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Eu Ncgnvejtsdag. 
tlsenrebilledc as Jens.) 

iEitcrtrnt srabedew 

Det var i Midten as Juni Maaned 
ka ftm Tage siden ltaodc jeg saaet 
Sommerserie. Jeg laa lstlovaagen out 

Morgenen og syntes at horc, at inin 

Legetaninnsrat, Naboenz Sein Peter, 
stod nden for og slog paa Troniine paa 
sin Moderio Vlitfad. Jeg oendte niiq 
otn og aned inig i Ofnene, saa nd ad 
Vindnet og saa da, at det var Regnen, 
der slog paa Trotnnie paa Vindnesrni 
deme. 

Jeg reiste niig op i Sengen og raabte: 
«Moder, er Htjrdedrengen gaaet nd nted 

Its-knei-« 
Moder aabncde Lastende-ten paa 

Klein eq sogde: ,,Soolnn lidt endnn, 
lille Jens, sor det er t Dag et saa del- 

fignet Manneer 
.Velsignet!« tcenkte jeg, nied Fore- 

ftillingen oin vaade Fodder, vaade 

Stromper og den derpaa folgende Stur- 
arrest. Jeg saa paa Klolken, den var 

oktr. Drengen plejede at gaa nd tned 
Userne Motten tin-. 

Der var melleni ham og mig den 

soregaaende Tag bleven planlagt en 

Feslighed nted Blas, stegte Kartosler, 
Æg og Æbler, accompagneret tned til- 

btrligt Flsjtespil paa Stalinese, i hvis 
Fabrikation og Benyttelse vor Hinde- 
dreng blandt sine Standssæller var an- 

set sont Specialist. 
Festen, hvori Naboens og Genboens 

hyrdedrenge stulde deltage, oar bestemt 
netop til i Dag. 

«It«, tontte seg, ,,hvorsor stulde det 
tut ogsaa netop i Dag blive et saa nhyg- 
geligt Regnvejr?« Nelende stod jeg 
op, vadstede mig og tlædte mig paa. 

Stnepigen, Mathilde, gav mig rnin 

Kasse. Hendes ,,vassogod« og Forvent- 
sing ont rnin sadvanlige Morgenhilsen 
,Godntorgen, Mathilde«, besvarede jeg 
tun need et orantent ,,sitlen et grimme 
Bejr i Dag.« 

Ester at tsaoe drulket min Kasse git 
jeg til Kollendsren og spurgte i en be- 
dende Tone: »Moder, maa jeg gaa nd 
ttl Hyrdedrengen?« 

«Nej, itle i Dag, Jens, for du vil 
blive genneinvaad,« soarede hun. 

Jeg tendte tnin Moder alt sor naje 
til at vide, at det ille vilde nytte at 

spsrge tr- Gange. Jeg satte en sur 
Mitte op og tanlte: »Nei, hoor abna- 
seliat er da ogsaa dette Regnvejr.« Jeg 
gis ind i Tagligstnenx paa Vordet laa 

en Bog, sont tnin Tante havde givet ntig 
ior en Maaned siden til min niaarige 
Isselsdag. Jeg slog op iden og be- 

gyndte at læie H. C. Andersens Forml- 
ling »Den grimme Ælling«, men nei, 
den interesse-rede mig slet ilkei Dag. 

Eiter endt Morgengerning ittøltenet 
lara Inin Moder ind i Dagligstnen. 

Jeg oendte mig om til hende og 

sagde med en trodsig Mine: »Moder, 
ieg vil nd i Marken!« 

Moder kostet-e sit Hoved og saa paa 

Itig nied et Blit, der gjorde mere ondt 

end Inange Stag, og sagde: »Vi!«. 
Jeg satte Handerne sor Øjnene, gik 

ind i mit Soveværelse og grad og tcents 

te, hvor dog alt oar morkt og tedeligt i 

dette Regnvejr. Jeg gis til Vindnet, 
san Id i Haven, hvor der var en broget 
Bariation as Syrener, Weigelier, Helio- 
troper, Asterd og Stedmoderbloinster, 
Det plastregnede, men Blomsterne sinis 
lede og nistede til mig, ligesom irr-Irgen- 
de: »Hvoledes tm du dog se saa sur og 
toter nd i et saadant dejligt ag velsignet 
Wirt-« 

Ira Vilnben sløj der nn og da en Bi 

ad, men den vendte strats tilbage sor at 

sortclle de andre Arbeidere, at i Dag 
var det Regnoejr, og at det satte mere 

Stdn-e og Nektar i Blomlterne. 
Jeg dreiede om til det modsatte Vin- 

dve, der vendte ud til Gaarden, for 
sittliqu der at finde Sympati blandt 

Lidelseöseeller. Paa Vandtrttget sad 
seine blaa Tuer og bredte deres Vinger 
nd sor at opsange Negnen og nyde deng 

Oavmildhedi snldt Maul. De nillede 

til ntig sor at sorttrlle, hvilket behageligt 
Beit, saa heller ilte der sandt jeg nogen 

Trosteller Medhold i min Bebrjdelse 
over Vesret « 

Jrg gik da til min Faders Kontor iden 

Tro, at han dog vilde lage Del i inin 

Beklaselse. Jeg hat-de netop i Astelt 
fortangt Löøre as hatn tilen Straahat; 
seen han haode soaret, at han itte havde 
Stand dertit. Jeg aabnede Kontordøs 

ren, og ubetnærlet as min Fader listede 
jeg ind. Jeg dlev sorbavset, dog langt 
sea sorskraektet, ved at se, hoilten Mod- 

jtetiring min Faders Ansigt var til det 

UNer det hat-de hast den soreaaoendt 
Osten. Hatt sad med et lyst Smtl og 

leste i Nationaltidende, rsg as sin lange 
Bitte need Federit den VlH Billede 

paa Hovedet, sont hatt ellers ttte plejede 
at rege as nndtagen ant Semdagen Nn 

og da saa hatt nd as Vindnet, niktede og 

sagde »aha!« idet han stkog tned Hann- 
den ned over Stæqet og bcgtysdte at 

stnaasnalte, hvoras jegt otssangcde sol- 
aende1 ,,5 Tdr. Land nnsd Havre —- 

nted dette Vejr nil det give ntindst 15 

Traver pr. Td. Land —- stcerncn vil 

ndsolde sig ester denne Bade —- ·—" Tdr. 
pe. Trave —- aha!« Saxt stat han 
Tontntelfingrene ind ved Artnhnlerne i 

Besten og begyndte at trontnte med 

Fingrene Paa Brut-et, dkag dhtte lange 
Draa at Pibcn, blæste Reigen nd i lange 
Pnst, saa der danncde siq store stand-Z- 
torntede Rogslner vmtring den over 

Botdct hcrngende Lampe —- idet han 
sortsattex ,,Roerne vil rigtig gro nn — 

jeg har Ptadtt til 4 Køer niere, aha!« 
J det same-te tottt vor Daglejer, Peder 

Lattrsen talmindelig taldet »Pi Lan- 

sen«), sorbt Vinduet, »h-: Piek!« mad- 
te findet-, »Du tanherester saa alte de 

sKaktofley sont J bruger, her ovre, vi 

jsaar tigelig for eget Brttg alligevel, eg 

;faa hnsk at tage Din Mættespand nted 

her over ont Morgenen, jeg stal sige til 
Maren ont at sytde den.« 

,,Pi Laufen« stod ntaabende, sont han 
ttte rigttg vidste, ont han skulde tage det 

sor Alvor. Hatt havde den seregaaende 
Asten hatt Fader stcende paa Pigekne, 

ssordi de gav Kattene sor tneget Malt. 

Endelig sagde han: »Ja, de seejer a 

helles Tat taa, de ce keele ntter, tni Kuen 

hun vel blyv glad te.« 

Detpaa beghndte Fader at nt)nne: 
»,,Dejlig er Jorden.« 

Jeg, der saa, at her tunde jeg itke 

finde nogen Sympati, listede mig abe- 

»ntærtet nd igen og git tilbage til Dag- 
sligstnem hvok mitt Moder sad og laeste i 
sen Bog, as h(-ilten der paa Titelbladet 

!stod: J. C. Hauch: ,,Søstkene paa stin- 
netnlten«. 

s Jeg tog i hendes Fortlcede rg fagde 
Hnted btid Stemme: »Moder, jeg sorstaar 
Jilte, at al Ting i Dag ersaa glad ved at 

vcrre i dette t)tegnvejk.« 
Hnn sttøg mig lcekligt over Haarct, 

iaa i Nnmntet nted et sor tntg nforjtaa- 
eligt Blil og sagde: »Ja, verte!« 

Nei, snntee jeg, hvok alt dog var nn- 

derligt og ejendontntcligt i Dag. 
Det blev Middag, nten stetndeles 

regnede og regnede det. sil. —- tlarede 
det op. Solen tastedc sine Sttaaler nd 
over Landstabet, Dkaaberne hang sont 
Gttldpetler paa cher eg Bttste. 

Moder ta dte paa tnig rg sagdz mcd 
et ironisk Smih »Ja, Jens, Du er 

natnrligviiz ted af at gaa nd t Matten 
nted Mellenttnad til Vogterdrengen, saa 
jeg tonttner til at sende en as Pigerne.« 
Jeg svarede ilte, tne:t lob i hendee Ar- 

me, hun tnssede ntig paa Panden, ogjeg 
travede assted ud i Matten Hvok var 

dog alt sristt og livligt drrude, Lauten 

sang hsjt i Sty, Guldspurven tvidrede 

og Gegen sad paa Toppen as Hostalkene 
og sagde: »Mit Kutt« Hyrdedrengene 
tundt om sang og sløjtede. Alt Livi 
Naturen shnted at fige Tat for dette dei- 
lige Regnvejr. Jeg lod mig rive med 

Otngivelserne og begnndte at jyngex 
»Den Gang jeg dkog as Sted«, sont jeg 
Thavde leert as Vogterdrengen. Ta ieg 
lbesandt mig halvvejs paa Martvejen, 
saa jeg Nagen stige op bag ett Backe 
Jeg tnindedeö da den paatæntte Festlig- 
hed og styndte mig des mete. Da jeg 
havde naaet Toppen as Balken, saa jeg 
nvgle Drenge trale bestoestiget tned at 

sante tstt Guts, andre nted at state 
Piletvtste as et Dige. Da jeg var kom- 
men dem paa nær Asstand, kaabte Na- 
boend Sttn Peter: ,,Jeg tont sørend 
Du, jeg hat været her et helt Kvakter, 
hat Du niedbeagt nogle Æbler?« 
»Aaa, nei,« svarede jeg, ,.jeg tæntte itke 
det var bleven til noget i Dag ester et; 
saadant Manneer s 

»Au, ja,« taabte deallesamtnen, »net-s 
op ester et saadant Vejr er det allerntor— 

somst.« J 
Med Betyntking over, at jea ikke 

havde niedbragt de sotønstede Æbler,» 
ovetgav jeg den medbragte Knrv nied 
Mad til Dtengen. 

»Jo, tan J te,« tagde han, da han 
havde aabnet Kurven, og set den snld af 
Æbler. ,,Jeg vidste not, han havde 
Æbler alligeoelz og se her, hvadser det,« 
t det han holdt en syldt Flaste stem, 
«det er Mjsd«. »Jo, jeg tender not 

Madntor, han ved gddt, hvad der hsrer 
til et gott Kogilde." 

Vi satte ad nni en Rundtkcdd og 
spiste den medbragte Mad, samt stegte 
Kartofler og Æbler, sont halcdes ud as 
det anrettede Mad, og drat Mind, at 
hviltet oglaa et Par andre Tren- 
ge havde medbkagt noget. Det soretom 
mig, trods det mindre tontfortable Ar- 

rangement, at aldtig noget Maaltid 

havde Intagt mig saa godt. Eiter Maa l· 

tidet star vi Fløjter asPilekviste, sprang 
Birk, tvg Blindebul og lnvde en nieget 
sornøjelig Esterniiddag. Da det blev 

Aste-n, hjalp jeg nied at koble sie-erne- 

smnmen, og pna Hienwejen lsoldt jeg i 

Hnlen pnn den sortbrogede. Jeg hian 
nied at dankte stoerne og saa dein rigtiq 
i Bang, og Feder loni nd og koste bnade 

niig og Drengen og sonde, at vi var 

flink-: Drenge, dersor skiilde ri tin bade 
den soronskede Feinogtnueere til ·en 
Stranl)n·. To jeg til Hyrdisdrengcn nd- 
talte niin Fornndring over, at Faderi 
Tag var bleven san rig, at lzan nu hau- 
de Rand til at give ikte niig nlene, sagte 
han, sont var M Aar Hammel, at det 

var, sordi det i Dag havde været Regu- 
vejr. Da sorstod jeg, hvor godt det rar, 
at det havde regnet, og dvorsor alti 

Dng haode glcedet sig. Da jeg denne 
Asten var kommen i Seng, soldede jeg 
mine Hænder og sagde: »Tak, leere 

Feder i Hiinmelem sordi det i Dag har 
været Regnvejr.« 

-——-— —--·.-———-« — 

Biømsons nyc Demna. 

»Von Stsrh ove.« Los Sider. 
Gyldendald Forlag. 

Der lever paa Storhove to sivinder, 
om hville hele Interessen samler sig. 
Den ene er Frnen til Storhove, Mar- 
grethe, hvem Vjsrnson hat gjort var- 

mere, rigere og mere moderlig, end 
Kvinder er slest. Den anden er hendes 
Snigerdatter, Math, hveni han pisker 
med Skorpionen 

J en E terslrist sortceller han, at han 
egentlig havde icenkt sig en hel Rælie 
Dramaer under Fallestitlen ,,Labore- 
inus«, og at »Par! Storhove« og Skue 

spillet «Laboretnus« er ,,Epsten". De 
er det sor san vidt. sont han i begge 
Skuespil ongriber d-n samme dkvindk 

type. J »Laboremu"d« hedder hun Ly- 
dia, her hedder hun Maria. J ,,Labo- 
remus« var hun omgioen as et vist even- 

tyrligt Zigojnerstcer, her er hun anbragt 
midt i Hoerdagslivets Arbejdr. 

Hnn er doven og nydelseszssyg og ego- 
istisL Hun er rsna en Munde onst-urs- 
lø-3, sordi hun ille aner Forskel pcia 
godt og Ondt. Hirn er gold og vil ikte 

fodc Born. sordi diese vil stille strav til 

hende. Hnn odelcegger sor et Linies 

Skyld, eg hnn hidser nden Skygge ns 
Snnwittiglsidsönng Manid op iinod hin- 
anden. lHirn er behageii)g, smuk rg 
indsmigrende, tnen hnn er lsgnngtig sra 
Hovediese til Fodsaci. Hirn har Nov- 

dyrets Lodhed, Skønhed og Gnnnhed, 
og der er hvs Bjornson noget, sont si- 
ger: Quer for hende glipyer nlt Reis- 
ningsardejdr. Slaa hende ned, tving 
hende i Fussein udslet lzendes Navn as 
Jordens Overslade, tlii saa lange hun 
lever, vil der vokse Ulyiker srem as heit- 
des Fodspor, Hjem vil spræirges, og 
ærlige Menneskerø Arbejde vil blive 
gjort til intel. 

Sau starkt og dybt er Bjørusons Herd 
til denne Type, at den til Tider gar 
Jndtryk as et personligt ngor. 

Mest hader han hende dog, sordi hun 
trailer Meendene ned, pletter deres 

Ære, svætler deres Villie og bryder de- 
res Kraft. 

Og netop her nd sra saar man en 

Følelse ai, at Bjøknsoni denne seoinde 
tillige nngriber en hel Tidsretning, en 

Opsattelie as Koindens og Kærlighedens 
Versen, sorn ille niindst herhjemme har 
hast mange litterære Forsangere· Thi 
den Kvinde, die-se priste og bestrev — 

vite saure intiint——var jo nctop Maria- 
Typen. Det var ilke Hustruem Man- 
dens trosaste Kammer-at og Medhieeli 
per, itke Moderen, Hjetnniets rolige og 
trygge Baker« ikke den svrstaaende Mild- 
ner, som bededr. hvad Mandens klvds 

sede Fingre rev i Sonder, men det var 

den lade, velplejede, egoististe Elsterinde, 
der sorraaede Mænd. udviskede dereg 

LEresbegreber og nedbrsd deres Villie; 
den sranste Heime, sor hveni Vorne- 
sødsler er en Rædsel. 

Dei er snart mange Aar siden, Bis-rn- 
son strev de tønne Stroser om Himme- 
ne, der bar Landen Det var ikke ,,de 
halvtreds« store Mand, som en anden 
nordisk Digter hat nient. Titzse pynte- 

»lige »halvtredö« kan vcrre gode sor sig· 

LDe cr Spiret paa Bygningen, Ziratei 
paa Gavlen, og undertiden er de kui 

Estaselige Vindsløje, der dreier sig sor a 

Slags Bein Men Beetere er de itke 
saa lidt som de hsjttalende, litterær 
Klikee, der sra Kasevinduet met-er at s( 
nd over den hele Verden. Hjemmene e 

Landets Fundament — eller om mai 

vil: De er Muldjorden, hvori de srisl 
og ranke Troeer volser op. Det inl 
være slemt, naar en Skov begynder e 

visne i Toppen, men det er en Ulykki 
naar Muldjorden bliver nirugtbar v 

gold. 
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Praktifk Dyrlügeboq for den standinavift- 
amerikaner Immer- Udarbcidet efter de 
bedfte amerik- Liste, standiuavifke v tnfke 
Fiitdcn Usstyrct med mange Jllu natio- 
uer. 410 Si:cr. S«1-ukt1ndbuude1«nid 
T-tcli6)uld.... ......... .. 81.50 

Parlamentatiskc Nester for Ledclfen as 
polit1f!c, religiafss, sociale oa videnskabsligc 
Moder og Genc alsorfamliugcr March- 
dede cftcr de af Frungressfcn ancrtiendte 
Bestcm1ne1fcr,i1r vunocn .. .. .4()«: 

100 Timcr iEngclsk l, En Lan-bog i de( 
estgclste Sprog, nl 1 scks Maancder at 
lcrre at ker take og strive et ;prog, as 
qseh-Es- JuLEib ,210 ;i..-t-c, smukc incb..75c» 

Mcnneskklivet i Guds Ords Lus, af Dr« 
sjrcdrwch Ahkfcm Ei fristc jg Haaudbog 
for llnge og Nanilcn P agtudgave Mcd 
mangc Jllustratiomsr Elegant tndbundssu 
i Ctoth ........ ............. ...-Etwa 
T o., indb. iclothDann-d(Sjulds11it..:k2.»01 
Fottudqaviu Wen Jllustratioucr. Ind- 
liimd 11 i Cl tä) ............... .. »Si- 

Borc Fädrcö Liv, Mrakt sr oq Ekik«ri:1x3rr 
fm Zagcurastk saml.-t af N«srdaljlk)iolsscn, 
m.-d -i-W Jllustsanonm 500 eins-, inds 
bund- i Prag bind.... ..... 

"' .«·.2-«() 

William McKinleIIs beIIIIIIIIelIge LIvs-« 
historie as MuIIII HIIlstead. 400 Sider 
IIIIsd oIntreIIt 100 fIIIe JlluskratIoIIeIz eh- 

I gnIItIIIdbuIIchI ................. I100 
copenhsgen, 1110 (’III-II:I10I’ nimm-Mk 

Publislu J bv UIEI Danidh Tom-ist SU- 
III-II ........... .. .. soc 

BoIIeII er streven IIIIII IIIIIIIIIL IIIIdeIIg ItIIII paa 
fiIIt, IIIII W IIII, IIIIIIIed 70VI1IIdstI 

SkaIIdIIIavat JllIIftrcrtt Rasch-Im udarbeI-- 
det speIIIlt cstIr aIIIIrItIIIIIIIs F- rhold, lcd 
IagII III eII Raskke fortIIIIlIIJI Jllun IIIIIo 
III-r, Tadel over rMaIIl oII VIIII, og cII 

IIIIIIIgIIg L Idfor egIIclsIs ovIr sIIIIIdIIIaIIIske 
L kd I HIISlIoIdIIIIIgLZIIIroacL IM- Sidcr 
S.IIIIII- IIdIIIIrIst og elegant IIIdeIIIIcII IIch 
TIIIl IGIIL d ................ Ist III 

Evcntyrbogcn, Udvalgte EveIIIyr, famlede 
jra alle Lande, IIIed 16 JlluftIatInIIer, 
IIIbIIIIdeII ........................ 50c 

Tre IIaIioIIale Billcdcr. Te fmIkserjvste 
. PIgIr· —T c IIdee paa SkaIIdscII -— Norden 

Hvert Billede er sxlo »Tons- IIIIr, opklæbet 
zum eII smuk KartoII og IIIIIIlet I Om- 
Ilag75c 

(CIIIeltc B Rede-.- 30 Conan . 
Mindelslade Im Daumen-h HIIre daIIste Pro- 

spekt-r IIf Holgcr DIachIIIaIIII. Hex-beu- beIIhIIvIIs.)iyed-— KoldIIIgfjordmed» s-kam- 
liIIgsbaIIIeII I sBIIggruIIdeII-SIIIIdet ved 
FIIoIIborII —--Stugens Rev oII ,IIIr. — Alle 

xIre BillIccr I IInutt Omslog fIrlges 
or .............................. 

DaIIIIIIIIskFI- Kaki for Hjcmmet Storrlelofe 
LZX 38 TOIIIIIIIr IrIIkt I forskjeäige Farver, 
vIIer IlIIkt JerIIbaIIer, BI)eI, sijobftæder 
og Fleiker IIIIIIt alle betydelige Landster, 
sIuIrc Waa. de ogstirkcr ............. 45c 

Dunste. Heucheg TegIIIIIgcr af Lorentz Fro- 
lich, Text af Axel Olrc1).3t)"fortællIn- 
gIsr IIIed 26 JlluftratIoIIer. Et Pragtværk 
I Itort szartforIIIat, III. bunbeII. ....81.00 

Engclik-Danst Not-sc Ordbog IIch full-sten- 
dIII lldtalebetepnelfh af Martin U vestad, 
732 cidek stort Oktav, stærkt IIIdb-. 82. 50 

LoIIImeordbog, cIIgelsks sdaIIIt IIotIt og chnsks 
IIorIt-eIIgI-1It.710 SIdeI. Stærkt Indä bund-s II ......................... OU 

III chIIIIIs histoIifke Remuner, Erius Or o III TaIImarI, IIIdb ...... 8’.20 
FIoIIg Erik rg de Frevløse, Indb ...... 81.20 
Baldemar Seien Indb ............ 81.20 
Crit Menveds Barndom, Indb.. ... 81.25 

EII Julegave fta Amerika, af Paftor N. P. 
GIav IIgaaIsd, 2det Optag,«leg.indb.81.00 

0IIIIIJI old: JIIleIaIIker. TIIIe Ord. Bau Stunden BchveIIlIedeIIIeIi GaIIII. See Du denn- 
sIvIIIdr. Det IIch chevelen. ZIoIIIIeIIIIe Barbier 
AI Ie IIIIII EIIIIXeIIr. KkæIIcmeS ForIIyelie. Vater 
IIIIdIIIe IBIIIIIIeII Im BorIIcrIIIIIeIIH III-. Froh 
III-ne IIIed Isde VIIIIDIH VIII-. EIII IIIIII oq sig IIIIg 
det. Ton IIIIc Stand VII have Vorder. TeII koste- 
IIIIe VIII-umnde VI SIIIIIIIIIIIIIIII IIII KIIIIdIIIIbeIIS 
Stam. Iro IIIIII VIII-I oi1 deIH chrende Magd 
UIIdcret I vor TIII. 

Juden Jul vil vI modtaze folgende 

Julebefter: 
JIIlcrofer 1902 ............ .. ..65c 

To. Pngtudgave» .......... 81.50 
JIIleIIllIIIIII ......... ...... 75e 
JIIchIIerIIcn ....... .............. 50c 
VIIIIspkIItthI ....................... 65c 
Römcncs JIIlcwIcr ................. 50c 
GIIIIIkoIIlcr .......................... 20c 

III-send III-der IIIed Bewbetherfor straks, 
da III kuII IIIodtIIger It bchIkIIdset AIItIIL 

s ,Swl·t Udvqlg of Saltnchögcr, Bälxlcr, Tcsmmcnth Julck fist, Billcdbögcr sanit«clcqant indbkmduc Vogcr passende- 
for Julck 041 Fritgavrrz anv ein-r dort storc illustrcrcde Kamlog samt vor nmanrdltge Fortcgnclie over Hjcmlandencs 
IIUkste Literatur. Alt Iorsmdcsz poktofkit mod Judscndclse af Brlpbet i Frunwrkcr cllcr Money Order. 

c. RASMUSSEN PUBLISHING cOMPANY, 
I JZS fiffh Avcnuc South, —c«rAt-LEKET um- NINNEAPOLls, HINVL 

i J 
i Lg derkor indtager Kvinden en saa 
fremragende Etilling i Vjarnions Dige- 
ningz tin de frommt-, starke sivinder er 

Lande-II Frennid J hendes »F-1ng« 
lwgger Monden sin Fremtid, nnder 

hendeg Kariighed og Troskab udfoldes 
alle hans Eurer. Ved hendes »Amt« 
mode-s Bann-tm naar Livet har iagei 
for haatdhændet paa dem. Hini bliver 
i Bjørnions Digtning ilke alene Hieni- 
metS Midtpuntt, inen hendes Klogfkab, 
Forstacelse og Mildhed jcevner Vejen 
for den næste Slcegt. 

Men naar det nu er saaledes, bliver 
de Kvinder, der høreriil ,,Ødela-ggelses- 
korpset«, faa meget farligere. De societ- 
fer Mcendene ved tun at ægge deres ero- 

iiske Sans. Saaledes stildres Maria 
af fin Ægtefcelle, en støt og brav Mand: 
»Der var saa sorlokkende at have hende 

.Have hende dansende omkring fig. 
Ligesom i lange, staune Ringe, vg som 
Tider tæt hen til i unævnelig Fryd 
Saa væk igen. Langt vwk saa langi 
at det gav KvaL Men hnn kom tilba- 

ge, næsten neer. Jkke helt nær. En- 
gik altid i Lerngfei. Sød LcengseL som 
kunde blive vild. Da trivedes hun«. 

Ak, men alt det, der var streckt og 
sandt og sundt has Monden, det trivedes 

bare iste. Oendes Versen er sammensat 
as Flyvefand, og dene lægger sig dre- 

hende over alle grønne Sind vg gar 
Mandens Liv ørkenagiigt. 

Over for denne Kvindempe stiller iaa 
Bjørnson Margrethe. Han addlrr paa 

hende alt det, som han kan iænte sikk as 
varnn og godt. Hendes tnorv ine 

Mond udbryder i en bevægei Stund. a: 

hnn er den ene reifendng for hu e 

Skyld alle de nretfaerdige skal leuc. »inn- 
er de faiiiged Forsorg, hun er sine Bot-ne 

Moder og Vejleder. Der ndsiraaler 
Banne-, Tryghed og Renhed fra hende 
og alle gaar tii hende med tercg Sorgn 
og Trwngsler og forlader hende iraxcstt 

og befriede. 
Da Maria jages vort, sigcr hun 

,.Aah, havde jeg Tib, og havde jeg l) n- 

de alene! Ali er cnuligl!« Man min- 

des her dei konne, bibelske Ord om Kær 

lighedend Alcnagi. 
Denne Kvinde er Hjeinmeis god 

Fylgje, vg i Sammenligning nied hend 
strumper Mandens Familjcfølelse ind 

lSaa althengivxnde hnn er, faa Lustig- 
Iegoistist kan han blive, naak han gaar 
Ipaa egen Haand. 
« 

Knn hendes Broder, hvis Attfluelser 
nok i det væsentlige falder samtnen tued 

Bjørtifotts, forftaar hende helt. Han- 
ltccvder, at Familien gaar foran alt,j 
Folt og Feedreland, og han angtiber« 
den nioderne Stat, fordi den hat over- 

taget alt ior niange af Fantiliens Hvervt 
og jaaledes forvirret Begreberne. Hatt 

; 

giver ikke ret meget for de store Mcend, 
sont selv gaar til Himmels-, nten ladet 

Familien svøtnme efter tsaa Vmgftncn- 
perne. »Det stal vise fig. at der da dg- I 

san er noget halt i detes Værk«.« j 

Bjørnfons Drama er iaaledes et 

Greb iStrænge, der tlinger dybt og 
længe. Det er faa modfat som vel tnn 

ligt den brandesle Opfattelse af Hjemmet 
fom et Resultat as Kakkelovnsvartnen. 
Det er selve den nordifke Livsansknelse, 
følt af et rigt og bett)deligt Menneske. 

Men Udførclien svarer ikle helt til» 

Jdecns Styrle. Jkke alene manglert 
Dratnaet de klare Linien Bipersonerl 
glider faa underlig formaalsloft ud ogl 
ind i et gækkende Halvlt)s, og Tilfyne- 
komften af en Konge vitker hofft defini- 
dekligt — Fortlaringen tnaa her søges 
andre Siedet end i Slueipillets Plan, 
—- tnen ogsaa over Replikerne er der 
noget ilfærdigt, jugendl-. Bjornfon 
nsjez hele Tiden nied Antydninger og 
Brut-stinken lxvor außen Tale og cn vir- 

kelig Udredning var nnftelig. 
Forlaget lmr anvendt en Mwngde, 

inmdvtsndigt Ptpir til Fordnrelfe asl 
tBogm Hatt tnange Sider staat der 

ann en tredive—-——iykre Ord. llden at 

simnnne lldftnret lnnde »Vat- Stgthivew 
met-e trnlt pna det ltalve Arlantal —- til 

Glasde for mindre vellJavende stehet-e 

Z .- ---—«0-— — 

l· isten-nn, Stier-L Orden-L Klar-i Hut-en of 
enltver Ari, afhjcelpes ojeblikkeligtz belbre· 

Edes tmrigt. Doan"s Ointment. J ethvcrt 
zIApotlJet 

t 
I 
t 

t 

«. » Gattin- og Pisa-l Vlvll Ist-do Mat- et 
« Nskkolplottstsot Mu- os Kisdo tot as 

Z .- s swlgo 18 Pack-c plumps-non hoc-it 
« Blum-ins tot fast t vordem-tot los 

Z I Eileiter-. se Senkt Betst-s Ast-. c- vt unsol- Blutso por- 
« tot-nimm smk Prssmleltsto. lagen Poe-sc tot-tw- stUlNE c0., Bose s« contes-d Jnnctlom 

En Julegavc 
fm Amerika. 

As Past. N. P. G r a v c n g n a r d. 2 for- 
ogcde Oplag. 157 Zwer- Mcgct sinnst 
Vmgtbind. -— Af Passions Udtalclscr ital 
vi anforc folgende: 

Vt lsrtccntkrozikkc riu at numwa Ums VII m 

aod A-kln-fali:-s.1. Paftur wisatscri(«.a4rdkUhr-It- 
nitrgcr er driscqu Zorns klan- i lldoik1i11q, 1 kunin Form 
og llokrrlesnnmdix fistc as c» Itdvrcrart Hist ntro oq 
gnslmc nd as Umf· Basi- Th. L:111,;ls-ui»«.’latl)u: 
Eust:ttdcndc«. 

,.T.t er Entaafsixrrinqrr m Enxmtnstragnsnurr tizt 
lsclt u munmnslh ring pna Preis m Lpsntthir, auc 
lmarne rsf HIIIUU ):r1stk-ntko.« Pafk. Il«.(!111;qtlis!i 
«.v"ki1«k.blndc"1«. 

»Im xr r1tcst.m«11dt-isit Blaqu Maiw- ril 
den flc c (U..:1k1s·.« Pastur B. Rjklhcdc ,,s.Llnc.!·-1-:- 
soffs-sp- 

»Tsr findt-z i dennc Jus-nqu chrxs xnhxiudcläzj 
Inuxltc Ti.m.« I( Ein-. B«1)i,,-.Wrdmi-I«. 

Den er cn fast-doch fmuk og passende 
Gavc at scudc til Forældrc cllcr Essiende 
iDanmarL Den but-de ikke savnes paa 
dit Julcbord. Agcntcr vnskes i alle 

Menighcder sm nu til Jul- Scndes portu- 
frit for 8100 fra DANLSU LchL 
l’l·l;1«. ll()1’d·l·l, Vlai1«, Nebr. 

Piauocr 
« 

og Orglcr. 
; Knngiv mjg Anleh- 

Jc« nmgtu atgtucOvlyss 
klingexungerne-»ewi- 
ier og Veto n soll- 
kaar, og man ...-l sin- 
de,ai ingen hat bepr- 

« 
Ver-u ;etseratti.bpvp. 

— Opms nanr Te stu- 
velr huad De Miit-h 
Pmno eins Erstei- 
Cars Miit-Claud- 

Minsnsmmsvs Music 
Cs Invaan 

606 Nsuslksc Avenue 
Minne« ul.s.Ms.«n. 

Alter-Malericr 
m ankn- msnljmalrrien snufom Pom·ancr, Blomstek 
s tm Landxhlw og Mantu- Emskr u. f. r. uvfskt 
sinnst M billigt. I Vcdilc oq ihn-sie jmportcredc Rat-ver 
lTnlie cui-»H) m prcspntml enorm-I bis-muss 
Beil-jämqu moving-o pan Traumge- tsl Alte-remain 

l.oI.-1. H.JENSEN, 
l 14 North dir-in st.. cuuncjl Bluts-. lu. 
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