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-Hvor var det tvælende varmt in- 
de i den store By! Den ophedede 
Luft var svanger med ildelugtende 
Udftksrnningek fra Rendestenen og 
Taa og lumrede i Gaderne, saa man 

ncrstcn ikke tun-de trælle VejreL 
Den tunde ikke lomme nd. Hvor 

stuide den tunne det! Der var so 
We dct mindste Vindpust at EncerIe. 

Nei, her var ikke værd at verre! 
Dei synteå han heller ille —·han 

den pjaltede Fyr, der dingte-de of 
Sted hen langs Husrcrkken 

Han er dog ellers vant til daars 
Tig Luft — Luft, der er mætcet med 
Stank fra Brændevin og Tobak-z- 
ksg. Men i Dag er »der ham dog for 
hebt og kvalmt herinde. Han hat 
,.orbejdet« de sidste Par- Retter 
nden for Reften at have opnaaet an- 

dek end at blive sbidt af en glubsi 
Hund, da han vilde springe over et 

P!ankeværk. 
Den varme Lqu shar gjort ham 

spvnig, og for lidt siden blev han 
smidt nd af en Bevcertning, hvor hon 
havde sat sig til at sove i en Kron. 

Nu stilede han ud mod den store 
— 
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Park —- der var Slygge, og der 
var dejlige Bænle at streelle sine 
Lernmer paa. 

Ved et Vindue, hvori han lceste 
det loklende Navn »Mcelletoddy,« 
standfede han et Øjeblil, men efter 
en kort Fristelfe git han videre. Det 
Par Stilli«ng, han havde, vilde han 
gemme til Aften — til en Opftram- 
mer, for han igen gil paa »Ar- 
lejde.« 

En Strom af Mennestet —- 

ufædvanlig mange — sbplgede »den 
ad den beede, fornerntne Gan-g i den 
store Parl. 

Han .gled med-— sielende til 
·Vænlene, spm stod thift og her under 
et siyggefuldt Tre. Men ingen var 

ledig i Dag. 
Han gled videre — ftadig videre 

med Stromem 
Deraf kom det, at shan til ftdst, 

netften uden selsv at vide det, gled 
ind i et Hab af Mennester, der var 

forfamilet paa en stot, aaben Plads, 
—- Strpmmen gled derhen —- og san 
gleid han med. 

Der naaede plufelig en Stemme 
hans Øre, —- en høj, llar Stemme, 
der lom henne fra en Talerftol un- 

der Træerne. 
Manden talte om en Arving, »der 

efterlystes —- et Menneske, der var 

sgaaei bort fra sin rige Fader og 
nu eftetføgtes, fordi en ftor Arv 
tilfaldt hum. 

,,Hvad tan det være?« tænlte han. 
Han var godt paa det rene med, at 
det var noget religiøft, —- og disse 
religiøse Moder interesserede han! 
ilke. Men Ordet i Dag fangede ham 
alligevel 

Det drejede sig om en Aw, — om 

en Fortune oa alene dette Ord var 

nol til at fængsle. 
»Er du her i denne Forfamling, 

der er gaaet bort fra din rige Fader 
—— dort fra din rige Gud? —- Saa 
flal feg lnse efter dig. Din Fasder 
denter paa dig. En rig, en dejlig 
Arv venter paa dig. Hvem du end 
er, hvor dybt du end hat syndet —- 

cn Tolder --— en Stege —- en Tyv!« 
,,(7n Tyv!« —- han løftede uvil- 

raarlig Hooedet nogle Tommer hof- 
ere og begyndte at lytte· Han lyttede 
virleliq lyttede mere og mere op- 
mckrlsomt til Kaldet, der udgik fta 
Frelsens Gud 

Med eet hørte han en Stemme 
läge ved fig. 

»De er vift Arvingen?« 
»Im —-?« 

»Ja, De er vist Synderen, der er 

gaaet bort fra Gud —- ikke?« 
,,Hvorfra ved De det?« 
»Herr jeg ilte Ret?« 
Han tav Da flog Øjnene ned. 
»Vil De frelses?« 
»Ja-g lan ilte — ille mere.« 
»V i l De?« 
»Hv-.1d mener De?« 
,,Jeg Inener, om De endnn er fa1 

meget Mennefle — saa meget Mand, 
at De har Villie.« 

,,S-aa meaet Mennefle —- saa me- 

qet Mund har en Villie.« Han 
retiede sig op, og def var, som sams- 
lede han al den Energi, sder kund-: 
Uvsvares i hele hans af Dkil sog 
Last fasa edelagte og siappede Sjcel· 

»Om jeg hat en Villie — del 
manalede bare — man hat da en 

Villie." 
»Ent- vis det, hvis det er sandt, 

iaa tan De ferlses — blive et lykte- 
ligt, et ssaligt Mennestr. Korn i Aften 
Kl. 8 i »Man .Korö«s Sasl i ..gade 
’.Iir. 4. Der vil De mode Benner, 
der vil ta"ge Dem ved Haansden.« 

»Kl. R —?« Der lagde sig en Sty 
over hans furede Pande. Det var jo 
paa den Tisd, han stulde begynsde sit 
,,Aebejde«. Han saa op paa den unge 
Mand, der stod for-an dam, og den- 
nes villiefaste Træl og jene, milde 
Blit, syntes at staalsætte hans svage 
Energi, og han sparede: 

»Lige meget — jeg sial lomme.« 
».Godt — jeg stal tro Dem — 

og venter Dem. Paa Gensnn i Af- 
ten.« 

Han laa og sov bag en meegtig 
Lin-d i en Krog af Patien. Bænlene 
havde alle veret besatte. Af og til 
gil en Slælven gen-nein hwns Lege- 
me, vg han ltønnedr. Don var oglaa 
inde i et sveert Arbede Han Mutes- 
hem stod i Dynd til pp over Knor- 
eme. Van arbejdede og arbejdede for 
at lomme tzp, men jo mere han ar- 

bejde«de, des dybere sank han. Meld- 
lelig lsd en Stern-me lige ved hum- 

Eiæk wig Un Dann-d, saa Thal 
jeg fresse RAE 
M ltfteQe chdet ps sen ap —- 

«og i det samme markede han et Pnf 
i den ene Side. 

»Hm: De, —- her maa De sikle 
ligge« z 

Han tom snart paa Benene og 
listede af. Den uniformerede Person- 
der shavde vætket dam, havde han« 
Respekt for. 

sLangfomt slentrede han ud afz 
Parten og hen ad en tilfældig Gade«1 

Hans Blik ftrejfede et Kirkeur. —’ 

Halv otte. Hm! Men det er jo sandt 
— nu hustede han dei — Løfteti til 
den unge Mund —- en West bel. 
Aa, pyt med -———det han havde lovet 
saa inegei —- og aldtig holdt det. --« 

Om De endnu er saa meget Menne- 
ste, saa meget Mand, at De hat en; 
Villie —- det hustede han, han havde 
sagt, — Pracstem —- Paany kotn det 
op i ham —- -det, der var tilbage af 
Villie —- det mangiede bare —- en 

Mand! Var han singen Mand? —- 

havde han itte holdt den Hatten-de 
hvor andre vilde have butket under 
s— jo, han var en Mand — det 
stnlde han dog vise. Lasd Falk ellers 
bare tro og taente som ham, hvad de 
vilde —- der var smeget smmggent ved 
hom, det vidste han godt, men —- en 

Mand, det stulde dog tngen fra- 
tende hom. 

,,Jeg gaar derhen — sandelig 
gar jeg,« sagde han høft, og begyndte 
ai stentre i den Reining, hvor Gaden 
laa. 

Og saa var det underligt faa 
mange blsde Junker-, »der begyndte at 
lifte sig frem fra Sjcelens Kruge —- 

fra de fjerne Minders Bekdetn En 
for en totn de soin aamle Bekendte, 
han liae kunde mindes. Kan du 
buske den Gang eller den Ganz, 
saade de. Da var det alligevel ander- 
ledes. Oa nn — han saa ned ad 
sit lasede Tof, der ikke havde været 
If hat-n stden han fik det paa for 
Forste Gang for 7 Maaneder fide-L 
Da han beanndte at ane Elendigkte- 
den i det Liv, han havde levet —- 

et Liv, der havde været en stadig 
Vetslen niellem Fænasiet on Frihes 
den ——- et Liv, hvoti der ittc var 

Forfiel paa Dag og Nat. 
Oa han —— Præften, hadde sagt, 

at ban vilde træsse Benner, der vil-de 
bjaslpe ham —- hjælpe ham —- kund-: 
Han da hjcelpes — han, der havde 
levet sont et Mariens Dyr, et Ub- 
stud, der i sde sidfte 20 Aar asldrig 
lmvde var-et i Seng, uden naar han 
iad i FængseL 

Ja, tunde han —- kunde han — 

Han mcertede pludfeligt noget 
:sarmt, der sind op og vilde bane sig 
Vej til Øjekrogene 

Med eet løb han paa en gamme! 
Kammerat. 

»Hei du, —- saa dei er disg —- vi 
ital nd vaa en myrderlig Aften.« 

»Nei, det er lige akkurat det, di 
itle fkai,« sparede han. 

»Hvad for noaet — er du bleven 
blød —-— —- — ——?« 

»sa, det er tige det, jea er.« 
»Du er jo tos«set, —- hvor stal du 

faa -hen?« 
»An-a et lille Svip op i Dei 

Blasa K—ors«. 
»Na hat jeg —-- saa tom der ei 

Utal af Eder —- vil du i det Blaa 
Kors og dritte Sukkervan-.d Hvem 
hat qjort dig saa tosset?« ! 

»Jeg hat lovet det« 
« 

«Lovet —- Sludder —- du har jo 
den ftore Dille. Og du vil holde 
det—?" 

»Ja, vi er da heidigvis Mon-d«, 
fagde han og sientrede videre. 

Paa Vefen tom han forbi en Karl- 
der, hvorfra der siog ham en stært 
Duft af Brendevin i Mode. 

Han standsede. Og i et Nu var» 
det, sont -om alle Helvedes AanderJ 
Var stupne los paa ham og rev og 
fled i dann Hvordan han tom los. 
vidsste han itke selv — men lidt efter 
ftod han uden for Porten til »Aha 
KARL Sal da ringede paa. I 

Den unge Mund lukkede op. 
»Jeg vidste, De kom. Vi hat alle 

bedet for Dem,« sagde han. Sna 
lagde han sin Arm om bang Haw 
on trat hain ind. 
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sismt l«’xiskssl)i«n-(1Mem-t- m-» de n)"c Tekstrickkmx Jul- Dr 

(i(sr. solicit indhunden 2.60. 

; R. Frjmodt: PRÆDIKENER 

pim Kirkesanrets sen— og ll(,-Ilig(1-ige. trykie ng uirJ-.-kks : i— mil- de af lmns efterlatltt. anj l ins-Ut( r( JH Purlrnst 

. 527 side -.r indbunden i solidt Vaklskbind ZEIT zu 

HoDr Martin Luther-: FULDSTÆNDIG KIRKE- OG HU . posT11.u-:. 

, lockt-Hing over alle son- ng chs Stdxiges Evangeiiw »- 
H« bkiistlen ny Udgave v( (l P- ist Vilh lieck me(i Luih 
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Le- vmt Og 13 Fastepraskdikcner samt Luther-s Paris-it 
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586 og 076 store sidetz indh i stkerkt Vælskhind si. ( U. 

»k· 
lJn Skat for Lutheranere Hier at eje. 

. FOR VORE LÄNDSMÆND, 
III smn bor assicles og udcsn regelmæssig Præstebefjening 
. vil riet viere til wegen Trost Og Glxecle at have en ksllu 
»z, Here af ovennævnte Pkædiken samiinger at txt-su; lin- 

lmlkss for send-inne, Som nf andre Grunde ikke km 
komme til Kirke og hart- (’ is-; Ord. Xob en eller Uc- ( 

T us dem til Brug i Hjemn 

T wwsn Luni. PUBL «-USE. Butte. NEka 

MOHOVOLIEOskkiosksosksoossosisosksoskvosksosksw 

Se paa Jesus. Daglige Smaaftys- 
ker til hvet Dag i Maanvm zu- 
Papir og Bind. 25e. 

Ptæften. Fortælling af V. L. 162 
Sitten J Omslag 40c., indb. 60k 

Din Broders Blod. As M. von O 
Paa Dunst ved Past. N. P. Mad- 
sen. 174 Sider. J Omslag 20c. 
indb. 40c. 

Fta Skovvejen. Af V. L. elegam 
udftyret med site helsidige Bille 
der. J Omslag nedfat til 25k. 
indb. 50c. 

« 

Forjættelserne eller Guds Naadeløf- 
ter til Mennesiene, med et Tillæg: 
Guds Banns Rustkammer. Af V. 
L. Pris indbunden 30c. 

Genspejling. En kristelig Fortælling 
fva Engelst. 272 Sider, sint invd. 

Pkis 65c. 

P. E. Blumeg Prcedikener over all- 
Kirkeaaretö Lektier og Epiftlei 
samt Fastepræditener. Jndb.82.40 « 

Paa Livets Vej. Preditenet over d« 

nye Teksier, 073 Sider, folidt ind 

banden, Pris 32.80. ] 
Retfærdiggøtelse og helliggskelse, 31 

Sider, i fint Omslag, 10c. 
» 

Et Liv i Sandhed· As Robert E « 

Speer. En Biogtasi af Hugy 
McAllister Beaver. Autokiserei 
Oversættelse af K. Rades met- 
Fotogkasi. 208 Sider i Omflag » 

Ptks 80c. » 

IVed Afrikas Fleder. Af Annie N 
Butter, ovetsat af Chr. Stricke: 
Lægr. 

Hyrdedrengm Fra Tyst ved Ellen 
30 Sider. J Omflag 10c. 

Vor Frei-. Af M. von O. En Nu- 
ttdsfortælling. Autoriseret Ovek 
scttelse bofstget ved R. P. Mad 3 
sen. 639 Sider. Govt indt . 

8200, i Osmsiag sLSlx 

, 

lkt lykleligt Liv. Af V. L. 218 Si- 

der, pænt indbunden med sint Ti- 
telblad. Denne Bog findeg l nas- 

slen alle lroende Hjem i Danmakk. 
Koffer tun 4.)c 

Jlkissionsbibl iothkkeL Redigerset af 
Harald Jensen. — l. Heflet Alex- 
ander J;l2aclat). En Levneb sug- 
ning. 48 seiden J Omslag 20c. 

Danish Littl1.«l;11bl.Houfe, 
Blllixp Neb. 
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oA non lA, luovheltskrdilexko o- 

076 Fortlas- 0 201I0070ss LI. 000 ll- lus. 
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