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NY’tle-ROMAN l FlRE DELB. 

( Fortset.) 

»Nej, pee det Lag! det kunde hun iltlce ; hun prevede 
nok pee det et Par Gange; men see blev det tent gelt, og 
see ver hun see Ukimelig, et hun græd og kilc ondt og be- 

Ivimede og troede, hen ilclce holdt ei hende, blot tot-di 
hen keldte hende og elle Fruentimmer Djezvleunger og 
fotdsmmelige Mennesltek, som vok Heft-e hevde skeht l 

tin Vtede. —- Vet det noget et gtæde og hesvime over ?—— 
Men see blev hen utimelig og vilde lede veske et slcende— 
wen des ver mod hens Natur, og see hlev han selv syg, og 
den gemle Doktor segde, han meette give sig lidt Luft 
for et holde Livet —- men See gkæd hun og hesvimede 

lgen, den nrimelige Kone, og hen tveng sig igen en 

stund, til hen blev dødssyg ; men see nænte til sidst dog 
ingen nf dem at Wlilc liinamlen nl den Hylcke — og sagt 

maatte de skjlle ad og gifte sitz med noglc iunlre". 

»Er det del-kor, hen er sae wed pae elle Fruentim- 
met ?" —- sputgte Anton. 

»Hen et Polcker iltlce vked pee deml hen totbander 

dem lenn for sin sundheds slcyld, siger jeg dig jo —- det 

her hen eltid gjort, og gjorde nolc hens Feder for ham.—- 

Feder-en ver en Notdmend — det ei- et dygtigt, liiilsigt 
Fulk: nnsn ri Ilitmhs linn ntsk trilsnizcs til at »Hu-s litlt un 

Gang imellemz des-for er det stor slcade, et vi ilclte læns 

get tigtig er Landsmænd". 

..Men Sig mig. Hensi" — spnrgte Anton etter et tan- 

kefnldt Ophold — ,.naar Fuldmægtigen pjber gennem sit 

Vindue her jeg san ander at gøre end at bringe ham et 

Pak blanke støvler og BarbervendP for endet her han 

iLlste tot-langt- 
»Met, end hen forlanger skal dn aldtig gørel Men 

Vil hsm l.i—r·.- klig at vJuki-in »t-: furhnxssr han« cln Eknl 

shrive Nnvne pee Regninger eller saeclant noget, san vil 

jeg made dig til et site-re dig lidt i den liøjre Tommel- 

singet og svøbe en stok Klud derom og hande dig ned i 

hede Helvede pee, et du ilclce lcen holde paa en Pen". 

»Men det vil gøte ondt, Hensl og saadan rigtigt lcen 

jeg hellt-r ilclce hnndc »j; hvcsrfw sknl jcg (lct?" 

»Je. det vil vi nu iklce snaltlte met om. Men mee tege 
eig i Ägt tot-, hved man siger, til hvem det sae er. Vor 

Vykoged er striks, og her man sagt endet, end hvad man 

ken bevise, lten det hlive en dyr Snelc l« 

Met kik Anton ilclce nd at Hans Liuenbroder den Ak- 

ten, og han grundede megct mer, lived vel Fuldmægtigen 
filde leere hetn et skrive for. Det hevde skoleknesteren 

lsri hem ganslce godt. Han hevde elletede begyndt paa 
et stott Btev til sin Moder og et til lille Lise, som Mo« 

steten sltulde leese for bencle 

Nogle Dege derekter ver det Merlcedsdeg i Byen, og 
Anton gleedede sig tet over, et det ilclce var Postdeg, og 
hen measke ltnnde dtive lidt om pee Matltedet. For to 

Aar Sidcsn hat-de han winket der med Lise. Muskel-en »z; 

Istgen Teltene pee Ton-et kned de glimrende Kram- 

vetet, den stote Menneslcevtimtnel, de menge Gøglere 
med tremmede DIE-, Dulclce-Theetr(.st, Musiltlcen ved de 

Ine- Vogne, der lob knndt — elt det havde været til stor 

Erz-d hande for ham og List-. anil hxm nu dog holst vil- 

de se, ver Heetematkedet udenfot Byen, hvor de smee, 

pyntede Bendetpiger sed pee Vognene og spiste Honning- 
hegen og Dtengene støjede med de nye Piher og skkeldein 

Uen ingen et de Herlighedet kilt hen et se. Den Deg 
kom dei- mange kkemmede kte Lenden og hen kilt meget 
et bezw-ge for Medexnen og Pigeme 

,,0kn Aftenen hevde hen dog feeet sig pyntet lidt, 
hevde keeet en ny Tteje pee, sette ein blee Keeket pee 
tke Heer —- fik ein Heeselkcp i Heenden og mente, 
hen not meette ee ed eom en tesk Dies-S. Dog ligesotn 
den vllde liste eig nd over Geetdeth hette hen Miste 
Ceng den kotftetdelige Pibe kte Fuldmtegtigens Vindue, 
eom hen hevde dkømt see teilt om. Heu sltyndte sig op 
til Fnldmcgtigen med hans støvlek og vekmt Vend, men 

tseette no blive og h Jelpe hem med Peelclledningen 
»Jeg ekel i selslteb i Akten og kommst silde hjem« 

s-eegde siveteen — »det vil Jeg ikke heve sledtet otn til 

nosenl Du blivet no her i mit Keinem- eee lange, os 

pesser pee, her ingen kommet ind! Vi her menge Penge 
l Kessel-« s- tilkejede hen —- ,,og Methodedegene me- 

teen vste konlstlg: see konntet der elle slegs Repe — 

og vi her ingen Jernsteenger for Vinduet. Du mee syngc 
ellet sneltlte hejt og lede« Lyset bkænde hele Nettenz see 

her det ingen Neid see tot ingen hryde ind, om see hele 

Buget for Resten sovek." 

Anton gjorde stoke Øjne. »Men nee- nogen see dog 
kommet og vil htyde ind" — sputgte hen —- ,,hved skel 

Jeg see gelte ?" 

»Je, see mee du lebe ind til Postknesteren og væltlte 

hem og get-e Lerm i Hasen Men det her ingen Nødl 
Er du benge,. Dteng ?" 

»Nej, det just iltlte see meget" — svekede Anton og 
ttelt noget pee det —- ,,men jeg et see lille, og neek del 

kom en stot «l’yv, ellek dei- var tleke end een — see vilde 

Jeg dog nezppe fee Bugt med dem med min Hælsselltæp.’« 
»De: skel du jo heller iltlce, siger jeg digz i see Feld 

eltel du Jo kun tende nd og fee Possmeeteten og Me- 

demen veegne." 
»Mei: hvotden sltel jeg komme ind til dem? der et 

tfo stuet og den lange Geng imelletn, og Postmesteter 

W Jo hvek Akten elle Dissens i Lake-R 

»sliddetsleddet, Dkengl —- dn et nok en Ictyetek 
Dst et lasen Rimelished tot-, et nagen sltel btyde ind 

eise- Jeg dlg Jo. Potten et Jo letter Anede et de1 

Lee- for. Hens ligget Jo heller leite lenkt bot-te, og hen 
ken du l elt Feld kelde til flinkle 

»Um eee ehel les over Sondern ok der meette Ty- 
vene jo komme tre. os see lob jes lige i Gebet pee dem 

Je, seee blen- veese hulnde used ang, see ekel det in 

sen Nfd heul« —- vedblev Anton og blev let om lljette 
ved diene Its-ist- 

..slaclder, Drengl det beheves iklie Her er jo in- 

gen Fare paa Færde Hele Huset skal da ilclce sættes i 

Uro, naar jeg en eneste Akten er ude· Nu vil jeg intet 

Yrevl here met-! 1)u bliter her, som sagt, og ger nejagtig, 
som jeg har befaletl clet er lcun for en silclcerlteds Skyld, 
og for at ingen skal Zige. jeg har forsmnt noget. Se der, 
lille Anton!" -— tilfojccle lnni i mildere Tone-, da 1)ren- 

gen saa noget moclfalden ud »der bar jeg en Markt-ds- 

gave til (lig! lad mig nu se, du er flink og zart-nagen !" 

Dermed ralcte ltan Drungcn en lille Harmonimflejto 
.,se! den lcan du ilejte i, naar du ikke har anilH itt lus- 

stille, og naar (lu ilcke forstyrrer nogen (lerme(l! Jeg 
har nolc herr, du af og til blas-er paa en Barneklejte for 

llansz men denne er dog bedre, den lcan enliver blæse 

lige goclt paa." 
»Saa er der da ingen Konst deri!" —- sagde Anton. 

— »Jeg kenrler nolt den slagsx Prrestens sen havde san- 

Jan en. De lyder megct kent, og jeg enger mange Tak, 
Ur. Zwergen! men l.f(«s« Hyldeflejte kan man spille 
Kærnpevjser paa." 

»Her! sig mig, Antonl" —- spurgxc nu Fuldmægti- 
gen pludselig, itlet han bladede i en Brevtaslte — »du bar 
vel lxkrr at Skrive ?" 

.«.At slcrive?" —- gentog Anton noget forslcrælclcet —- 

,,jo det bar jeg rjgtignolc lært; men det er kun daarligt." 
..J:t, saa slcal jeg nolc liere clig at skrive en smulc Kon- 

torhnan("l. Larl mig en Gang se! Sæt dig hen og acskriv 

mig blot dissc tre Linier l« Han lagde en lille seclilel paa 
Bord-et tilligemetl et lwidt Blael, clyppede en Pen og gav 
ham.. 

Anton satte sig og stirrede paa den underlige For— 
Slcrift Det var en Vogt11nandS-Regning til Postkontoret 
for lTlcsstræBeforclringer til Ageposten i clet sirlste Kvar« 

tal; den var lcvitteret, og Vognmandens Navn stod der- 

nncler; men Anton kendte llr. Siversens Haandslcrift fra 

Postlmgen llan forstocl doxx ilcke ret Inslholdetz men 

kler lconi en tllor Angst over nam. —- »Nej, saa sur-m lcan 

jeg ilclce slcrive Ar. Fuldmiegtig — sagcle han hastig og 
kastede Pennen. 

ps 

,,l-)et beheves heller jlclcel sker kun saa godt, du 
lcanI Jeg vil kun vi(le, lntor viclt clu er kommen." 

»Pennen duer ilclce!" — sagile Anton og grei) en 

Pennelcniv. 

»Im lcan slu faa en anden — se! der har du en Smal- 

pen !" 

..Au l« — raabte nu Anton — »der slcar jeg min Fin- 

ger slemt paa Pennelmiven !—J eg maa nd og faa en Klud 
om8" Dermed var han ude af Deren, imlen Hr. siversen 
kunde forhinclre det- 

..l)n kommt-r paa Øjeblilclcet tillnge !" —- raabte 

Fuldmregtixzen mesl byclende sternme og gav Agt paa lmm 
i det aabne Vindue. 

Eiter et Par Minnttpr lcom Anton ogsaa springende 
t.ill)age me(l en stor Klusl um Fingeren. Han emmcsdc Sig 

en Pen. 

»Du-note Klocls!« — udbred siversen og gemte den 
lille Forslcrikt. —- »Hven1 gav dig den store Klud til san 

lille en RiftP« 

»siclse Kolclcepige" —— irae-ekle Anton. 

.,Men jeg saa jo, du leb over til Hans i Bræncleliuset. 

Ja, der stod nun just for at hente Brænde" — 

»sagde clu dem, at jeg slculde ud, og du slculde pas- 
se paa Kassen i Nat ?" — spurgte Fulotnægtigen med et 

lurende Blilc. 

»Det maatte jo slet ingen vide" —- svarede Anton —- 

»near det kom ud, vilde jo ingen viere bange for at bryde 
incl." 

»Godt! du er en kornultig Dreng" — sagde nu si- 
versen og greb sin Hat· — »Se! der staat min Aktensmadl 
Den kan du spise, og bliver du set-nig, ltsn du liegge dig 
paa rnin sengt Lys og svovlstilclcek staat ber!" Der-pas 
gilt non med eine lydlese Trin og snoede etg ud at Deren. 

Anton gjorde et lystlgt Hop, da hatt var ene, og ket- 

den store Klud ak sln Finger. Det begyndte at met-kne. 
Han gilt til Vinduet og sag ned i Gut-den. Det var pas 
andet stolcvsetlt, og ingen kunde komme derop uden Stige. 
Nu legde non Marke til, at der numglede en Rude. Det 

knuede sorn Glas under nan- Feddek, og nan Haa, Ruden 

las knust pas Gulvet og var pas den ene side overlclistret 

med graat Fand-. Nu see lmn ogsaa, at der ingen Kroge 
var ps- Vinduet, og der lag en lang sage l Gut-den op 
mod Havestakitteh Ren satte en sog kot det sehne Ru- 

denul og brckkede et sent nd If Messer-. Det slog nun 

ind i Karmen for-n Bogen. En Konstanz lian tilligemed 
et Breekjern has-de fundet pas Bordet, kom nun ret tilpas. 
Krogene satte non godt pas og bandt dem fest med seit- 
SUIL 

« 

Eiter-It ben mledes has-de befæstet slg kta denne si- 

de, tendte han Lys og undersegte neje. Der var kun den 

eneste lndgang, den, som kerte til Kontoret. llan aabnede 

Deren og saa sig med Lyset om i Kontos-et. Der var intet 

l Vejen med Vincluerne. Han greb i Deren til Daglig- 
stuen; den var i Lass, og Neglen sad pag den modsatte 

side. Han vilcle asbne Deren til Gangenz den var lulcltet 

l Lea- sk Fuldtnægtigen, og Neglen var dorte. Nu saa 

Ilion med Forekrælclcelse, at han var indelukltet. Han bavde 

lhaabet at kunne smutte ud et Øjeblik og give Hans Un- 

derretnins om sin Netto-est Plan list-de leun vovet at 

give lunn et Vink derom l det Øjeblilc, Pigen ved den ubs 

ne Brændehusder vilclede Klnden otn hnns Finger-. »Na 
Ilipper Jeg vel for at slkklvel" —- lmvde nun nvisket —- 

»mei: jeg ika1" — Det ver slt, bved den klk Ist. Plan 

tun-de blinliet og legt singe-en pu Kunden med et sinnst 

Klilt til Fuldmcegtlgen l Vlndnet, og Anton vidote Me, 
om non list-de sont-set nun-. Det var nu for merkt til at 

".glve Hen- noset Vink fn anduet, og lmn tut-de tue 
l get-e Optist ved et nebe« Det ver desuden hlevet senges 

titl, og elt ver nu stille l Haut-; Anton Lende cis l sln 

shobne llsn Istte Lyset pu Vordet ok satte cis til et 

lese l en Bos. 
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en Del og paastocl, det var ham umuligt at holde- paa« 
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