII »ZkI-«II Mc 
skjondt .I»IIIIIli-n kaIi IIidI-, knd « I» III 

« — 

«- Ade 
Iris lmt IiIsIII"k HIIIIIVIIH IIII I;,— 

Tilnch lim« «Zk·iIndi-IIIOII:I« Iszxk ( 

Tid i III III:Z«i-n Zug siIIIcI III-» ,; 
IIIIkIct, du« inIr Isn lII"IiIni"I«1iiI I«:»;[-i«-k 
Loglh VlI istin bar dkkliisd IIIIIEEJII IIWO F- 

ciIIsn Vitjc IIII Vidrndc still-II I«i,I I«-1..a. 
« 

tIsItiIdiIII LIIO for dIt lass-find TIW m 
TIodp den IinIII NIiId IIi ZIIIIIM 

diIIlIkd, fu« sziIIJid simlidisz li-II I« »o» 
Ttlllm i ROHR (" AllklIOIiIIiII lIIs 
lnIII IIIIII IIlliIIiiIIl lIIcIt Minkc kij Ispges Ind IniII ,,L IIdinIlistIlIsIIip M » 
drt IIn itkr IIIIfasIkitikI nnd inde is:.nIIcs-» 
Ord; szII lIIII IIIIIIII Ii YIIiIIIHkI Hm 
nein Da iktc inndit uI iIIIIIe « :.IIII««I Im 
lIIIiId : IIdim ilIciIchiIik II NIIIWI II-IS 
tlIIIIIiiI IIIII du« IIIIk af, iIIIIiI ,L pd M 
sIIIIIoinN —— IIi-I, den ,,IIik« iitI VIII 
jiq lIiII I«n AIIIUII IIIII, at dIn II« i II» 
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— Nei, Joseph — sagdc hun med blege Lieber-, mcn hcroedc sig stolt i sin fsnlde 
.ijdc, — ikle et Ord merk — tal for Din godc Vilje — men Tu hat« dog aldrig 
kjendl mig ret- 

— Vally, Tu maa here paa mig — fotstaar Du? Du man! Han lagdej sin 
Lmand paa heudch Sluldtc og fastede sit Blik bydcnde paa l)cndc, saa at yuu nas- 

sken sank i Knat. 
— San tal, fagde hun nat og satte sig atter ned pna Steuern 
— Saa stal det ocere — nu ser jeg, at Du ogsaa kan adlyde, fagde han med et 

godmodigt SmiL 
Han ftralte sine sinnkkc Beamter ud i Gmgfet og stotlede Albuen paa sin 

Besse, sont han tog ned fra sine Sknlderer. Hans Aande streifede Vallh medens 

han kalte. Hun sad nbevcegelig ined senket Hovedz Katnpen i hendes Jndre drev 

efterbaanden en market-d Farve op i hendeo Ansigt, men i hendes Ydre var der 

fremdeleo roligt. 
—- Se Vally — jeg vil nu sige dig Alt, sige Dig, hvoeledes del er fat med mig, 

vedblev Joseph: — Jeg hat aldrig lunnet lide Dig, nagtet jeg ille kjendte Dig. 
Man fortalte fua megee otn Dig, hvor vild og bitter Du var, og del-for sattede jeg 
en detaklig Mening one Dig og har aldtig villet vide noget af Dig. At Du var 

en fmnk, dejlig Pige, det hae jeg nok altid fundel, men jeg vilde nu engang ilke 

se det! Detfvr gil jeg altid as Vejen for Dig, indtil den Historie need Afra passe- 
1ede, — og det lunde jeg dog ilke lade gaa upaatalt hen! — Hvad man gjør Aste-, 
er det famme fein om det var gjokt mod Inig -— og naar man tilfojek Afra noget 
Ondt, saa stjtrer det mig i Hierm, thi Du stal vide — naa nu maa det dog ud 

engang, — nein Moder vil tilgive enig i sin Grav: Afra er miu SøsterL 
Vally for samtnen og stimde paa heim sont i en Drein. Han lang et Lie- 

blik og torrede Soeben af sin Pande: — Det ee vel ikle ret, jeg sladrer af Skale, 
wen-Du stal dog vide det og Du vil heller ikke bringe det oidere. Min Moder be- 

ttoede mig paa sin Tedsseug, at hun, for-end hun leerte Inin Fader at kjende, hav- 
de faaet Bat-net Inedens hnn vpholdt sig i Vintschau, og jeg lovede hende med 

Haand ög Mund, at jeg stulde sorge for Pigen, fom en Brot-er, derfok hentede 
jeg hende hjeen til misz og bragte hende til «Lanunet« for at jeg kunde have hende 
i Nekheden as mig. Men vi Sedstende have givet hinanden det Lofte, at vi vilde 

holde des hemmeligt og ikke lade vor Moder ligge vaneeret i sin Gram —- Jkke sandt, 
Du indfe:« nu, at jeg ikke kunde lade nein Spstee kmnke nsttasset, og at jeg maatte 

indestaa for, at Jugen traadte hende for mer? 

Vally fad sti- fom en Billestjter. Dei var fom am alle Beamte og den hele 
Versen deeiede fes enndt fee headeg Ofnr. Rn var Alt hende klakt — nu fokstod 

hatt ogfaa, hoad Ast-a hnode yttret ved Jofephs Sygefettgl Httn holdt beggc WITH dente for sit Hoved, sont otn hatt ikke tigtigt kunde tatte det. Naar Alt var las ledes, hvor uhyre ftor var da itke hettdes Brode! Det var altIaa tkke den lisetteåts se Mand, httn havde villet tilfoje dct Ottde — det var BroderetH hun havde vl 
« 

lade drcebe, hatt sont bog kutt opfyldte sine Pligter mob Solterem —- ettjlikkflf fotældrelos Pige vilde hun have betsovet sitt Stotte her i Liset· og det — at Ell-!- 
syge? —Dtt gode Gad, om det virkelig var steet! sagde httn ttl stg selv. Hatt bl 
foindel, — hun ssjulte Ansigtet i sine Hander og et tungt Suk ttndflap Elend 
Br «t. ylJoseph, der ikke lagde Mcetke til hendes Sittdsbeucegelfc, vedltletn — PUCK 
des git det tii, at jeg i »Lantntet« i alle-Z Nætvcrrelfe svor paa, at jeg nok lle 
drive Hovtnodsdjævelen ud ai Dig og bestjasntme Dig snaledes sotn Du havhe Ml ttted Ast-a, vi ttdklcektede derfor Platten mod Dig, tiltrods for Afra,» ssottt ttkcvl 
de tillade det. Og Alt gik ogsaa ganste godt, mett som vi saaledes k·1’cetanF M 

hinanden og Du lan oed mit Hierte nted Dit kjære Bryst og jeg .ky;stede eig- 
t var det mig sont out der flod Jld i ntine Aarer. Jeg vilde icke tttdtontnte ds- 

fordi jeg saalcettge hat-de habet Dig — nten det blev bestandig met-e og·vaet·t’e, den Nat trylkede jeg i Sonne Hovedpuden til mig og mente det var Dig; da IT 
vaagnede maatte jeg raabe hojt paa Dig, idet jeg sprang ttd af Scngen. 

— O ti, Du drceber mig, raabte Vally. Men hatt vedblev ivrigt2 —- Den-l 
begav jeg tnig endnu midt om Natten paa Vej til Solbakken. Naa — ud matt M 
— jeg vilde endnu for det blev Dag banke paa Vinduet hos Dig — og tænktc ZU den Glade det vilde være for mig at se Dit lille, velsignede, spottbrukne Amt-et USE Ud If Vinduet5 jeg vilde tage det ntellem tttitte Hander og kysse Dt »og b« 
Dig tusinde Gange om TicgivelseZ — Plttdselig for der tnig en Kugle for t HMZ det og straks efter endntt en lige i Skulderen; idet jeg faldt am, kam der en li- 
bende bag paa mig, loftede tttig op og styrtede ntig ud over GelændereL Jkl 
trocde da, at det allerede var sorbi. Mut da tom Tit, Du Engel af en Pige og forbarmcdl Dig over mig, hetttede ntig op af Dobet igjett og plejebe mig, —- o, Vallyl Hatt tun-led- 
ned for hende og lagde de soldedeHcettder i heut-es Stjotn Bald-, jeg kan ikke tatte W 
iva jeg gjeme vildc, — tnen ont man samlede Mennestekö Kjærlighed samnten, saa tuW 
bei bog ikte vckre not til at, udtkytke hvok hojt jeg elfket Dig! 

Nu svandt Ballys fidste Knefter —- nted et hiertestjcerende Skkig stobte hUU JOWY m 

litt vg kastede sig soktvivlet tted paa Jxordetu — O, saa lytkelig havde jeg tuttnet blan- 
og ntt er Alt set-bi— Alt, Alt! 

— Vally — for Ntth Stold — jea trot- virkelig Tit et- fra Forstandcttl Hvad lkAI M 
betode —- ttaar vi holde af hinandcm iaa er jo Alt got-« 

—- L JOprh- «’xofcph, Ttt ved jo ttte Alt! —- Med os to katt det aldrig btioe til tttgll o Du ved ikke Alt — ieg er fotdpntt — tot aldrig blive Tict Rotte — drwb tnig — ds! W« 
mig, sont lob Tig kastc tted iLlfgrundenk 

Joseph la« YUVUSC Vcd deW fkllgktllgk Tilftaaelfc —- hatt vidste endtttt iltc UW « 

Vally talte i Bildt-lie. Hatt vak sptttnget ot) og stirnsde iorfckrdet vaa hettde. .·t «- vaeph« hvistcde Vally og ontfavnede hans sent-: Jeg hqk ktstek Tjg jka den toll- 
Dag im Um Tig m klmdei spk TM Skyld jvg ntin Falter ntig op ntelletn Hojfjcltienelsl Din Skyld satte jeg Jld paa Haset, for-Lin Styld hat jeg i Z Aar vattket omktingi Ort-Us- loek, hat huttgret og fkosiet og vilde hellere do end gifte mig med noan Anden. LS Fr- iscyandlede jeg blot saaledes sont jeg gjorde, afSkmspgk, spruij tmkdb h» M- u 


