
»Octnskc « 

cl balruasstiitg Nr :- o; Oplyss 
ningsbxad Eos J dansfc Folk 

i 21 sterith 
.:t gt set a 

Z AleH «s»TH Pl BL HUI BE 
Blatt Nebr 

-m1skerett« udtommek hoer Tirsdaq og 
Freitag 

Eins pr. Vorgang i Te Forenede States 
81,50; ttl Udlandec 82,00. 

Blcdet betales i Fokstud. Bestilling. By- 
talmg, Abtesfefotandtittg og alt endet 

angaaende Bladet adtesseres: 
DAleH LUTH. PUBL. HOL’SE- 

Blatt, Nein-. 

Lenkt-n A. M. Anders-n 
Aue Jttdsendeliet Chaltetes: Tanfkerem 

Cum-, Nebr- 
Suteked It the Post Ostsee at Blei-. Nes. 

ss second-Us- mutter. 

Advent-ins Rates made lmows upon 
sowie-vom 

»Dauiketeu« 
bliver Ienbt til Subfkcibentet, inbtil ad- 

trykttlig Opsigelie modtages as Udgivmte 
og al Geld et html-, i Lockensstemmelje 
med De Fokencde Statut Postlovr. 

Jkaat Mitkn- henvendet sig til Falk. der 

avettem i Bladet, enten for at tpbe hoz 
dem euer for at faa Lplysninget om det 

wettet-de, bedes de altid omtale, atde faa 
Avetttsiementet idette Blut-. Tet vil vcte 

gensidig Nym. 

Arbejdetipstgsmaalet 
.- 

Tet et uncegteiigt et gamn;e:: 
SpøtasnaaL men det et alligevel it- 

te hoetten udsli-dt ellet uodebatetrL 

Tet vil sige, det et itte tilftedgstilleik 
de besvatet ellet løft, og saa lange-, 
det itte et det, vil det staa paa Dogg- 
otdenen og gøte Ktav paa vor Jn- 
tetegsr. 

Utolighedetne i Colotado hat givet 
Athejdetspstgsmaalet ny Jntetessr. 
Det et jo Kapital og Atbejde, der 

tæmpet om Magten detudeY T Not 
tunde det synes, sont vat det Fore- 
ningsfpztgsmaalet, der tempes om; 
men hvad et Atksjsdetsoteninget ellet 

Unionet andet end et Middel i At- 

bejdetnes Hændet fot at hceode deteå 

Ret. Atbejdetne bygget paa den 

gamle ptsvede Sandhed, at Enighed 
gst stcett, og detfot sættet de det som 
eet as detes søtste Maal at saa 
alle Atbejdete i et vist Fag ind i 
vedtommende Fagsptening 

Det et ikte Vot Agt het sætlig at 

gaa ind paa en Dtostelse as Lampen 
mellem Atbejde vg Kapital i Colvu- 
dsv. Den Sag ladet vi blvt ijene til 

at tage Athejdetfspptgsmaalet i sinAl- 
mindetighed op til Dtsstelsr. Dei et 

vott Hautb, at flete vil tage Del i 

denne Drostelsr. 
At Atbejdetne hat Ret til en Tel 

as den Profit, en Jndustti tastet is 
sig, det indtinmies villsigt af alle. 

Jngen Kapitalist ellet Jndusttidti- 
vende vilde salde paa at fortange 
Mennesstet til at atbejde sot sig uden 

Betaling. Ligesaa indtsmtnet man 

villigt, at Kapitalisten hat Ret til en 

Del as sammt Ptosii. Saa widt et 

det Enigshed. Men det et vgsaa en 

nsdvendtg Antagelse at gaa ud sta- 
Det et altsaa den rette Deling 
as Ptositten mellem Kapitalen 
og Atbejdet, Kann-en staat otn. 

Men vi vil gaa lengete tilbage og 

ssrst pegepac 

de optindelige, vittelige 

gis Beetdier. 

Man et jo til daglig lige ved at be- 

ttagte Pengene som det eneste, det hat 
Verdi, men de et bate Beetdimaas 
lete, et ByttemiddeL Penge tan matt 

itte btuge hvetten til Mad og Dritte. 
chdet og Sto, has og Hjem ellet 
ltgnende Ltvsfotnsdenheder. Der kek 
vedes, ftt Pengesystrmet bsev opfuw 
det. Altsaa i- langt sta at oceve de 

eneste Beetdiet kan Penge net-m 
tegnei med til sde opttnsdelige vittelis 

ge Verdic- Dog, Metalletö Bindi 
tmnmet vi senete til. 

Det et et Ord, sont Gud udtaltt 
ved Betdenö Legt-Indele det delet de 

optindeltge Beetdiet i to state hoveds 
Puppen Gud sagde til det sttstl 
Mennestepan »Wir-et edet Jotdej 
undetdantg«. Menuesiet og Jotdj 
et de to mindesige Beerdigtwppet 
Og den ene— af didse et ashcngig s’ 
den andeu. Vvad vtbde thden mjt 
alle den- kptige Zwinger m 
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Et snfket Vertrieb 
For en Tid siden traf det fig, at vi 

midt paa Formiddagen saa sire unge- 
iraftige Karte ftaa paa et Fortoug i 

Omaha. Oven over dem stod med 

store Bsogfiaver paa et Stilt: »Po ol 
Rootn«. Vi fik et saia underligt 
Jndstryk af disses ejendonimelige 
Udfeen·de, at det faldt os insb: bare 
vi havde et tro Porirait af dein at 

vise den opvotsenve Slægt —- ti! 

Advarsel! 

Vor Motmonmission. I 
! J »Kristeligt Dagblad« of 7. Ju- 
fni Leses fplgende: 

l »Mifswn behandt Mormoiierne. 

Nastor Friniovt - Møller, der har 
veeret Prasst i »Den forenede Kir- 
ke" i Nord- Amerika i 7 Aar og M 

agter at sage Præsieembede herhjenss 
me ei Foltekirtem vil —- paa Opfer- 
dring af Jndre- Missions Udvalg 
for en Mission blandt PS danste 

IMvrrnoner —-- im Mitten as Juni 
tnok en Del- Mooer runvt om i 

fTaninark for at vcetie Interesse for 
kenne Sag. Prasser-, Menighevs- 
::.-.: cg Samfunvstredse, der knster 
denne Sag fremrnet, bedes henvende 
sig snarest til Pastor Frimsodt Mil- 
ler, Frederitshvile pr. Hjallerup, 
med Meddelelse om, naar Modet In- 

sies.« 
Dei gleeder os at se, at vor Ven, 

Pafi Frimsodt - Msller er vittfoin 
derhjemme for denne stsnne Sag. 
han hat itke stusset vor Forventning 
om, at han felv derhjemme vilde ded- 

blipe at arbejde for Landsmands 
Frelse her i Amerika. Den fvtenede 
Kirte vil i Pastor Frirnsodi - Msller 
have en Reptæsentant derhjemme, 
forn baade kender dens Kaak og Il- 

sier den. han sisl iike Tid at komme 
insd at hilfe paa vs til Assked, men 

at erfate, at han endnu derhjemme 
lever Jammers med os» dei et We 

Uend den Venägstf Ufsiedshllfew 

1NogleTankct til Lvervkjclse 

Frihed er jo et meget nndet Le: 
baave iblandt Verdens Born og 
iblanidt Gudg Born. La naar man 

f. Eig. 1æset Paulusv Bresd kil Mc 

nsigheden i Galaticn, der femte Koo» 
da werter man, at Der var nagt-» 
som vilde berøve Guds Born here- 

herligc Ftihed i Ktiftus Jesus, den 

han hat fat og i Befwcelse af, 
og fsre dem tilbage under Treibt-m- 
mens Ang, under Dei udvprtcsH Bud- 
Detfvr vpfordrer han dem til at ftaa 
fast, saa ingen tan rokte dem pag 
dette Punkt. Thi i Kvistus Jesus 
gælsder hvekten Omssiærelse ellet For- 
hud, hvetsen del ene eller det endet 

af uvvvttes Tinig komme-: i Betrags- 
ning, men ene vg alene Trom, fom 
er virtsom i Karlighed. Saa, et vi 

troende, da man vi ogsaa viere piet- 
fomme, ikke ligge paa den lade Sive 
og tage det med en Tausende Ro. 

Men naar Frisheden et vs givet, ei 

san statt og mægtigt Gove, san tei 
hat Ftihed til at gaa ind i Heilig- 
dommen,-saa vil den kære Gabe 
Mond ogsaa lægge den entelte 01 
Guds Mensgth i sin Helhed pas 
hjekm »Um-Auges itte Fkiheden til 
en Anledning for KidePL Alt tan 
jo mithin-gez og dek var newp der-«- 
om mine Tankr tom til at dreje sig« 
at det bbiver gjott inbenfot vor lillt 
Kitkeasfdeling as den hellige umwinde- 
lige Kitte, og det can faa mang( 
vaatlige Jäger og bringe Fee-vir- 
ting og Bitterhed ind mange Siedet 
De Misbtug, som jeg scrlig tæntei 
paa, er med Menigshedens Ret til a1 

i kalde Poesi. Lad ps tcnke os, nr 
l hat en Brei-it veret pasa et Stet- e1 

; eller to Aar, ligesvm det nu tun txt-sit 
«’ ßg. Menigheden er til-steht med sit 
) Profi, og Ptoflen med Mensgheden 
! Men nn faar en anden Menighet 
Lysittluifwdensww vgl-einl- 

der hom, M pein- lidt bedie. Ve- Wen W vervig Wls 
fett-r de Mc denne PrW f 
I eg deinem Wer man-sie Presstet 
! nagte Sommer seine, end hcn vix-sei 
« Ug et, ved fee-lebet at blsive festeste-k- 
! ten Wfkem for andre, og det lau dlivi 
’ 

en stor Stabe M Odeleesgellt 

—l 

’og Fordækvelse. Og jeg synes nu, 

lat denne Fremgangsmaade et lovlig 
Imeget tbejulgt i den for. Kirle, og det 
-Vutde siges as vott Samfunds Sty- 
Itelse. faa kærlig og indexlig, ssom de 

lfsormaaedw »O, Brpdte, det bør ille 
saadan vckre.« J msaa site, leere 
Gnsds Menighedet, sagledes begceke 
hinanan Bett-steh hast dog paa 
Herren-Z Bud: du maa ilke began. 
bverlen det ene eller det andet. J 
bot· gaa den rette Vej, at Menig«l)e- 
den«-Z Sekketcet striver til Samsta- 

ftels Formand og meodele bam, at 
seders Ptæst tejser, og bebe vom om 
yat give Anvisning paa Prasser, som 
han menet nogenlunde kan passe for 

.Kaldet. Saa et visind Ordningen 
den i vor Ritte, at Formanden sent-er 
Menigheden tre Priesters Navne, foin 
de faa hat Frihed til at vcelge imel- 

flem (itke sandt, leere Paswk G. B. 
Chrisbionsen). Saa hat bog Menig- 
beben noget at gaa eftet og behsvet 

lille at kalde lige ben i det blas-, 
eftek at »den hat hatt det, at den Prall 
vilde gerne fra Byen og pag Landet, 

Zog den anden gerne fta Landet og 
ind til Bsyen og al faadan los SnalJ 

»Mac! det ikke bedkpve Sankfunvsvem 
netne at here, at begge vor Stoles 
«Ledete, Pastotetne Anker og Vig, ek 

begge begcerede af nogle, som pnster. 
at dtage »dem bort detfra til sig.’ 
,.Bt-dte, del bsr ille saa at vcete". 

«L"igeledes lan man hin, at en lille 
Mensng har sendet Kaldsbrev Ell 

"fem af Samfundets Preis-steh svm’ 
alle hat svaret Ref. Hvot svcett man 
bet bog ilke voete alter og attet at«» 

sflulle samles for at kalde Prwst. ( 
Jeg trot, det vilde vckte godt, omH 

vor kære Styrelse saa lädt mete til 
de svage Sidee iblanvt os vg vejlede 
og Tinte livt ·mete fee dem, de fekej neigte af — uden at den-he hvetken 

zden enlelte fm Fkihed eller Wenig-: 
»hedeene deres Kalt-stet. «·" 

En Ven af vor-Kiste 
s 
l 
l —--——— 

Religionsundetvisningen 
i Folteftolen. 

Fotedtag ded Stolemsdet i Vatde . 

24. Mai 1904 of Biswp G. Koch 

Z. 

Men nu den ttiftelige Bstnelæts 
dom? Pagset den fot Vstnene? 
Er det ilte noget dogmatisl noget, 
forn vi ftal as med? Alletede den 

Omftcendigded, at den gatnle Ritle 

samlede sin Religsonsundetvigning 
om Vøtnelattdomtnen, Uil gøte Krist- 
ne betæntelige ved at svate ja pa 
risse Spptgemaai. Ktiftendom be- 
itaat itte blot i en lang Ratte Hi- 
storiee, men i det, det et diste Hi- 
storiets Rest-Hatten Og saa sandt 
som det et Orden i Guds Gewinnen 
vil det ogsaa i Religionsundewis- 
ningen i de sidste Stoleaat vcete en 

Ttnng til at samsle Bikselshistosdiens 
Resultatet og give en fantlet Frem- 
stilling af Guds Getninget til vot 

Ftelse, af det, jeg stal tto og gste fvt 
at dlive selig. Men dette et det, 
sotn vti hat i den ttistelige Bstnelcet- 
dom, det for os foteligget i Stittelie 
af Luthets lille K«atetismu5. Her 
fttes vi fta de 10 Bud lGuds hellige 
Villie med os Mennestet) til Ttven 
Chans Ftelsesgetninget for os, nnd- 
vendiggjotte ved Syndem og detfta 
gennem Fadetvot til Dauben pg 
Nadveten. 

J dem nat de: unvekpisxs i De 

stdfte Aar i Stolen. Undetvissles 
det tet heul, Jga dit Wne faa en 

Ferner-Wette af, at det, de hat lcett 
i Mbelhiftoriem nu fanilet stg sank- 
ineu i sine Resultaten hetved faat 
Foltestolens Religionssuudetviss 
ning sin tette Afilutning og Aftun- 
ding- 

Det et sondt nol, at Undetvisniw 
gen i Bktneleetdotnmen stiller ststte 
Ktav til Letetnes petionlige Jot- 
hold til Sagen, end Undetvisningen 
i Bisbelhistotir. En uttistelig Lit- 
tet lan lettete komme af Sted med 
at undetvise i Bibelhlstotie end i 
Katetismus. Bibelhistotten tan han 

: fort-ge pas at behandle sotn cum-in- 
k delige kenne og motsmntne Historie-« 
i Der tan unsdetvises meget vetdsiligt 

i Bibelslyistottr. Dette getat like san 
let ved Bttneleetdontmem sont sam- 
let sig saa stattt om Gnügde- 

L spitgsmaaslet og hold Behandling 
FMl vnve hatt acad-ist pg mig, 
Jst-is dette Swtgsmsaal ttle et Lee- 
i terens eget Gettespstgssmaah sotn 
s beetet hant Undetvtsntng Det et 

PEögfqa metd at lægge Meile ttil, at de 
I· det staat tfltgt til Kniftendotnnien 
edit mesten alttd fouttætte Wle 

.-1 

historie for K«1teti5mus. hvorved vi 
Inna tilfeie, at det dmdendte itte tan 

sitze-L Men den metændiahed at 
«1lnderr-isningen i Katetismug taldek 

paa Firditendonimen i Læretens eaet 
«Hjcrte, et jo dog innen Mangel, men 

sen Fordet ved denne Untervisnina. 
Tet er ogfaa sandt, at frugtbar 

llnrixkvigning i Bptnelcerdonnnen 
traver alvorlig Fortseredelse af Lee- 
reren da noaen Edne til at tunne ta- 
tetiiere, til at famtale med Born i 
E«1otg:1naa1 cg Evar og til at faa 

on faftflaa Resultater as en faadan 
IEamtale Naar dette gøtes ret, sen-. 
er det baade meget nsdvittende for 
Bnrnenes Tante og opbyggetigt for 
dereg LJjerte Noaet af det bedfte, jea 

what hart af Religionsnndervisning i 
Folteftatem ev skaadanne Samtaler 
om e: Stntte af den triftelige Beine-! 
lardoin Men, hvis dette forholderH 
ssa saaledes, saa Vil den samvittiqij 
bedgfnlde Lenker itte fpørge ideligt 
da altidr Hvotledeg ftal jea blide fki 
for at nndewife i den tnistelige VII 
nelxrdom? Men han vil sinc: Hvori 
lebe-I ital jeg blide dngtig til at un- 

derdife beri? 
Hdad der maaite færlia hat ftadet 

denne Ilnderdisning, er, at man af 
da til, fokdi man itte maatede lind;r« 
digninaem er flaaet ind paa Ramfe 
nie-t. Namseri et altid aandløst, ca 
faa i Ka:etismnåunsderdisninaem 
Men lldenadslctren heb-ver itte at 
viere Ramieri. Tet liaaet for Bot- 
nene at leere noget udenad Lg 

-manae as os votsne et glade ded, at 
di lærte noaet udenad i vor Vorne- 
lærdokn Meget andet af, hvad vi( leerte, liggek nn utlakt og i Taaget 
for vor Bevidfthed Men et og an- 

tet Zaltnevets, Sttiftsted ellet en af» 
Luthers Fortlatinget, ssoin di leerte 
udenad, det gleminer vi aldrig. Lgi 
den Stags Tina tan melde sig ier 
Bevidstheden i afasrende Timet, sa» 
paa Dpdslejetne, og blive til Rettig- 
nelfr. 

Men om al Udenadslceren i Falle- 
itolen, ogsaa om Ildenadslæten i den 
lrifteliae Berneleetdom vil jeg fige 

»so Ting. 
Forst, at inden Lckteten givet 

Ismene noget for at leere udenad, 
maa han have sortlaret dem det, sam- 
talt ined dein om det, gentaget Ho- 
Veptanten deri Gang eftet Gang- 
udsfundet Guddamstanterne deki osg 
visit Bptnene disse, saa at det am- 

trent er halvt lætt, naar de faat det 
for. Hort tagt: han maa i Timen 
have gfott det halve Arbejde for og 
med Botnene, spt de stal til at am 
den sidste Halt-del as Athejdet i de- 
reg Hiern. Ellets bliver Udenadsg 
leeren let til Ramseti. 

Og dernckft: Det Stof, der stal 
leeres udenad, maa begonnte-Z alvok- 
sligt vg gives for i smaa Stytter. Det 
sier underttidem at en Lætet opgivet 
til Stolens Etsamen fvm tcett: en 

lang Rette Satmek og en lang Rat- 
te Sttiftttedet; Bernene tan lidt of 
alt, men ingenting tigtigt. Dette sta- 
det Bøtnenes Hjetne og detes gode 
Samvittighed. 

Lad os ogsaa i den ttisielige Ba-- 
nelcetdom tfom i Bibelhiftokien) bes- 
gtænse Stosset, totn fordres tcett 
udenad. Lad det tun viere entelte 
Salmer og tun et entelt Vers ad 
Gangen. Lasd setv Luthers tille Ka- 
tetismus her tonnne i Bettagtningl 
Jeg vilde sige: At tose dette Luthers 
foltelige Matt et avetftsdigt 
for sagtyndige. Men settv der er no- 

get bedte end andet. De melt nie- 

ttetlige af Luthirs Fortlattngek er 

Fortlakingetne til Budene" og til 
Trosattoitterne hellere tcete dem 
gadt og taa tun smtale am de andre 
Zorttaringek i Katesismus end leere 
dem alle daatligt. — Og Butslevs 
Letebog maa ogsaa her tonnne i Be- 
ttagtning. Dei filger af sig fett-, at 
Polster-s egne Fortlatinger itte ee be- 
eegnede paa at leeres udenad —- men 

paa at benyttes i Samtale. F- Men 
heller itte Stristttedetne i hanc Bog 
sbsr alle leeres udenad, og det vilde 
i sasa Henseensde maaste viere heldigt, 
am man sit en Annisning til, hvilte 
Steifttteder man tunde udelade at 
Mesiosset 
«Men alt dette farudsat, et det 

uneegteligt nnn Tro, at naat en tei- 
stetig Later, der hat sit Laterideat 
sptan sig og ttteebet deeeftet, under- 
visek i den triftelige Bitneteetdotn 
seid on M Hei m- veu Dei as hau- 
'Rietigtonsundetvittitng, der trievn 
M Arbeit-, muckte qsaa den«-, des 
stassek has-n siest indee Whgetfer 
nien ogsaa den dee sinsset henn fcesi 
Glieder og Bienene maastede meti 
bltvende Winden 
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Vundct tilbage. 
Vmsten suttede dnbt,idet han fol- 

rede Btevet sammen, som han hav:e 
liest, og stat det i fin Lommr. 

Menighedeng Sorget var hans eg: 
ne, og hans egne dar ogfaa meget 
tunge. Det syntes haardt, at etPar 
Esttlldre, fom allerede var nedbøjede 
under Byrden of andres Stint-en 
ftulle endnu faa mere ved dette Bre«). 

Alt tunde med Guds Hiælp blive 

gpdt igen, men Vejen fnnteg san 
mørt. Han tunde itte se noget Sys. 
Stokmen sufede udensot igennem 
Traerne, — inde var det dartnt og 
hnageligt 

Hnn vilde saa gerne holde denne 

ny Bnrde sra en as bang Menighedsk- 
Inedleknmet, men det tunde itte lade 

sig gere. 
Tilsidst stod han op med et Sitt, 

toq sin Loersratte poa og git ud i 

Staunen- 
Mrs. Bat fnd og strittede into-n 

Arneftedet, da han torn ind. 
Der sad hun næsten altid, nagt 

han tom. 
Altid med en munter Hilsem altid 

selstabelig og venlig. Hon tunsde it- 

te huste den Gang, han havde for- 
ladt den sattige Stue uden at søle sig 
cpmuntret og styrtet. 

,.Har De hprt fra Laura i den 

senere Tid?« spnrgte hon, idet hon 
tog den Stol, hun pegede paa med en 

as sine Stritkepsindr. 
»Ja, det hat jeg. To Gange hver 

Uge. Laura er flittig til at strive. 
De vil not unsdftylde, at jeg itke staat 

"op, He. Pastor; det er Gigten, som 
plaget mtg igen. 

Jeg hat hast den heke Ugen. Jeg 
sldder der og ser paa Jlden og strit- 
tet og lasset mine Breve, —- de er en 

saadan Trost. — Neste Uge bliver 
jeg maaste rast igen.« 

,,Men hvokdan saar De saa Detez 
Husarbejde gjosrt«, sagde han med 

Medlisdenhed i Stemme og Blit, ,,Te 
burde sitte lede her alene.« 

»Au, Mrs. Pedetsens Marie korn- 
mer hervver enGang imellem og sys- 
ler sor mig. Hun giver Zinsene 
Mad og ladet ogsaa lidt til mig, 
naak ieg sortæller hende,hvordon hun 
stal beere sig ad; og hun denkt-Brom- 
de og lcgger det san nar, at jeg tun 
naa det og lcegge det paa Jlsden.« 

»Jeg bar det helt godt, Pastor«, 
sagde hun saa muntert, sont om det 
var bare Spsg det hete. 

»Men nu vil jeg sortælle Dem oln 

Lamm De stulde bare leese hendes 
Breve. hun er nu ved Sitte-Bitten 
og saat 7 Dollats om Ugen; og to 

sendet hun til mig, og to putter hun 
hver Uge i sin »Sdoletasse«,ssom hun 
talder sdet. Naar hun saar to Hun- 
drede Dollars, teiser hun til Hoffm- 
len. san er helt optaget as Tanten 
otn Hsjstolen —- er Laura.« 

»Ja, Lauta er en prægtig Pige«, 
sagde Presten varmt. Hun vil not 
stinne t Verden en as disse Dage. De 
har Grund ti! at viere stvlt as heute-, 
Mr5. Bat.« 

«Det er jeg vistnot ogsaa«, sque 
den gamle Kvinde nnd steaalende 
Ding »vg Laura hun er lige san got-, 
sotn thun er mastig Somme Men- 
nester twt itte meget paa at bede 

Herren onvSmaating; men Laura og 
jeg di tror nu. at det hjclper os Li- 
ge saa nveget i sman Ting som i sto- 
re. Men, sotn jeg sagde, Pastvt, De 
stulde bare lese nogle as hendes Bre- 
ve. th sorsitter Dem, Pastet, jeg 
stdder her og baade grober og ler, 
war ieg lotser dene; hun hat entsa- 
dan morsom Mut-de at satt-ge om 

aus-susp« .. 

hzm bete-leite ogspeyj txtprle 
sor««ftqst, og saa hat net date en 

halv Dollae om Ugen tisl Als-der og 
andre Ang. M ee helt morsomt at 
hete, hvee hun jtan vende o 

H few site 

tug, san at hpnspxgn spare sue Sto- 
letiengr. Jo, Bester-, Destnlde date 
lese heil-des Beet-; meet det kund- De 
Me, M Laure- vicde«tkie synes pm 

det. Hun vit, at jeg stal lJ.:.:ne cg 

Ibo i Byen samnien med beide; nsen 

Fjeg siger, det er not bebst, ie; blioe!, 
hvor jeg er, indtil hun Most iærdig 
med sin Højstole, saa beben-er Hi itle 

Tat vasre saa wie med at saa-cor. Tet 
ter bebte, at jeg bliver her en tot 

aatnle Farm saa lcenge oa as e stetig 
kg italluner oa passer nis: Edle-r 
og Peter og min Smaafrth og on- 

dre Tina. Det kostet jo feig meszet 
at Leje Hus i Byen. saa de: heteer 

sig beore at blive her « bziio;:s Exist- 
ltepinde tlirrede ivrigt for e: Tio,5«a 

Zstoppede hun og saa paa lik« «i ned 

ivria -,z-orrentning i sit Blit 

,,Jeg liar aldrig sortalt Horn 
men jeg vil fortælle Dem, Or. Pa- 
stor«, sagde hun stille, »at jea læggit 
til Sitte en Gang icnellein trtr Pen- 
ge til det sainnie Øjemeo Laura 
ved itte noget om del, inen naar hun 

saar sine to Hundrede spat-et sam- sinem vil. Det itte overrasle n ig,oin jeg 
ogiaa havbe to Hundrede :i: at hol- 
de hende i Stolen nied. Jst iorsit- 
rer Dem, at jeg er ualminoszlig Del: 

ligt i sin Stol. Ester en Tiv tog 
han et Breo fra sin Lomme og lagde 
det Paa sit Anse. Det lu Der en 

Stund, saa tog han det igec og put- 
teoe det tilbage i Lommen ubestemt. 

»Im en Ven?'· spurgte den gainle 
oenligt. 

»Vel — nei; ille just en Ven· Hat 
De hsrt stahenry i den senere Tiv?· 

»Im saa tort Tid sidenx Hean 
er jo itte saa slittig til at strioe. Je] 
hat Brevet, jeg viste Dem fidste Tal- 
sigelsesdag. Da sagde han, at lian 
hat-Ue en Plan, sont han mentr. at han 
stulde tjene mange Penge veb, og hon 
tunde eilte komme hjem sprenk- til na- 

ste Foraar. Han tomnier not snari 
hjem nu.« 

,,De sen-dte ham Penge?« 
,,J—a«, sagde den gamle uoilligt, 

,,tyve Dollars. han manalede var- 
me Kinder til Vinteren.« 

»Og endda er Hean snv og tnve 
Aar gammel. De gav harrt en god 
Stolelrerdom og hian ham til at las- 
re en god Profession. Hart butde 
tunde sorge for sig selv«, iagoe Pra- 
sten alvotligt. 

»Don hat hast megen Mcdgang — 

har Henky«, og idet Strittevindene 
begynte at tlitte ivrigt igen, ssgte 
heüdes Øjne Prasstens Ansigt med et 
uwligt belymret Blit. 

,,Men han strev, at han Invde godi 
Arbejde, og ventede at tjene mange 
Penge og totnme hjem til Jst-rasten 
Rate Baru! vi bliver alle saa glade 
ved at se ham igen.« 

»Heut» hat været en lille Vildtat, 
Pa«stor; men jeg mutet-, hart er mere 

stadig nu — del syntes jeg at lunne 
lasse as hans Brev. Og der var Lau- 
ra — jeg var ncesten bange for at se 
ind i Fremtidenz men det er itte saa- 
dan nu mer. Den tcre Gui) giver o- 
smnme Tiber mete, end vi bei-er om, 
og gtr Viel-set glatt ester den lange 
.W« 

kutsc- Tsjce Is. Dei var ttte 
« 

let at komme sieh den ubehageltge5:y.- 
heb, sont han var nsdt til at meddele 
heade. 

»Jeg sit et Brev — angaaende 
henty i Estertntsdvag«, begyndte han 
tortvtvlet »Det var strevet af Po- 
llttbetjenten, som atreiterede hom. 
Dem-W Arm var bei-steh saa hast 
tunde ttte sttivr. Jeg vtlde have holdt 
det hemmeltgt for dtg, dersocn jeq 
kunde«, sagde han, da han saa, hvor 
blegf hun blev, ,,men ieg mente, at du 
vtlsde helft sit-de det verste( 

»O, teg vtl vtde det drei-sie's sagoe 
·'"hut·i, »M- Intg Bis-vest- 

dan gast- det til hende og git til et 
Bindu og saa nd paa Sneen, men 
saa tntet Undtagen hendei blege An- 
sst, tun M stg over Brei-et 

Fern Mlmitter gtt — tt —- saa 
ruhte-Inn sts tllbage ins t Væeelset. 
can sad der og sttncde tnv i Indem 
wen W stie- l stille M. 

. Priesten hostede og vendte fig um- 

I 


