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»Du stal fte —- dct Rat sie,« sagde Amt-mus. Der- 
eiter satte han Haanden od til Munden og talte bog ved 

den, sssnt en saadan Fisriigtighed i det larinende Vejr var 

tidet new-endigt og Linde til Pontiferx »Mir( tære Ven, 
en Dommer hat illersxs andre Lpgave end at behage diSfe 
Foreninger. Krisen-n stunk over alle: han er paa Bejen 
til det iydlige tvikillicik og der hdiftes oiii, at haii er guns 

stig stenit niod deime Nazaræcrsett « 

»Ja merk Augustus Broderstahet wirfter itte, at Lo- 
den bliver tilsidkiah og det er tig not til at tunneskaifc 
ftg Lre has-: Kejieren og antiage eder.«« 

»N« vel da! Jeg tun jo itke gste alle tilpa5. Jeg 
maa ftore niellem Grunde og Star. Dolde Zpsrgsmaas 
let omstristentroen i Baggrunden og Ingribe paa andre 
cmraader —- det stal va- e min Fremgangsmaade. Jeg 
dil gere, hva» jea tan, tut at tilfredsstille alle Partien 
Vi maa jo have iiogm ti: at bcuge ved Legene, ag Webe- 
len Inlker, at faa iiogen streifen forki deres tin-e Ende- 
Lillcdeer bleven Idelagt. Men oed de hellige Tvillingerk 
tunde den sslle titud da itte pagfe vaafit egen Oovedet2 
Tet tun dog felv m Aste-L Naa — jeg argrer eder not. 
Ru vel, J stat dog tstive fomsjet med mig. Kocn nu 

feem med Fang-me Allerfskst f ninta, Aulus Hatpinius S 

Ente-· 
Perpetuag Moder blev fort frem. Oun var faa 

mittels-flogen at hun var lialv asmægtig og ilet itte tunde 

gaa alene. 
»Ouinta,« sagde Dommeren, »frygt itte for eder 

tell-; jeg vil itte gsre edet negcn Fortrad. Dvis J Vil 

fortalle os, hvor eders Tatter er, stal J strats blioe fat i 

Frihed. « 

»Im ved det ikke —.« Den statkels Kvinde tunde itte 

sige niere. 

,,Lad bende komme til at sidde ned,« iagde Petronius, 
sg dereiter vendte han fig til Fangen med de Ord: »Fa: 
eder. Vi tan jo not feist-ach at J som en tærlig Moder 
gerne vil staune edekz Dotter-, naar Lende-I Liv trues. 
Men fligt er siet ilte Tilfaeldet, gode Konr. Jeg hat talt 
med Præstinden og med min gode Ven ber, Lucius Sinc- 
riuS, Idetfte Pontifer. Augustalisi Flamen og offentlig 
haruspex.« Dermed beiede han sig for sin Sidemand. 
,Jeg et overbevidft vm, at Enden, da han talte, flet itle 

forlangte noget csier. Alt ltvad ban forlanger er, at 
den unge Jomfru ital trade i hans Tjenefte og taklles mel- 
lem bang Prastinder. « i 

»Da samtytker hun aldrig i,« gispede Luinta 
,,Jeg seh-ver ncppe at paapege hvilten Ære og I 

Gunst, der herved tilbydeS hende. Præstinderne nyde stor ; 

Anseelie has Foltet, fidte vaa Hudetsvtadserne i Teatret, 
gaa forrest i alle kffentlige Ckremoniet og nyde tige 
Gaver.« 

,, .un vil dog aldrig iamtvtte, « gentog Modeten. ( »Ja, derom tunne vi nu selv overbevise os. Hvor er 

Pigen?« 
»Du ved jeg itte.« 

,,hvorlede5?« 
,Dun er bleven bortsprt fra mig, jcg ved ej bvorhen.« 
»Naar det gamle Faar bceeger, vil Lammet bage,«« 

iagde Petroiiius. »Vi stulle not finde vaa Midler til at 

staffe hende til Veje. Ouinta, min Ptigt byder mig at 
tende edet tilbage til Fængilen J vil faa tilstaeet to Das 
ges Betæntningstid Dvig J ikte efter den Tids Fort-b 
Iil ellet tan give os de begaerede Oplysninger. vil J blive 

tagt paa Pinebænten, og jeg tvioler itte om, at Tommes ; 
stimme not skulle hjalpe paa Dutommelfen og løsne ederg 

Tunge.« ! 
,Jeg kan dog ikte fortælle, hvad jeg itke ded. « s 

»Ist Kvinden dort. « : 

Med disie Ord lanede Pettonius fig tilbage, vendte 

fy detefter til Pontifex og fagde: »me ederö haderværs 
dige Feder Spuriuz itte af at forsvife siq i Blakipruts 
teatme. Jeg spiiteietPar afdemi Aftes og bar være 

rent inavs ovenpaa.« Derefter tagde han til Vagtcm 
»Es-ins iaa Falerius Makcianug herind.« 

Diatonen blev fett ind for Dommerui. Han var 

neiget bieg, og hans Leber astegraa on hinwinktean 
hans merke cer for til alle Sider. Tet var tttdeligt, at ; 
san spejdede efter Slægtninge og Vennet. l 

,,J er anklaget, Falecius, for at have lemlakstet del H 
- Gudebillede, fern Nemausus irrer og tilbeder, fordi det 

toteuillet Stadens Grundlagger. J bar bang Vvved ben 
U BaudiilasI Dus, og flere Vidner hwe udtalt, at J hat 
walet ai, at det dar eder, der havde begaaet denne store 
delliqbrsdr. ovad bar J at fvate hertil?« 

Mateianus svarede noget med tagte Rest- 
·Tal bijt,« iagde Petronius, »jeg kan slet ikce here 

edit for den larmende Vind.» »Lige siden den amtie- 
lige Fort-älte, jeg fortalte edet om, bar jeg haft Suer 
fee Dremr.t 

,,«Jeg gjotde det,« iazde Diatonen. can faa sig atter 

m, wen opdagede ingen, som tunde hjclve dam. 
»Seht-Magd Petroniuz, Jan tunne vi strate stutte 

kenne Sag. Eu saa stor Forbkydelte fordrer en betvdelig 
Straf. the enan eders Stagtninge eller Benner er 

kenne til stet- fpe at fort-ge paa at tate eders Sag. 
-» M Mit-er gemeine-l og lichtet i Nemauius, pg man- 

I eint sent-se bitt-m de Heit- cmvem am dem 

,» sitt W M subtydelse iaa nieset verte. Vetter 
III-sit its-sey Eneivs Was Marctanius, Sen as 
Legt-W if sen satt-imst- Stskge tu at have 

ist« se stlde Mk des deinesteamde Lege; edets 

Jst-« Why-e s- dek im Imee m msgkt tu 
set OWNE- tarr btide dannet Wu, 
wwpgiwew « 

ngeetstattety Dei see nd 

-;»th We se Id- 

I Dammeren var lald ag ubanhsklig. Heu bat-de tun fars 
tyndt en Dam, fam vilde fardavse bete Bom. ag dermed 
mente han, at hatt havde gjart nat. 

«Fsr hain dort stritt-II sagde han- 
Tereiter vendte Petranius sig mad Vantifer ag 

sagdet »Nu, min Smeriug, hvad siger J nu- Vil dette 
itle tilfredsftille eder ag alt det Rat, der steiget ap bag 
eder-J Rag.« 

Derpaa gav han Besal· til, at Reiten af Fangerne 
stulde takes ind paa een Ga 7 Det var en dlandet Dab 
af Fattigfolt, Kvinder. -Oldinge, Bat-n, Eknvxr ag Fri- 
givnr. Dag var der ogsaa enlelte, iam titlmte de bedre 
Klassen 

,,J tunne nu allesamtnen gaa lijeni,« saade Damme- 
ren. »Den Fangenslab, J have udftaaet, vil tjene eder 
ioni Advarsel mod at have naget at gare nied Fall, der 

san Niidelsilleder i Staller, aa lmad at indtrckde i Reli- 
gion-Ziehen der itte er fanttianerede as Kejseren, ag fam 
ilte er foieneliae nied Statt-its ag Samiimdets Fred og 
Velvare, men tun viele til Farftnrelse i KeilertigeL 
Lad as tin itte here inere am dette Kristenvæien —- gaar 
ag tiltseder, hvilten Gnd J vil —- ttm itle denne Mittag-« 

Tereiter iamlede Littorerne fiq am Tanimeren ag 
Vgntifetz der agiaa rejste sig osg udstratte haanden far at 

hjælpe den arme Petraniu5, sani havde iaaet ferlt Bart af 
at sidde til Tanis. 

»Ftla med mia, Smetiu5,« lagde han; »jeg bar nu 

gjart saa meget for eder, sont laa i min Mngt Jeg ba- 
der itnIdvendig haardhed: men denne Faletiusz Montana-J » 

dar fartjent det darste. Naar blat den gainle Kane blivet 
laat paa Pinebaznten aa faar Manden lnltet ap. aa Mar- 
cianus bliver cedt af de vilde Tar, vit Follet have faaet 
Fornsjelse nat, ag inaen tan doq sitze, at jeg bar været 
for streng, lige saa lidt iam jeg lan antlages for Fristen- 

! spefsigm thi del er jo iue sok der-s Tkps Sinn disfe ti- ; 
: der.« Dermed dllnlede ban polift til Vantiser. «Vil J 

itle iviie Fratast med mig? Jst-g hat Mutter fra Satera, 
ftuvedei haid Vin.« 

Ei aa TvvendeKapiteL 

En Ftigivelie- 
»Blanda bvad stal ieg geret« 
lliniddelbart eiter Msdet i Vinterhaven bavde HEnii 

lins truttet fig tilbaae, ag ttsrvetna blev ene tilbage 
sam et Bytte iar en endnu starre Fartaivlelie end spr. 

Vun var vandt til at blive ledet ai iin Moder ag stad 
nu helt uden Statte. dun narniede iia Stadinden, der 

bavde et blidt, taalmadigt Anstat, sont bar Prata af tidlis 
gere Lidelser. 

»Blanda, lidad ssal jeg amt« 
»Vdar lan jea raade eder, unge Jamirm Hvis J 

badde tunnet detdeinme eder til at tage mad Raad af min 

Herre, da vilde lian have hjulvet eder-« 

»Al! Det enefte, jeq anlter. et at finde min Moder. 

Ovig hun, satn jeg antaaer« er i Fangiel i Remunan vil 

han ja itte være i Stand til at avdaae bende; insn vil iiae 
ham Bested, men man vil betraate bani need Misteentsams 
l)ed. Dan vil nat saae — jeg bar ingen Grund til at 
tvivle am bang gade Vilje; rnen lian vlt lom sagt ttte finde. 
De. der tende min Moder, ville itte tm vaa bans Velvilje. 
O, Blanda, finde-s der i dette Hug innen traende, lam jeg 
tan sende til mine Trasftkller?« 

»Unae Jamitu,« fvarede Slavinden, »der er inan 
Kristen her. Der er tun en Jede, ag han nat-er et dtdes 
ligt Had til dem, sani belende fig til ederz Tra. For de 

avrige er den ene Religion lige faa gad sont den anden. 

Naale svarge ved de hvide Jamfruet, aa nagle ved Sera- 
viS, ag der er en, sam taler nieget am Mithrag, men hvetn 
den Gud er, ved jea itte.« 

»Hm jea flal faa naget at vide, maa det vare gennem 
en, fani jea tan stile paa.« 

»Unge Jomfni, « sagde Slavinden, »Den-en bar givet 
streng Ordee til, at ingen maa aabenbare, at Cz er bleven 

fset bertiL Men naat Sladerne tammee samtnen, iaa 
sladre eg flaadre de ag er weget mere lsle i deres Tale end 
vi Kaindm deres Tunger laber belt lsbsl, itar naar de 

have druttet Bin. Dvig en of Slaverne her fra Das-i 
blev iendt i dette Ærinsie ind til Byem da vil ieg not 
væde ti SestetcerOj mad et Muldvr paa. at lian dilde for- 
teelle, at J er her, og vende tilbage lige saa dum, lam ban 
gil. Nei, vil J have ardentlig Bested am en Fing, da 
betra eder til en Kainde ag itte en Mand.« 

»Na hat ingen Ra, fsr jeg ved bvar min Moder et.« 

»Der bar varet en ftor Segen etter Kristne, ag dun 
bat Uden Tvivl sagt Stjul mellem Brauen Var tun taals 

moding 
»Ja, men Blanda, jeg ded, at bun er ude af sig felv 

af Betymring, fordi hun itte ved, hvae jeg er.« 
Slavinden trentte fig lidt am ag sagde saa: 
»Im tender en Mand, iain tunde hjælde eder, ag 

sam J lunde state paa. Han er af eders egen Tra ag vil 
gere, hvad det stal veere far mig, ag ille rsde npget.« 

I .Dvem er det?« 

Hans Navn er Peda, ag dan er Slave has Baudtls 
las Mater, der ejer et Das i den nedre Ba- 

»O, Mandat-« addrjd Perpetua, .det var netap fra 
Baudtllas’ Dag, jeg dlea lallet dort-« Eiter nagen Bei ! 

tantning ttlisjede han; »den trat nat, at Psbelen trangte l 
ind t bang Dus, men jeg antager dag, at min Moder faeit J 
er siygtet derfra.« 

«Unge Jamer leg Var bitt- at Baudtllas er bleven 
fsrt for Odrisl-den ag derefter dleaen kostet t Rai-huren 
fardt man thans das iandt Gadens hat-ed. as hvtlten 
Grund, man antag, at det var dam, der bat-de begaaet des 
state deckst-tin Dette harte iea t Saat; men l Das 
harieg tntet hart. Jea trar itte, ieq leld lau magte at 
aaa til Byea t denkst-tm oa aaar samt-Mai er bleven 
tangllet, et det ja ltte rtaeltgt, at han- Slave endna er l 
hem- Dkee. Neu hats J vtt sent-, tadelt Sturm-u es 
Frauen leitet HI- M ital leg m- W ts- Ism for et 
Mit-e eder. Ieg all-da lett-sag tit M as le at finde 
heb-. W laa Im s lia- ttl st- perre, at siea alt 

J- 

Eilet edets udttnttelige Begæeing, ellekg Iil han sttasse 
mig.« 

»Er din Heere san streith 
-ch. jeg et jo tun en Slave. Vvem hat niere Med- 

lidellbtd med en Slave end med et Æiel eller en Etedes 
Dank-L Det var ved en haard Pistning, at jeg leerte Pedo 
clt felldc.«. 

«Dvokledes git det til ? « 

·Bryder J eder virlelig om Ting, der tun angaar en 

Einve» 
»Ja, gode Vlonda; ni Kristne tende ingen Forslel paa 

Enive og paa fri. Alle er vi Gnds Bien; thi han stabte 
n-: alle, og endstsnt vor Heere er Dimlens og Jordens 

i Kotige, fotnedtede han sig dog og tog et tinge Mennesteg 
Etittelfe vna for at tjene os alle.« 

»Ja, laadon sigee Bedo ogsaa. Vi Slaver har oai 

; äu vor Langlel efter Frihed og Lighed, og i Folteftnerne 
J tsles der ineget oni Elltennesteiettigheden men ieg hat rig- 

2:,nn«-t aldrig hsrt Den-en eller Deisterinden spre faadan 
i Tala« 
» .,’tllligevel et denne Leerefcetning en at vor Teos 
» sixrisndreglein En at nor starite Larere hnr sagt: »Der 

»sich Werten Jtder eller Mieter-, der gives hverlen bund- 
::-.- cller fri, Mandttn ellet bunt-Im thi alle er et i Kristus ? 

xi I !l-Z. « 

«Vat det en Stank, loin tagde dette?« l 
»Nei, hnn var romerst Vorger. « 

»Tet tan jeg ilte fokstaa. Tkg inaaite sagde han 
der for at blive valgt til et eller andet anibede og spge paa 
den Munde Foltets Gunst-« 

..Nej, du tager lejl, Blanda. Vi Kristne handle eftet 
nor Muds Lon, og den bindet os alle samtnen-« 

»Ja, jeg foiftaar det slet itte. Jeg har httt Sta- 
vcxne ertlcere, at ter nat en«l5jud, foen var lige saa aod, 
ja ineget liedre end dekes Verte. Men aldtig sagde de dog 
»Ein noar deres Herre lisrte pan det; tbi saa vilde te date 

blsnne uharinhjeetigt pistede.« 
»Har, fortwl niig lidt oin dig selv og Pedo· 
»Al, nnge Jomfkn, det due for inanne Aar siden. 

Jeg var da Slavinde hoS Eeenndilla, lsilvius Nafos Du- 
ftrn· Da jeg engang itte havde bragt hende hendes Mnjdug, 
hnormed linn linlte borttnge fine Fregner, lod hnn mig 
inste naa det geiilmnfte. Jeg sit itte mindre end niogtres 
dive Elag, otz i Pistelnoren var der bunden haatde Knogs 
ler. Men jeg lnnde ilte famle Majdug, thi Dinilen var 

omttntlen og Plantetne terre; dog — hun tog itte niod 

nogen Undftnldniiig. Initia, inin Medflavinde var niere 

inedig, hun fyldte sin Flafle ved en Kilde og lande, at hun 
l,..;-;cf.11nLc-l Tag tun lkö assct, o; for ct htnkeö B:dtng,::j 
ich stillt-e blive ondaget, opeeggede hun fin Heefterinke 
innd mig, og jeg blev neoglet, iaa ot Inin sing iad i eet 

tin-enge Keu- 
»2tnttels Blanan« 
»Ja. stent tnin Hing var eet ftort Saur, hlev jeg dog 

tvnngcn til ct t«atte niinc Klkroer tun og gaa ud igen« 
efter M..jd:1a. De« vat det, jeg msdte Pedo. Jen led 

iandan Wink-, nt jsg git oa hullede, og mine Taater faldt 
nan dct take Gras. Tkeven as Medlidenhed toni han he n 

til sing-, da aabnede jeg init Vierte for ham og sortalte 
han: alt. Lan gao nein da en Flotte med Band, hvoti 
han hause ln::st nogle liegende Urter, og sagde at jeg stulde 
vadlte min Rvg nennen-« 

»L-g eet laegedc dens« 
»Du flullide Scheren i niit Blod og dulinede Sinkt- 

ten i tninc Saal-. Te lutlede siz og var nogle Tage efter 
legte; tl). Ade hcvoe til Medflave haften jsdist Lage, og 
of liam h«voe han lart at beuge flige Lageinidler. Min 

Dersterinde sinnst ingen Hjcrln as det Kildevand, der blev 

bragt hende ioni Majoug, og jeg tilhtd hende da noget of 
den Saft, ji«-in Bedo hadde givet mig, og den havde ogfaa 
en viduneerlig Vulning paa henaes Fregner. Senere be- 

handlede nun inig vinligere, og nu blev det Tullia, sont fil 
l .- B st 

»O-; san tu laa niere til «lzedo"t« 
Blanca reomedr. 

« 

»De: Tat Bigyiidelfen til vort Betendtftab. Dan 
var has en god Herre, Baudillns Mater, dek, efter hvnd 
han ichc, vilte ftigive ham ined Tidem Men at, hvad 
tuntc m hierlpe inint Jeg vilde dog dedblive at væte 

hiii:".ui. Al, nnke Jomfru! Pedo laa paa Inig ined 

Kaki-»Den on jeg tnnre Elle have fslt niig lyltelig med 

nndic end hatn.« 
»Dein er dog grim on halt.« 
,,""5ok niine Øjne ler det dog ad, fom om det lleeder 

hani godt at halte.« 
»Men han er tilined gammel.« 
»Don er en moden Mand, moden som en Figen i 

August Mannen Sur Fragt et ubehagelig at lpiie. 
llnge Mund er sna fordringsfulde og taenle saa meget paa 
fin lelv.« 

»He-or lange er det fiden dette Betendtflab begtzndtet« 
»Fern og tyde Aar. Jeg haabede, at nein Herre, 

Calvius Nalo, lanledes taldtes han, fordi hon havde en 

nieget lang Nase, ioin honz Kone tit tog hacn ded; neen 

nu lnolter feg jo one helt andre Tinqz ieg haabede paa, at 
min Dem vilde feigine mig; thi han blev spit, os ieg p 
ede ham Nat og Dag; jeg lod slet ttte, enen vqagede « 

Tiden over hom, medens han- ltone niesten hele 
ftod ved Speilet og lmintede sig og rvtlede sine Haar-« 
hagenz thi hun ventede lnort ot blive Ente; hun brsd Qs 
slet itke one ftn Mand. « Saa dsde han; men han ettees 
lod itte ftere Penge end dem, der stulde langes til at teile 
ham en Stotne for naa Forum. Mig havde hqn hell 
glemt. Saa folgte inln Frue nilg til min nunmende Vet- 
ees Foder. Do hon dase, leigoo han alle Sloverx enen 

det vor alleloimnen Mand. deine Monument ltcae ved 

» Bejen til Tolosa, og der staat udhugget otte teygilte Vuee 
l von det loin Tegn paa, at hon havde frigioet tqa manqe —- 

enen mlg glenite huck« 
,J alte disle fein og thve Aar hoe du altlao holdt as 

Pedo og onttet ot bllve glft ined heimt« 
.Ja, t tyve Iat lceugtes ieckefeer det; on set lqnnne 

qjotdeden Mittels Fhkz mendereftet dsde dort beab. 
Itn hat leg intet doab es innen stehet Livet on deutet 

entg llet intet nf det. Innet vll Dedu- lonnne, og Djden 
endet olt.« 

»Stei, Blend-, ital-seiten di Ute, vt hanbe poo et 

Mk Lip. « 

»Ju, mnasiefor-Derrertke, men itte for Slaverne.« 
»Jo, for Stoer faa oel fom for Demn, og do siol 

Sud aftsrre enbver Toare of oore Tink- 
»Ak, unge Iomttu, jeg hat helt miftet Evnen til at 

hande. J et oaadt Aar, naor der er liden Sol, raadner 

Frugten paa Treeerne og falder of. Da vi vare unst- 

dnre oi daudets Frugter; men fiden dur Stolen itte stin- 
net, Frugterne er faldne of, og Troeet tnn ilte bærc flere.« 

»Blnnda — hvis jeg nogen Sinde iaar Mag: —« 

»O, unge Jomfrn, I formaar olt l-.-s:« min Derre.« 
«Blanda, jeg veditte, om jeg tor bcdc bum om at 

ftigive digx men ovis Lejligyeden tilbyder fig, stn jcg vis- 

felig ttte glemme dig.« 
J dkt lCMMe viste en Slave fig i DIren on nintede 

ad Blonda, der nejede for Perpetna og bad om Lov 

til at goa. Dun ftt Tilladelfen og ftnndte sig derefter nd. 

Strotz efter tom hun tilbage i den ftsrfte Sind-:- 

bkvkkgklsh tulgt of Baudtllos og Bedo, de var begge gansle 
geilnembltdte og fortomne of Staunen- 

Pervetua ndftsdte et Glædeszftrig og ilede nied udbredte 
Arme den itnod Diotonen. 

»O. jeg beder eder, fig min, lide Je oed om min 
Moder!« 

Men hon trat fig forbaotet tilbage og sIarede med et 
ondet Spjrgsrnoak 

»dvorledeg tommer J dog her, Perpet11a?« 

. »Det siul jeg seitere fortælle eder,« fvnrede Perpetnm 

l 

»men fig mig, bvod J ved om min Moder.« 

»At,« fvarede Baudillos og tsrrede Regnen af sit An- 

sigt; »jeg bringet tun sprgelige Tidender. Hun er ble- 
ven fItt for Petrontuö og er derefter dienen toftet i Ferng- 
fel!« 

Tialonen vilde itte gerne fortalle mere; men hon 
forftod itte at dslge sin legenhed, Perpetua tunde fe 
paa hons Ansiqt, at hattslte noget for besude- 

»Ieg betveeger eder, ndbrod Inm, »fortnel inig det 

hele.« 
»Im bar fortalt eder det; lnm er i Fangfel.« 
»For hvtlten Bestoldningt Odem har ontloget 

l)ende2« 
»Im ve r ttfi Vettern do hun bleo fordert, og ved 

innen rtgtig Vested; jeg bar tun dort, dvad Folt sonde, og 
hvad Bedo hurte inre i Boen.« 

»Ja, men fao oed I det jo. Sig tntg det nn — for- 
tæl mig det hele.« 

»Im var letv i FangfeL men flap nd ved Bedo-.- 
Djerth Derefter fad jeg t nogen Tid i en gammel Tegls 
ovn; men hon runde-de mig til at gao herbeir, hvor dan 
huvoe gucule Venner. Ved J, at Morcianug er dteoen 
derntt Hatt vtl oinde den Martvrtrone, fotn jeg gov Elip 
den« Im — jeg umrdige. jeg flnede, da jeg t nde have 
vunvet den. Ton, Gud tilgio mig, jeg er te citat- 
mn lig Inod Bedo Marctonus fogde, at jeg var en 

Kiyfter og tttssveerdig til Guds Näge, at jeg vilde blioe 
luttet ude of det, fordi jeg fejt flygtedr. Gud tilgive nng.« 

Pludielig greb Perpetna Bandillaz oed begge tun-z 
Arme on tlenue hoin faa haordt, at Vandet livede ud mel- 
tern hendes zutgre og dropveoe vaa Gulvet. 

»Im bewertet eder i hons Novn, fom oi begge 
tro paa, at I tonrcr mtg og figer mig hele Sanddeden. 
Bltver min Moder tnldti Immeanah indtsl jeg findes?« 

Diotonen iao sorvirret ned ntod Gulvet og flottede sig 
fra den ene Foo til den andeu. 

»Im ved to intet ondet, end hvad jea lpar llsrt«, tag- 
de han; «jeg ved intet med Beftetnthed.« 

»Im lioer mere ved eders Tovghed, end om J for- 
talte rnig Sandhden, felv otn denne var aldrigfoa pinlig.« 

»Ieg bar jo sagt det ·——— eders Moder er i FangfeL « 

»Er det det beset« 
Men hon tav fort-trut- 
»Det hin-wer itte, fogde Perpetuo med Fofthed, ,,tao 

vil jeg felo fe et ndfinde; hvad der er stet. Ieg vil paa 
men Fod vandre tildagetil Nemoulug og det ftratg. Ieg 
vtl overlerere intg filv til cvrigdeden og fordre min Mo- 
ners Lsgladelfr.s 

«J man itte gern — Vesret er altfor frvgteligt.« 
»Jo! jea vil — intet stal hindre mig. Ieg vtl 

gaa olene og non ftrots.« 
.Der er ingen Grund til at hafte fao rtt. Det er 

jo itke fIr i Morgen at eders Moder vll bli tagt pao Pi- 
nebanten.« 

»Von Pinebernken!« 
«Totznter, frm ieg er! Nu flap det niig nd af Mun- 

den, forn jeg vilde have tiet ftille med.« 

»Jo, nu er det sagt, og mtn Beslutning er tagen. 
Jeg vender tilboge til Nemoufu5.« 

»Da oil jeg goa med eder,« fagde Diatonm 
.Det heb-ver I itte —- jen vil tage Blonde med mig. « 

«Io, ieg gaor med. En Pige — en nng Piget Jeg 
mao jo stumme mig. Jeg lsd dort fro Beden, og hun 
gaor den frtoilltg i Mode. Morde-mighng at jeg vor 
en Frofoldem men tngen stol fige orn mig, at jeg her 
forneegtet min Frelfer —- at jeg er flygtet for Mortoriet.« 

»Da bedee jeg eder om en Ting,« fogde Pudean —- 

«gio first Pedo ftn Fribed.« 
Baudtllos goo fin Stqve et let Slag paa Kinden og Finde- J »Gem, nu er du left of Slooeriets Boond.« 

i 

To on Tyoende Kapitel. 

Aretiner-. 

» De Lege, der i Stutningen of Marts ftulde gtoei poa 
; Nemoufuk Umfiteotey stoldtes et Legot af Domtttus 
; Ufer den der-trete eller rette-e berygtede Lærer og Taler, 
f der under Ttbertuk Uegerlnq bavde dtqgt foo monqe ro- 

t merer Borgere Dtdem Don hat-de felo met t store Jore 
under Gewalt-, men vor nndftupoen oed et del-endigt 
Sintgert. Poe ttn Dedsfeng hoodei tm teftotnenteret en 
ttor Sinn of ftn foo stumm-tin erb oede Fotmue —- Bot. 
tet fro dem, den hsvde ongtvet og sdetogt — ttl Opfseeli 
fen of Lege t Glutntngen of Worts dem Imftteotret t Re- 
moufuh for ot bonI Minde oltid tunde ftoa lebende for 
Bot-gerne t dont Fideby. 

; (Iotttcttes.) 


