
Et Mode. 
As Zaratias Nielsem 

Vi havde et Hus med et Par Tom-der 
Land 

tret ude ved Klintens Trom. 
Min Feder var Toffel- og Træstos 

mund, 
min Moder var Vasterkone. 

Jeg var en lillc fcrvovcn Gut, 
-saa tyt cig fund og fornøjeL 
Bed Stunden jeg fox1pede, sang og 

flog Smut, 
og Smklet lysse fm Ich 

TM ««k ke- fis-»J; T«.":«.: ksspc Ph! 

VIII- 
og ten-, III-fis Ekusfcxk :;.1 Kcnfci; 
hun ftskrextsedc kxm of Eot nsg Sorg 
og disk-s i Fatxigbxksii. 

s 

Og feig Ekev tinzxskf i srcmmed Brod 
for fis-stets ancr Den Aaket. 

J Pfeffer jeq leb, led Kulde og NEW- 
blev prnglet oq mkket i Haare-L 

Med chppen oig Posen omkring jeg 
drev, 

i Lsan bleo øvet min Tunqez 
jeg singes med Hunde og Drenge og 

blev 
en rixifig vnnartig Unge. 

1 
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Med hele Verden im lcm i Reig, ! 
jeg gforde Forkræd, kwnr jeg kunbe 
ihi alle var de Ha Nakken af mig, 
mis Navn var i alles- Munde. 

»Ja, bi J bate, til fis-g bliver ffor,« 
—- jea tænkte san ofte i Sonne —- 

»saa stal J faa fe, bvklke Neun-r der 

gror 
paa disfe knollede Arme.« 

Saa gil dct tut-til mit sclstende Aar, 
da stets en Dag et Guds Under. 

Jeg hafte- det end, son: var dct i 
Gauk, 

og tidt jeg endnu pcm det grundeh 

Dei var en Sondag. jeg stieg mig om 

langt borte fra Hjcmmets Egne; 
min Fed var trcet og min Lamme 

tom, 
af Sult Var jeg tatst-ed at segne. 

Bort Vc1r.jefk wnnket om Ratten før 
fta Hjemmet det ftyixge og scklh 
»Nei, heller lufle fm Der til Dør 
og tigqe mig feem eller N flieh-V 

Da naaed’ ieq til et Lnstfted, ver las 
vmttanset af Hyldsog Syrener. 
Jeg listed i KoPnet mig ind PaaTaI, 
jeg saa hberlen Kot eller Tjener. 

J Stuen var tust. Jeg ind mig stieg 
—- hvor Lejligheden bog lollerk — 

jeg folte, min Kind btev luld og bleg; 
jeg git jo paa Ttmesoller. 

Jeg lntted’ og sprich og tiggede i 
hver Arn-g; da faldt i det femme 
mit Blit hen paa et stort Maleri 
i ubslaaren Cfgetrskssrammr. 

»O nei, o nef bog, brav eer jeg her! 
Min Moder-s Hyttc red Strandenc 
Der ftcmr hun jo selv, og der og 

her 
men er feg dog fea Forstnnden! 

Nej dist. det er jo min Moder selv, 
det er heut-es Mund, hendes Øjel 
Jeg lendee jo ogfaa Størtet saa vel 
og den teernede Hveegarnstrøjr. 

Hirn ser hen vaa mig. O bliv ilke 
wed, 

lille Mor, vkkr blot ille bange, 
ieg stal ilte stjæle eller gøre Fortmd, 
lille Mor, vokr blot ille banget 

Men hvordan ee bet hele dog fat .? 
Mit Hjekte san fcclfomt banker; 
det er, so,m der frem af Erindringens 

Nat 

gaae lyse og legende Tanlen 

Det et, som med et jeg flyttedes hen 
til Stunden og Kltnten beehjemme. 
Lyilevenbe see jeg Ug, Mode-; tgen 
es httet Un laan Stemmr. 

Jeg hustet det geht« jeg var denGcmg 
m lille Krabat i Blase. 
Ved Strand-en feg leged’ Degen fang 
med Stene og Squlehusr. 

Med Hunden »Pasop« og Grisen, 
sont gik 

cum Agken og fnasied og based, 
sua mangen en lystig Spas jeg fik, 
ni junges-Ist samtnen os mored. 

Tka naar du« Not-eh fra«zltbejd’ kom 

hiern- 
M didfje Arch- ,,(·«-'c.dt« It opdiske; 
Ins-It kn: es ct JEra If set-der af Lommen 

frem 
)·.t stunk THE-i Ecjkgnm til Bisse 
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HJT Iss III XII-. kLTxik 

II TM EZYEV vikt ists-i i? »in-m »Es-, 
:;,an11i: dr( kyi ed sjsTtx XII-findes, 
cg litt efter gibt Les- ;!t!-1.«ris:kE-zk gksdd 
sue stist impd Drantxsencs Linde 

Tg andaJ Tsiomens Lisor tu de jsjj 
sum ! 

cg kru ins-; her se It !1na«s- spfxundssxh 
incd mine nyvendte Bukscr vaa 

vg Hatten me Slpjse i Panbcnf 

Jeg hustrr det ogsaa, hvcr mangen 
Gang 

jeg lckned’ mig til dig med Gliede, 
igxiens du rerende kalte og sang 
tm han« der elsied’ de spæde. 

Ila ja, hvor var det en mageløs Tib! 
Hvor rig bog pxm Mkde og Glcederi 
Bliv ille bedxeveh o Moder blid, 
find-i jeq staat her og grceder. 

O tro mig, tro mig. det gør mig fca 
godk 

m Stand ved bin Side at grcede. 
Jeq frei-, jeg bkcv siik’liq entmu, hvis 

feg blot 
fix-r dig kunde hvet Das frenriræde.« 

Ja soadan stod jeg og talte og græd, 
da tørte en Haand ved min Skuldek, 
mod Deren jeg hurtig flygtede tæd 

og gjorde et Spræl og et Bulder. 

..Nej holds, tom tun hid, lille Ben, 
vg hist 

af mig nu en lille Bereining! 
Din jeg nu hat hort, jeg lytted før 
cg horte hver enesie Sætning. 

Sau dct er bin Mut og bit gamle 
Hiern, 

som nns jeg dig harte forgude! 
Ja, det hat med Penflen jeg try1- 

let frem, 
en Sommer jeg laa derudr. 

Ja jeg hat vel malet i Stiesevis 
af saadanne Stykkcr, min kckre; 
men dette her bærer bog føkfte Pris- 
det bragte mit Navn først i Æte. 

Og Tusiuder hjemme oq udenlands 
fra 

hat undrende for det sig stilles; 
men aldtig bog lyfte san klart som i 

Dog 
of Liv og of anc mit Billed. 

Den Rast-me, Du fletted om def i 
Aruns 

txf Mindrrneö der ge ckattc, 
bar fasset omkring bei en skærligi 

l)edsglans, 
fom du Um og jeg ret kan satte- 

Lq dersor — hvek Gang jeg herrs- 
ter det ser, 

im dobbelt ftynt vil bei finde. 
-—— Men sig mig, min Drcng, hvad 

vilde du her? 
Hvad vor vgl dit Ærind herinde?« 

— »Ak, kcereste Herre, jeg er saa 
forladt, 

derfor jeg mig arter saa ilde; 
jeg listed paa Taan mig let som n 

Kat 
hetind og vilde .. og vilde 

Men faa —- saa blev feg saa un- 

derliq tm .- 

af Hjemmeks Glæder og Goder. 
Jeg trot, at Vordem mig selv hat 

fort 
ihn-int- for at msde min Moder. 

.-— »Das Unter jeg messen pasan 
L min Ven; 

l—— 

saa bliv da herefter hos hende, 
og tak din Gud, at dit Hjetn tgen 
du havde den Lykke at sinde!« 

Nu Aar et«hentundne. —- Med Pen- 
slen jeg vandt 

et Navn selts, sum længe vil gceldc. 
Ja Ry jeg hat vundct, og Lykke jeg 

fandt, 
singt mete end jeg tan formelle 

Men del cr nackt Cjud min tarrliae 
Man-. 

Odem jea tan min Lnkfe tilteanex 
llink Mode tnia leftcde ind i et Spit, 
Tom satte- til solriac Este-z 

III end-: VII-Hex» : Innre-r det ta! C 

vijkp Jkatirtsskx n.1at --I:«-Ts«n Hinme 
» ’e-« Skitzäåykscr ijk Ist, spw 
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Trankst-eng käåssith 
.«. fixxt txt Hätt-Lu» eki sc 

HAE, 
c- Ist-s .L.-("k:!xtx;t.(", etc »E-i«s.iz"1 ,"..- 

den tit- 
l( fat tiefe-en, du- ciutkc hat«- 

sitt-ZU, 
T fcxt Laut-»Juki« san-; Linn denkt 

guc- 
(:J·--- for den Ende, twottil den hnzu 

bät-, 
F-- for den Fjende, hvis Blaue hatt 

Vat, 
G- soc ond Getning, sont han hat 

begaa«t, 
.D—-- for den Hang, han til Dritten 

hat faa’t, 
«z---s staat for Js; thi hans Hierte 

blev loldt, 
sttaat for Ja, fom han itle hat-! 

holdt, i 
st-—for det Krab, fom ham nasstenä 

dtev bild, 
L— for den Ll)kte, sont han hat far: 

spildt, 
M —- for den Mant, i hvis Vold han 

et btagt, ! 
Sji«-for det Nei, han fotgcrveg hat« 

sagt- 
O ——fot nvenlige Ord, han hat kalt, 
P tmfor den Pris, han for Dtit hat 

betalt, 
ON for den Qvide, han voldte san 

tidt, 
R-— for Rain, sotn ham btagte saa 

vidt, 
S—for den Sorg, han sit Hus hat 

forvoldt, 
T—fot den Trcette, han ofte hat · 

hotdt. s 

U ——- for den Undergang, hvortil han 
gaat, 

V—fot den Vej, som til Døden tun « 

naat, 
« 

anmt den Whisiy,han drat til en 

Stif, 
X --— for den extra Bekoftning han 

fik- 
?)—ftaar for Y-ndeft, som ban ilke 

fandt, 
Ist-for Zion, sotn han tkke van-dt, 
Eli-for den Ære, han tabte fotjj 

visi, J 
Los-for det Ode, hatn vented’ til · 

sidst. 
l»Sundl)edsbladet.«) 

«- 

Glimrende og fikket 1 

,,Jnvcftment.« 

Hat du hatt otn Bygningen af 
,,Tl)e Alasla Central«, der tilbnkxetz 
de bedfte Baneviltaar i Verdent Sip 
lid og ftotartet »Jnvesttnmt«! Fiun 

faa Dollatg andtagte vtl ftabe disk 
en Fort-nun Der et jagen Ujitkerlzsed 
i den Saa. Bygningsatbejdct be- 

gyndte LA. Aug. Vanen bygacs stu 

gennem den dedste Del af Alaska. 
Vætdifuldc Qplysninget am Alaska « 

og dets glimtcnde Banet saa oel sont 
om Alaska Central fendes frit. Sirn- 
sttaks til A. Rydal, Ctoolstone, ; 
Minn. 
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Det dedic- ef set billlkste, Orts-, Ildst 
o- IJth, der-pi- beroer U. I. seyn-tot- 

kWtct. skktsr est-r Rats-Los- 
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Nu og Korn et Benge. 
— Itz- Aocn's M kmä sll fothiudst 
Side hvi Spinene as qure 75 Br- 
qut Ovid iste, kostet det ntet. Sclgei 
m O Oages Prove. Prier er 3750 pr. 
lO I. ekorhinlnker Utsi has Hausene« os 
do Wer stere Æg, ellers ingen Betalms 
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Vi hat modtaget man-ge gode billiges 
Bøger, fom itte er opført i dort Kam-( 
losg. Summe sælgeiki til nedfax Prng 
saalasnge Oplaget vorer. Prifeme er 

netw, og Bogprne sent-es Pvrtofri.t, till 
Oplaget er ursolsz i den Orden, forts! 
Bestillingerne indløber. Srkiv merl 
del samme. Laden del er for sent· l 
»Dir-gerne bestilch efier Nummer. 

END, dich-tsin Flochckj for Lljkiddkl 
stande- LILlsirkleiin(z«c-.«. ils-sit VII- 

vssdningicr lii fin og simpel Mad- 

lnvnitm meD angiseu Vkmt esier 
den ums Vasatinddcliim JndchoL 
Lende-: chledning til al me, ba- 

se, sie-am Why nedlkrzxgu Umstaqu 
anrelte; Tillavninq as PosiejeL 
Vndditmex·, Lager, Gelen, (5,re11!er, 

(Yons.potter, Fronmacr, Ealaler, 
forstellige Trilke In. m. Med et 

Tillækj of cl« nnttiijks Ohne-rund i 

SWDMIE oq Andre Jiiilrldku 1132 

Biber i -s.m!flc1,1. Nedsut fra 6s«")c. 

til 15 Gmel-L 
ist-M Millide Spørqsmaul og et 

Sinkkc af dcst oanflcFolliiLevnedss 
lob. En folleliq Julegnve til Ven-v 

Mr i Norden fra Wilhelm Birlei 
dJL 260 Siber i OnIslag. Nev- 

fut fra 8120 til 25 Cents. 
25)1. Breve sra Held-ede. Udgivne uf 

M. Noch Dennc opsigtsvceklew 
de Bog, hvis Motiv er Luk. 21, 
36: »Derfor vaager og beder til 

ewhver Tit-, at J kunne agteg vor- 
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Vixie til at uanty de Ting, som ske 
skulle, vg tii at bestaa for Mennc- 
fkenii Zon«, inkeholder 420 Oktav- 
sider i Omslag. Nedfat fra 81.80 
til EBLOQ 

«)C, -.,2. Christi syv Ord paa Korfet. —- 

Bekragtninqer i Fastetioen af Fr. 
Arndt. 98 Sider i Omslag. Neb- 
sai fra 40c. til 15 Cents. 

293 Den khristelige Vished. Apo- 
lcgetifke lindersøgelser med særligt 
Hemmt til Franks ,,System der 
christlichen Getvissbeii«. Af Hean 
listing Sognepræst i Beile ved 

Aarlms. 244 Sider i Omslag. —- 

Nedici fra STILLO til 50 Cenis. 

294. Evangelifke Foredrag i Anleh- 
ning af Pater Langes Angreb paa 
vor Ritte. Holdte i Gsarnifongkir- 
ten i Ftøbrnhavn i Fasten 1892 of 
Heim) list-sing, Tit-. theol. 182 Si- 
der i Omflag. Nedfat fra 70c. 
til 35 Gent-J. 

2.()5. Noale Blut-e af den kristneKvin- 
des Hist:«ric. As Haraid Stein. 
176 Sidcr i Dmflag. Nedsat fra 
70c. til 25 Muts-. 

LIA. Opteqnelser om mit Levneds og 
min Tids Historie. Af Dr. Hen- 
rik Nicolai Clausem Forste Haid- 
delt indiil 1848, 318 Sider i Om- 
flag. Andcn Halvdeh 1848——1875 
576 Sidcr i Omslag. Vegge Bind 
nedsat fm PIZJO iil 81.50. 

297. Halvgrundtvigianismen eller 
Bogstavdyrtetfm Af Es Henrik 
Scharling. Prof» Dr. theol. 172 
Sider i Omslag. Nedsat fra R 
iil 25 Ccnisz 

298. Dammer i Billeder af daner 
Digtere. 152 Sider i Omslag paa 
meget fini Papir « 

og i smagfuld 
Udgave. Jndeholdende det finefte 
Udvaig af Digte, strevne af næsten 

wolle Danmarks Digtere, hvori alle 
de mere fremirædende Seværdigbe- 
der iDanmark befynges. Nedfat 
fra 50c. til 25 Eritis-. 

Danks-h Luth. Pan Heut-»Es 
Blatt, Reh-. ; 


