
Yed Zrnen 
EtValg. 

Iortcelling af Kann M. Nielsen. 
(Fottsak.) 

Hel-. E.I Jla om De In Je vidst, 

hvor EIT- nnslede Dem langt Vorte; 
men n:c. n .««nl dig llndftnlb ning kun- 

de In Its fremføre, sog san ble: 

Elim- kxg den, ist Un nnmtre 

folge III-: strick de andre :«1 Fodsejsz 
dazu-55:1:;1-:72 .f:jc11:, sen its-r en UT- 

flyjzeczsxcx nczqet oftijq f:r Orten 

Her ··—.::";e:e5 efterha.«.r1de!1 en del 

sites-:- JE Inn-:- sædvanlige Trugnngs 
fælle:, p« Ic: Var me) en nnderlig 
Tfølcssc .«.E Frkqsorxlfh at Inn for n 

Stun? :.-.:-: fis« tmcngen til »T: 

fme --Z"-.·rcc Junker. Lg fanledes 

les-» Jl7::.««.-:n rnere behagelig Or hats-H 
End kxtkt Jacke fsreftillet fig. 

Her ir:«: Midnnt brod Zelslabet 

sp. II «- "« som nu inte: bar-de at 
U-««—, 

sinnt-: .e: »s: Jan den lanai fortere 

Ve? ris: .«.s.«:::1::n Bnen nalgte nn den- 

ne Bez. 
TH: U en Falls-« flgn Mien, lnz 

og Z.::!. Ert« slin en Ekærfomme 
nnx kry- k—«::e. Himlen Etræloede ssg 
Alle ;-: åøktskelig over den flumrende 
Insp- «F-: .-.-: Tag-Teilst lag mer Enge J 

droa fi: hst on her i 

belt ov over Filøwrs 

ers-: :—. Je unqe tha« sure lwis 

dank-IT ..7«: Bipner sklsrnkt bvidnede 
1 "-—Z:::-::—-::7:.1:51n5ningen fra JTÆ 

J de: ::«J-: siræs Ved Vejkanten ftrøg 
en usw Eli-: o e med ssljd fm Mol, el- 

:.«.: :.: III stille, I: ban knnde 
TH: Jst :landedrag. 

Ja. ::.: :-.:k tnst sog rolig:, og her 
Dator-»T- .1.«2:x .11ene. Eaa our her da 

soc -.:: --«. : jlighed til a: faxnle sig 
til Jst-. ..«:5«aorende Bestiman scm 
nogisxt Eis-»Je. Men at, M i kenne 

id1)1157t—- .l..«.: o lde Tanterne tun jage 
en ·.":«·«s. : .·n-::ning, tun trekse orn m 

Pers-II —— «ende 

-c.:.«.. :«..: mache DIE de ZJ for-fix- 

Huse : Its-L Eaa en Qinark cg atter 

M. :: ::.: dsgeriet Hm fundfo- 
gwixtzpsiz .;:en for Den store, Hut 

te .L«-:T:· ": «: kmrte til Ojcntsotn:::cn. 
Te: :T-««: Tquunade Løp Jaldeke JE- 

.J«;—..«esnet sog sendre kurn :«n 

Frist Dissrtj E Mode 
zks ...::e bver Eti o; Hoer ng 

der Etsc, fr: »Ur bavde ban s m Bot 1 

man-sen .i«.:««g leget me: sJ gerenå 
-:en5 De endnn Born 

Ins zscu traadxe Jennng Fod 
; ·: Erler, tbi nun Sande jo 

duntset ·::: El Ijerne bck -ørensen :-g 

« «
 

k
- 

—
- 

tsnr :.«-::-: :«il1.ig afkml If han; 
None- nun nan n:t Und-.- 

HFe"-s 
·.: ;1.: det, nlslec Der tændt 

Lvå T ,: —«" « OEVft Tut-me nd inod 
HC;«-:::.« nu f.1.: tun Tndelig en 

Ly;«·-r«k:t trwnne fi; Aennern Dei 
:ck::i- Ur- XIV-ern tnnfise Lukr- opne 
Das keck-: IEV As Tanne-IF Ak, 
mai-JE- :-«.r Det hende, bun Bunde jo 
share :—-7:«-t en Tur ude o; førft nn 

ver-re Deckt fsje-n. Eiter Evad ban 
vibrie. not-e Jcmfrnksrne just deres« 
Werkes-VI fsksr i Gavlen. Han faa hende 
i Tags-ten Trra ved Vet Inbne Vindue 
oq .1:e tcnfefuld ud i Ratten, ung 
pg fkøn III s« Zornmeren felo, tænkens 
Te -.2: — Ia nmaske pag nam. Aa- 
hmd :::1 hin et Lcjeblil Traadte ind 

Es Haken sn Jsædedc sitf je ved Zynet 

ln mæclLig Windeln-. 
Ei Iastrnment, sont tilbssokf 

ver segnet-. 

Met sum lasse- til-ide. 

hatte Instit-weist et l Form If et Log-me- 
Mtekt,. com Opüademe hu Este-it pas o- 

IIII di kam-I- «Actias", et Okd sog et set-es 

Ewig-merke os ejei as des-. 

Zwist-Musen st« Genosseme pas-tagt 
Musik-c st«Aet1n-" at der its-e et aocea 
Uswäished tot Oper-vone- ellet Ums If 

Medicina for noseo Form 
It sycdommr. s t - k 

Ist-riskant ok todte 

» 
Ibuotme llåvtw ts- 

setsu os Ins-krel- ss 
sinkt ksu hethkedes feel 
set-ne aye ok met- tm- 

Im Uetlwsd Evi- Cette et et Pakt-m 

Ists-set- hm It viere Its-ten sllek helt 

U. «Actfn-" hu vorn pkøset i Hausre- 

Okstckuitlss os hat bevlklset stumme-sus- 
Melseb so- Olkket et Ort-denn If I 
M Wanst pg. It set ei- en Arm-et at 

Its-IM, at II III-it e- kamst-mit- 
Ukkjsw De Ist-ke- ephm Interesse-et l at 

HI- MI UMIIIU OI e- per-ov- 

DMI CHOR-ON bot W po- Pwve 

s 

Diesij III-en kwpht onl- 

M hist-IM- toktsliet alt am 

«-s·sls0" Its-« Mk- ttos os- seh-erte- 
— Welt-h Io- Cst ds- Wem ok 
CO- Wmsy sit bun neu-It sam- 

Ms. M bo- 

M ø d r e. 
sank euer kriegt hell-redet ikkr. Voll dct Nord-, 

sub-fut- ssm vasde Singen. Der des en konst- .-tn 
kioaelilsem be M- oam Tal im e edet en Mit 

macht-ca m OnkelHiemsticbehaadltag, sont betone-de 
t- os mange and-ei. 

MKS M. suMERSs 
Bot D. Nov-e Dame. lm1. 

af heade, maaske det var sidfte Gang, 
at han ubunden havde Lov vertil. 

Han stod en Stand Uvis, saa anb- 
nede han lydløst Laugen og traadte 

inv, vandteve gennem den smukke 
Nøddealle og standfede først under et 

Pm høje Linvetkceek, hvorska han 
udmærket kunde overse Hufei. 

Ja, han haode Ret. Det ene Vin- 
Due i Gavlen var aabent og klart 

oplyst, men et hvidt orhceng dækkede 
de to nederfte Ruder, og derfot tunde« 
han kun fe det dunkle Omrids af 
en Skikkelse, fom af og til bevcegede 
sig noget iilbage i Værelfet. 

Lidt siusset trat Lan sig et Par 
Sktidt tilbage, halvt i Tvivl om, at 
det var rigtiat af bam at staa her. 
Da lsd pludselig Fodtrin bag rieb 

kam. Forstrwktet venbte han sig om, 
men tumlede i det samme nceften til- 

bage, thi for ham stiod —- Jenny. 
Hun bar som sædvanlig nu i Som- 

meren en ncesien hvid Kjole, men paa 
Hovedet havde hun Hat og i Hann- 
ten en lille Arbejdstasie, saa det var 

pjensynligt, at hun havde været paa 
en lille Visit i Byen og nu vendte 
hjemad gennem Haven, just den Vej. 
han nys havde gaaet. 

»Jakob Hohn, De beri« udbtod 
hun sicelvende og heilig forbavset. 

»Ja. jeg — jeg 
Han standfede stammende og forle- 

gen, og todmende og forvirrebe stop. 
de der overfot bittenden 

»Jeg sagte. aa, Jenny, om Des 
vidste .« Hans Stemme lsd saaj 
bævende vorm og blød, at hun plus-; 
selig løftede Hovedet og saa paa hankj 
og det var de samme Øjne, fom han« 
en Gang for havde modi, dnbe og 
var-me med en Folesse fvr hom, som 
ikke lob sig misforstaa ( 

Hvordan det git til, at han i sont-i 
me Nu holdt hende i sin Favn blev 
ban aldrig siden klar over, men al- i 
drig glemte han den Stunds LWHl 
da hun fnld af Tillid lagde Armenel 
om hans Hals, sin Ktnd ved hans 
Bryst og hvisiede: 

»O, Jakob, stulde jeg ensomme 
anl bog ogsaa sinde en Mage.« 

Og Havens Roser svulmede i den 
tarse Nat. Lillierne vuftede siønt af 
lmlvtlufkende Kaise, Jasminekne lyste 
sont en Stjemehær i det mstkegrsm 
ne, og henne under Lindetrceexne, 
hvis vaade st bsjede sig forttoligt 
Hammer-, sad to unge Mennesier og 
tolkede hinanden der-s Kceriighed 

Der var næsten belt lust, da Jacob 
Hclkn »wer Iankrerie bjemad. Ti- 
tsen Var fløjen fra tun-» for ban okd 
fte af det. En heilig Morgen rat 

fulgt efker Ratten. Eolen var endnu 
itte smaet op, men det var Mutan 
Fu for en form-: de sig jublende up 
fra det vaade Gras-, sprft kunde man 

ffelne mellem Etemmerne, men fletc 
Ia flete kom bestanvig til, til der til- 
sidsi blev ej meste samlet jublende Kot 
if glade Efemmm der hilfte den 
unge Morgen. Taagen laa end-an 
zrørlkg over Enge og Dalftrvg i 
Kommende Ro, kg Blumsietne stod 
web bøfede Hut-even men Dugdra1- 
Beme, der perleve paa bem, farvedss 
:lle«rede crf Tags-UND sont tiltog i 
Zsk med hveri Minut. 

Jakob Hvlm var oder at Maade 
sytLelig. Aa, han kande omfavne 
hele den dejlige Natur, der saa sksnt 
harmonetede und hat-es egen Eint-s- 
ftemning. Og der lau »Mkks.hmd«, 
hans stsnne Ejendom hani .! 

Hatt standsede plnvselig sont lyn-— 
flogen. — Hans! — Nei, nu var vet 
forbi. forbi for bestandig. 

Han blev steigende ubevekgelig. En 
Fplelse af noget isnende kocht krøb 
og rislede ham nev ad Ryggen og 
hell ud i Fsdderne vg Iingtenr. 

»Hvad havde hatt dog gjott .!" 
Gjort? —- han havde gjort etl 

Balg —- ofret sin Fsdegaard paa sur 
Kmligheds Alter. 

hatt mere sank end satte sig ted 
paa en Sten og sisttede Hovedet i 
Monden 

Ja, men derved Bat-de han jo vg- 
saa Oundet den bedste, den yndigste 
Png han kendcke i Buben —- kunde 
Bpttet da ve! vcre Gebre? 

Nef, vist Me, det knnbe det bog 
)ikke, og band Øjne since-Jede den-ed 
— -men- alligevesl ,,Bitselsunv!« —- 

»Hättet-MU« 
san liftebe Hohes-ei vg saa lance- 

Httcd pp kund Gaatdm M sich 

og statelig laa den ikte dek, og se, 
sdvor flot den nye Glasvetanda tog sig 
ud, fom han nu sidtte Eftetaar havde 
ladet opfote for at stoppe Munden 
paa nrgle Stumlete, som davde be- 

gnndt at mumle om, at det var smaat 
for dann 

Ja, der laa dansis Forckldres og 
bans egen Stoltded, og nu stulde 
denne stønne Ejendom gaa over i 

fremmede Hænder. Jtte under Ham- 
meren, nei. Gud fte Lon, dan tunde 

drig telv fwlne den som cerlig Mand: 
men alt dilde qaa Ined — alt, line 
frei Besætningen med de stolte bkune 
— at, lmns stolte brnne — til AMI- 
redftabek og mulinvis Jndbo. 

(Fortscettes.) 
—- --«.-- -—.— 

Judikvk fm Købcnliamr. 
Af en Emdedsmand i Provinsetne. 

Ul. 

Jeg ital ille komme ind paa dct 

gamle, endnn itte nddebatterede, Em- 

ne: Proftitutionens Notwen- 

digded eller JttesNødvendighed vg 

Foktafteligded Jesg ital i saa Hen- 
Teende blot tcrtelig udtale, at intet If 
de Forfnar for den essentlige Prahl- 
tnticn sorn jeg bat hørt eller lcest, 
des-r i mindlte Munde virtet Werbe- 

lilende daa mig. Kan Proftitutio: 
Iten undværes i Ldenfe og Aarhuz 
nica den ngnch fnnes jeg. tunne und 

dieses i tiørre Bner. Lg det staat 
fast, at den metcendinbed at Sta- 
ien telv opretter Utnsgtsbute og san- 
ledes fixier: »Bist san artig; der tun 

J Jan ben. Tet bar di indrettet for 
ist« IJ Di bar mere end det Vi bar, 
Au codl v lan sorget for —- og got 
det frendeles —, at anitteiaren ved 

Tntqangen need vcsre tonteolletede 

Steuer er den knindft mutige« — del 
staat saft, at den Linstcendighed bi- 

tther i en spezielin Grad- sit til at 

iferne mnnqe Unpe Mænds Betæntes 
ligbeder lbaade med Henfyn til det 
fknitære on det tgnslint moralss:) 
seid at benrtie Proltitutionen i Prat- 
sis. —- 

::n IIan jeg sta! her itte fotdybe 
i E er::::::.: let: steil di have 

trostitwnjsn eller Elte? Ellen hond 
je; i deniie Zammeniicrng vil tun-de, 
er Zette, at set butde vcere fan, a: en 

Hllrovinsksiker tunde ophclde sig i Flo- 
kenlmdn et Var llgers Tid uden ide- 

Eizjt di blire forulempet af, fa uden til 
fes-I Ostei It se of Il den fokatgeli.ie 
merneligded fsrm tJIdes Proititn 
tisnsnvceseneL Men det tan man 

Elte. J alt pyaldt Man tan itte ver- 

re Glter dernaa Tet er en Stank-alt 
Tet burde itlev viere san, at vil jeo i 
Knbenbnvn frei et Eled til et and-Il, 
lcin ieq itle aan ad den tot-teile Vef, 

tw- 
« jeg vil nnde Ia at se Profiitl 

ticneni Aktelbedx jea bar at Jan in 

Ikrnkere Orndej irr at nna nsit «-..-lll in 

Jeg man have Net til at sigr. at det 
Hutte itle dekre ina. LUken det et sei-:- 

Tet tan Verse tan, at den tortefte 

Bei føret en gennem en Gabe, der 
tilde-ter- Proftitniäonen M:n fest 
n« fe, at inden for en Ratte ftidne 
Kcelderetcrgevinduer sidder hnlvktøgne 
Frnentimmere need finintede, Seinen- 
de Ansigier, der ugenert bunter pag 
Ruden ad de forbtvasiekende for at 

indbyde dem til at komme ind ag Ive 

Uludt med dem. For Vinduerne been-» 
get granste vist en Las af et Gardin« 
wen den er mete end gennemsigtig og 
staas desuden If og rfl helt til Si:e, 
san at Stiegen tommet til at Massen- 
tere sitt Ktop — sin handelsvare —- 

qanste utilhnllet. Ja, det tan ste, at 
dun steten Vinduet up og wettet sig 
langt nd as deite med btotiet Oder- 
trop vg nsgne Arme for uden dideke 
at indlade sig med en tilfeeldigt for- 
dipassmnde. Osg dette fter ved hof- 
lys Dag. Og Gadens Smaadstn e: 

Vidnet derttl. Man stammet sig paa 
Kibenhavns og pas Kasenhavneknes 
Vegne, ttte mindst pem det tsbendavni 
sie Politik Vegne, ved at se tliai. 
Man stulde syness at — jeg vil itle 
sige trittne Mennesier, men — alle 
dlot nogenlunde unstetndige Mome- 
ttet maatte sinde det fvratgeligt, u- 

taaleligt, ttcendkgt, at stigt tun vcere 

;muligt. Og hvad her er stildret, et 

Jnsjagtigt i Ovetensstemmelle med de 

virteltge Fothold 
Stal der endeltg stit tmvd Juliu- 

der as ttistne Mennesiets vg teedeltge 
Mk Mklllllssq 

sem- eo csms vknssev sue I- as 

ARE-Cä- ’"«ü7'F«-?·.«vsp-z«.- Met- 
Axt i- komd-s- MistZawas one-?- est-M 

N
 

W III-v Wä«3«tnek-0h:o« Mä e s 

s- 
. III-n Saat-ask aw« 

« se used » Mk I Las If wisset Duld. III 
« Mann Urteer —- Jam Inn-net at 
ss holde ten-M Tib. If Uv eisudk et du« 

« spat et san-Wie Ur. Jota er gamma-en 
,..- 125 sak. Hi act-» des absolut sm m 

XI- Dkeugr. Bis-et ellet hoc-m lom dem. da 
O « Iclqek N s oktr- as von much Indis- 

let til Mc Stykket Such ers-H Hin-esse 
oq It vil sei-be Dem Juckt-me paßt-entt. og aqur vi- 

er Tolst. send pl CHO- vs Um seh sehe M blive 
kaIdL Attila com-sc I- c0·, s. IS. IIIme III« 

Menneflers Ønste vedblivende eisi- 

siere lovbestyttet Prostitution i Ko- 

benhavm Gader med Votdeller, Ub- 

falg af Mennesielegemer, saa inaatte 
man oel bog i Anstendighsedens Navn 
tunne fordre, at siigt itte faar Lov 
at fremstille sig paatrckngende. at 

Mennefter man kunne blive fri for at 

se paa det, naat de vil vckte fri, ist 

man maa lunne fætdes hvok man vill 
i Hovedftadem uden at Lasten stalt 
have Lov til at stille skg pp rige fast 
Ansigtet af en. Myndighedetne mea( im tnnne spare: »Vil du vcete fri 
for at se uanstændige Fruentimmeke, 
der red højlys Dag og i Siegel-ragt 
Haber efter dig for at falbtsde sit-L 
faa faar du sandelig fothøre dkg oms 
eller loefe dig til ellet paa anden! 
Munde se at faa at vide, i hvilke Ga- 
der bei er, at de huserek, og saa hel- 
de Dig fta stige Sieben Thi indsml for deres Territorium maa 

Izu-stinkt tionens Kvinder have fkit Spit. Dei 
lxrerten Lan eller vil vi forbyde dem.« 

Lsn saadan Slapted fra Politiets 
Side bar man Net til at talde fer- 
taftelig, fordærvelig og sprgelig, itte 
mindst, naar man tcenlet paa det 

Faktum, at der i saadanne Gader op- 
rotfex Born, der fta deres tidligfte 
Barndom er Øjenvidner til de for- 
arqeligfte Fothold og selvfslgelig vil 
raste inde i, kwad alt dette betydet, 
rsaa et Aldekstrin, hvot de end ikte 
kurbe have Anelfe om den Stoys- 
Zins-. 

Touunetcns Parale 
CEfter ,,3vendborg Avi5«.) 

Ten gatnle Tommer bøjsde fig træt 

lzkn over Verdet, medens han lyuede 
:.l Tefenfori velmtende Fokedrag. 
Te: gjalot et Mord; men Ver fand- 
tei intet direkte Beoig overssoe den 

a11t:.xgcde, og Eggfcreren gennemgcl 
-sc::::ittigbed5futh de sædvanlige 

Argumente-r mod indirecte Bevifcr, 

Horn III-unteren havde hort saa mer«-ge 
Gange· 

Bauen hcxobe slvvet Tommerenizs 
Luiekselelfc men den anllagebes 

Jaadne Llnsigt gjoede bog et oist Inn- 
Jtrnt tun hann Weben-:- Defenfor sm- 

:al:e en lmg Rælle jurioifle Mjggreb, 
Cennempik Tommeren de Punktes, 
ltan has-De tasnlt at fremhasve i sin 
Tale til Zuwen, cg efterhaanben scrn 
kenne tog Foun, følte Demanten at 
rien vil:e blive baave klar og werbe- 
:1«ksende og Vel egnet til at fremstslle 
Tefenforg thgumenter sont taabeiiqt 
Tisleti. der ille var Grund til at lass- 

e srstre Votgt pas-. 
Men —- der var nu alligevel nogel 

forutoligenbe ved den ulyltelige an- 

klagedes Ljnr. Var hnn stumng —- 

Tommeren forlafteve denne Tante 
som Hans juridisse Fornuft nvcktdig. 
Han havde alliv troet paa famsiem- 
nxente Sandfynligledsbeoifet. 

Tommerens Ansigt uvtrnlte den 

fmdvanlige jutidkfle Strenghed, da 
den anflagedes Defensoe sluttede sin 
Tale med en gribende Avpel til Ju- 
ryen. 

Den Stils-ed sont bidiil bavde her-· 
flet, afbrpdes, og ivtige Debatter vib- 
nede om den Jntetesfe, hvormed Til- 
bprekne mnfattede Sagen. Dommeren 
tastede et Blil paa Utet og saa med 
Tilftedtzha at han lunde udsætte de 

rideke Fuchanvlinger til effer Fro- 
lasten. 

Motten var l, og Dommerea nd- 
sctle Foihandlingerne til Kl. Z. 

Jmidlertfd vilde han besorge et lIlle 
Ærinde for sm huftm Dei var 

Negnvejk den Dag, og hun havde reg- 
net ud, at hun lunde flippe for felv 
at gaa i Byen, sauftemt hendes Mand; 
under Frolostopholbet villde lsbe heu-« 
de en Tojletgenstand, hvad han havde 
lovet. 

Dommeten Pforte-d imidlettid, at 
han havde paataget fig Opgaven. —- 

Han var noget adspredt, vg da han 
gil, glemte han sin Paraply. san gfk 
hen til en kendt Frisptetfoeretning i- 
Sttand —- en Del af London, fom 
ban elleri sjælben bespgte —- vg« 
gjorde sit Jndkslt 

For at unbgaa en ituende Regnst 
byge belluttede Dommeren at Indtagq 
sin Frost-It i den fsrste Restauratlom 
han sont M, heckende paa, at Veer 

k·-·mldleetiv vilbe klare op. san si! 
vgl-a sagst Die pag en taevelig Re-l 

M vs M 
« 

flog frg ned ved et Bord i en M If 
Salen 

Medens Dommeren spifte, vendte 
hans Iantek tilbage til Mordfagen, 
og han gennenigit endnu en Gang Ho- 
vedpuntterne i sm Taie til Juryen. 
Han betalte sin Regning, —- men 

gleinte at give Kelneren Trittepenge 
— og tog sin Overfratte paa 

Jnden han git, saa han fig omkting 
for at se, om han siulde have glemt 
iioget, og bans Blit faldi derved pag 
en Paravw ved Væggen. Dei var 

en sinnt nn Siltepataply ined Hnand 
tig af Vaiiibus, tort sagt en Parapln 
ter tunde være Tvillingbroder ti 

Dommerenä egen. Den adsvredie 
Mand, der var fordybet i sine juri- 
disie Betragtninger, menie at tende 

sin Parapln igen, tog den cg nærmede 

sig Døren 
Paraplyens Ejek, der sad med Rim- 

gen til Toren, hnvde itte merkten 
brav der foregikz inen i det samine 
tom Gan til at vende fig om, Og just 
sum Tommeren var i Deren og ftuide 
til at flaa Parapiyen op, bemæriedc 

han, at hans Paravly var dorte, gen- 
tcndte den i den fremniedes Hernder 
cg raubte hvjt: 

»Hast-L Te der! Hvot ital De ben 

nied min Parapln?« 
Dommeren vendte sig otn, da den 

enden iom hurtig hen til heim. Han 
sindsede over at biive tiitait Inn den 

Mande, der var san forstellsig frn 
den Respekt, hvokmed han plejede at 

biive behandiet. 
»Deres Paraply!« ivatede han verr- 

tigt aivisendr. »Det er iike Deteg 
Parale min Herre, det et —« 

Ordene dsde paa hans Junge; ihi 
i det iamme buitede han, at han havde 
glemt fin Paraply. Han fortsatte 
imidiertid, inapt Videndc, hvad han 
fande- 

,,.Hvis denne er Deres, bvcsr er da 
min? Den er ganfte iig denne —« 

»Tet vedtommer aldeles itte mig. 
Men itab Dem nn itte. Tisfe Para- 
rlner staat dog inart over alle Gren: 

ser. De tan være glad over, at jeg 
itle fender Bnd efter Politket.« 

»Sh! jeg hente en Betjent?« 
fxsurgte Keinerem bvem Tom-neun 
bavde giemt at give Dritter-enge. 

«Nej, ieg bar ittc Tid nu —- lud 
Gavtnven lobe«, fagde Paraplnens 
Eier. 

»Men, min bedfte Herre!« begyndte 
Tommeren igen. 

«Ti stille med Deres ,bedite Herte’!« 
Var Sparen »Jeg tan iike udftea 
Krnberi.« 

»Jeg er en agtei Mand«, udbrsd 
demerem »Vi! De vide mit Navn ?« 

Men inden ban kunde faa sagt sit 
Redn, fortsatte Paravlnens Eer 

»De tan viere san agtet en Mand, 
Te viere vil: nsen derfor bar De ikiej 

-Iikf"need nein Papst-W 
Den naturltgvts Strafe-fes eller 
.Dottor’ eller noget sank-any det er 

hver anden Abelat i vote Dage. Men 
jeg kaader Dem at stippe Detes Bytte 
og for Resten forsvinde hurtigft mu- 

ligt.« —- 

En Del Geester og Opvartere, som 
interesferede havde overvætet Optri- 
net, gav sit Bifald til Kendr. Dom- 
kneken feist-ID, at han havde den al- 

inindelige Mening imod sig, og han 
kunde itle ncegte, at Stinnet var tmod 
band 

Han indsaa, at ban havbe at vælge 
imellem en spildt Eftermiddag og sie- 
l-:itkelig Flugt. Da sit han en Jud- 
stydelse. 

»Min Herre!« ytrede hnn hsjtidess 
läst, »lad mig engnng ptcesentere 
Dem mit Visitlott.« 

Gruppen ftov i tavs Forventniiin, 
meistens Tommeren af sin Tegnebog 
stemtog det Hort, der flulbe bevife, at 

han var en relanfet Mand. 
Men Stæbnen var stadig inne-d 

Hm Tet viffe sin, at Bogens eneste 
start var et, hvotpaa der lcrstes: RI- 
bekt Meunier, Haar-seiten 

Det var bet Adresselom som bang 
Huftrn havde nivet bam om Morge- 
ncn. Hnn lagde bet ngn hurtig ins 
i Tegnebogen og saa sig bestyttet rni- 

reing. 
Tilstuerne brost i Lattet, og Para- 

rlyens Ejet gav haxn standest-den 
iket han bemcerkede: »Hm-net lnkleeeä 

itte, gamle Gavmok »Er nu bare at 

forsvinde i en Fort!« « 

Der gives hcltemodige Sjale, svcn 
maasie havde vætet Situationen vol- 
sen, men til dem harte Dommeren 
älte. Hans Ærgtelse havde naaet 

Hofbeplmttet, eg han sandt, at der in- 
gen anden Udvej var end at flnnde sig 
bett. Han git burtiqt ned ad Gaben, 
glad over at komme terfm · 

To Reiten ntter var tamlet, over 

go- Dommeken Sagen til Jurnen. J 
sin Tale advarebe han von det traf- 
ttgfte mod at lade sig forlede as Stin- 
net og fælde en forhaftet Dom. Uden 
at tage Parti nandede hvett af hans 
Qrd Slnansomhed og Medsplelsh 

Den anklagede lnttede ovetrastet. 
Han sit et bestemt Jndtkyt af, sxt 
Dommeken Vor for Fritendetse. Zag- 
fksrerne, Zuwen, Tiltetetne, alle fslte 
de, at Sagen havde taget en anden 
Vending. Trommeten lagde Jukyen 
pan Einbe, at en forndgaaende herber- 
tig Vandel vefede stætkt ovetfok Sand- 
snnlighedsdevisen og hans Ord, der 
var baakne of Ovetbevisningeng Bel- 
tnlenhed, gil til Tilhsretnes Hinten 

»Im styldtg!« ettlætede Formani 
den« da Jntymcendene lom tilbage ef- 
tet en lott Raadslagningx og en usivls 
big Monds Liv var reddet. —- Kun en 

Paravly havde staaet mellem ham og 
Lodsdommem 
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Do UWANTA get rask ou lykkeligJ 
« 

Du vaANTA UH klar Ein-L -·r«m!on-Ie »Im-. y.!."--i«k lljeriie.1iv- 
lig ug stin-. .« t- inxe D· Lin -·-- :. disk-e Tias samtnen meet neit- 
bruilte l· Jnloxcghcs »k- .1-« n.s-ri«:.;.-.ukga«er. 
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» slcn eneste Prieparancn pai- Markesmst Hag, som mcd sie-M Inn-erer- 
Forsioppesse og M« »s-, Les-ist« l«-!s-»«lc-- og Njkpmszzclsnnmcs 
ulltgemed «beu»«««sc»«s. Den iavssk direkte as lässps »Ist-n for 
lnylitustsL eiter in den i ster« Aar hur eksptsrimcnteret Isi--«1(1(-np.erug 

wANTA et ndcn Lixze i den medicnischterden i Daz; lur si)««nke«-«Iitc 
yqdomme. Tau-ist« as icsnsmlis III-mer in- sicive Vjclncdbytdom 

Cim- helbkedeades Krisis «;x Ekemmumsk 
— —- If UWANTA gwi r.:-k sitt send Um for en nor Fla- 

nIe. 6 Planke-r for 85 »U. »z: Mik- kurereL Den lille Zog-. .,«l«be R«-u! ! 
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