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(F’ortsat.) 
»Um-de man rings-n Simio ljørt Maria« ist- Ras- 

mir-man At. sit-ftp Kristns up sum tst 1«)ks(-Inp·sl 
n· set agtvnstsdth Icikkempdlmn nn til nags? Kri- 

us, som lowde km- nusstisn 2000 Aar Hidesn Euer 

a, Som onhvor jn viqL nkx symliskiudisme i Cis-n 

y var —- ja, do var «.lødc-r, vml man jol Noget 
ansko korskelligt kra Alt-Mk Montiesker i vore- 

ask-. Alt (Is«t,te·fjilte nghbury sviirere end han 
nkte dot, og det han sagst-, var atter nuget 
«d(·t-. 

Hex vil Sigp Dem, Ur. Wittaker, dar »- Atm- 
are for- b’anatisme ved at tale paa den Maasse-. 

man were forsigtige for ikke at wann-ri- mi- 

nsess Jesn Ist-ists Sag". 
,,Mtsn, His. nghhut-y, (1(-t var natnp (1(-t,, Kri- 

us altid gjordcc Han tilbmgte sin TM m(-(1 at 

ringt- Sin per-n Sag i Varus-y. naar som helst han 
undks gest-e nogot malt (1(-nne-d". indvcsmlte Prin- 

»He miet- zzmir Hob-, His· wimikssng gegos- 
iklcefokstenderen »Ur-n De er iklce praktile 
et er den stunk Pojl vtsd Prasstpnm et de »- 

lbøjelige til et wuse iix)rpl(tii(l(e. Jesz isr en prek— 
k Mnnd, og vi lssvms i en prnlitisk ’l’idsnl(lcsi·. 
-g YsssL hvad Poll( Higtsk om Privatm- og den 
egS. Og jeg- ved, at dist, ingen Nytte er til for 
lem et gen lien og tele mpd den sliktte Kvindsisp 

Her kik Higlibuky Øje pas en Kunde sum 

ntede me liem oix var snxnst i Arbejdcs inml at 
e on »stnmp Bomnldstøj« ak oix ewige Kasse ug 

»in og Uhr-e on Ikaand »F chdilco »j- Stdvlssr og 
mdpsnmscs og Kan(lis. Misn XVitmker Wndlis sig 

og gilc nd for et scige after- dm fort-Ihre 
Plan kendt endelig Neney Siddpnde ved l(’ls)(l« 

.den pee en Tmsetemmcs, stirrende i Aløv Tan- 
jeljehed nd over Vend(«t. llnn tmde ingen Fru- 
fvisit kamst og bis-d sie ilclcp »m, livok liun slculde 
e lslnelzc Blot linn lcinnde finde et Middssl til nt 
ikrksclsstillss den Ilusvntdmt, sum ver j Pinsd med 

etdrlcnsss til et kurtvivlpt »z: »n(li«1lml)sf"nldt Die-id- 
eb. 

..llved vil Dei« knurkecle hin-, da lmn ins-r- 

de sie liendcs. 
»Ju- vil gerne get-e for Dem, limd jeg kan". 

gdp Pisa-Sten. »Da bliver syc, neer De sidder 
»j- inxztsn Priilmst lim- fnxnsh Dcst vil til et 

gnel" 
..l)e-t komme-« ikke Dem will« segde Nnncy. 
..llx«m-km- Lam- l)(k ilckss tiltmgse til llez’s?" 

nmtis limi. 

,.l«"0rdi bang Knne er on setan", sei-de Nnney. 
Elle Mennssslccsr er See ondt1, som de kan wiss-ca 

"1y Bonemy Stjal min XIV-regte Allesemmen hol- 
·-1· de mig kot- Nek. Og nu hedek de mig allesam- 

sp ·n, og Mel-It vil ihlte give mig 0ptsejsning, og 
there vilde liolde mis for Nat-» I Roeky Poklk 
nei- de« ed mig, og Bykolkene vil iklce komme 

.- zg met-. Pokker ts’e dem alles-kamen Jeg vil 
ve det gjort op pee en Munde. Jeg vil slee no-« 

«« uk dem ilijel se, ein jeg iltke gøk’et. Dei- er 

en, som bis-der sig om mig, og jeg bryder miß 
ingen«. 
Det vat- iklte muligt kot- Wittekets et kne bende 

et See tilbege til Hin-. Bkter en Tid gilt den 
v derben kot- st bledgøre Hezs Kone. Konen 

fis thsøstet og ilkke syndeklig kinkelende i ein 
tel» af Neues-. Men hun bevde stor Respekt 
en Mend med gode Klæder pee og Prygt for 
etc-In. Ved Rieseln uk et gøre sitz enig med ben- 
sea vidt bnn kunde, og tale medkelende med 

de »in alle hendes Bekytnringek og Besvesklip 
er. s)v»telte ben benle til et indvilljge i, St 
mzv Inn-site kurntnss tillvnge pag Betingelse zif, 
bun. som Prn Kirtley sag-de, hol-It ein ,,l)eslcidte 
kt«. 

Sm- gilc Wittalc(s1- tillmge til Nancy. Mankskp 
it nn- lmms Vonliglmck sltsr lmwlks lllødkxinrt lusti- 

« 
i«ll«-r (l(- skiftcsmlis Tat-laus, cl« lmn kom til at 

ins-- l«u«. c-ll·--s l«’4slc-lsn-« al« ist nqu holt forlu(lt. 
lnm gil( km hende mlen at Slge nogszt. Nak, 

« 

« var sag bevmget, du lum kom Albng at lnm 
« 

--dl1jertellg. Det var en egenkmklig Grund uclssn 
vl. Men der vat- dog en smule mpnueslcelig 

file-lass i de Tuns-eh lnm gis-Hi af Medlislenltesl mcql 
IS seh-. 

,,Rtalkl(pln Icvind(«!" sing-li- Wittnkor. »An-l 
bjaslpcs l)s-m. Do lmr slcst llclie go(ltl" 

, »Na-i, san det bar jeg ikkel" sagde Nancy og 
Inn knistl lnm igen. Ilun vat- lmmmen su- vidt, 
It Moclliilosnhed gjorrlo las-nie gu(lt. 

Hatt kurtulto hende um clen Akkord, lmn pag 
mit-s Vegne havde sluttot med Pru Ilaz om at 

ncy skulde komme tillmgik, Ins-n ilcke Mer Vrøvl 
en til alle lnma 0visrtal01msr Avarcsilss lsun lcun 

F d Al. ryste pag Iloveclcst ujz llliw vul nt mit-di- 
udelijz vms Skamkølelaen vaakznsst j last-des Rjusl 
un kølto den Atslyy hvormed hele Ver-den be- 

gtedo haust-. Detto kandc met-alte til-se til no- 

godt, wol-to Wittsketc Men der vat- større 
sigter til, at dcst vildo endo i Portvivlelse »k- 
cri, hvis hua iltko lau-de tu en smule Raub 

Ich-use ils til. 
Wittakers gammeldnsks Munde at txt-alte sig 

« 
.us Kristus som om lum- le og Gemingek var 

« 

Blwsmpesl for lmm seh-, vakte en ejemlommeslig 
nkssmmg lms hom. Pigoa kølto sig sota en freil- 

Uun kuado knn bjtklpet. sont Jesus bjalp de 
«klac1te. Plan Kaskade, hvmsdsm Kristall lmwle 

cit Los-ca vad at hell-rede den vattersottice 

Nagen must-te vise bjertelig Venliglled mod demn- 
lcvjnde, som var en Syndcsrinde, llgesom hends-, 
cl» gut-d vcscl Mestetsens Pod. Ilan vesg tjlbage km 
den skylclige Pfg-e til dest for sixx seh-. Hnn fcllte 
dot. llan maatte keimt ldespjre Paris-portde i sig 
sple Ell-m- megcsn Bistgssnkninxx og Nølen gjk lmn 
lnsn til hi-n(l«. lagsles llnnmlssn Imp- lmndm Arm og 
Ausde- 

,.K0m op og Lan mwl mig!" 
Dcst lmtog band-a llsm tsssjste Sig up og folgt-s 

mpd lmm. llixpsom lnm vildp liade fulgt mail pnlivpr 
nnd-»n. gntl ollpr ()n(l. disk- tilbød sit fis-ri- lmmlp til- 
lmjzp til det mennmlcssligid anfnncl I«)-l(l(nligvig 
var lla7«’s Hns skkp rot lnnkxt harte-, og Rlnlstown 
var mission sich-, umltagcm vssd Dmnk)gl(il)sticl. llan 
Mist-) lnsndcs lnd Sau venligt, Dom om hun has-de vers-« 
rcst Ist lillcs Ram. llnn satt-(- sig straks liesn at gras- 
ele i Amekmgem osx Wittalcpr Satt-I siq ned pna en» 

Stol. Han talte mal Jan ists-page Rvigekinde, imltil4 
lnm thsv formle 02 tilliml Nuney nogsst Mad. Der-; 
knm kmv lmn clem bog-gis Ilmmdtsn og gik Haz’s 
Kone blev stanencle i Dein-n og san ekter hom, incl- 
til lmn foksvnndt 

»Na-h livis clcst iklce er en god Mand, san er der 
da ingssn i Vordem Jøssps km- en Mand, lmn ek, og 
lmn ssr ondsla en (-’lstamcsrjlmner. Er ban iklcss. 
Nnncyf" 

Man Pisa-n blev lmn wrl at gmskle nden at sige 
nogot 

»Du —- cln lmr iklce ist goslt Ord til ungen« 
urlbrøcl Pm Kirtlcy. 

Mm Nnncy, som pnrlmi gis-»l, svarekle ilclm. 
HIan stms Kognhygp slcyllede ned ndenkor, og I(’rn 
Jkirtleys Vresde skyllede necl indeu Dein-. 
l 

l«)’I’OGTYVENDB KAPXTEL 

Preise, hvad riet end skal koste. 

»l«’u(ler Miley", ils-n gamle Mistho(listpmsst, 
kum livssr lMg 08 siia til li()xy. llali var Pensione- 
ket og lioede i Byen og gik nieset om til Syge og 
sørgen(i(,s. Mon liim hin-de kun almindeligo del- 
tagcnde Miteinander til bettelt-. Dog var Roxy glad 
ved haus qulgg isg lians veulige Ord og hans 
lkjin gjorde Mode Lodt. Twomiest meiitetz at Wit- 
tkikcr stmktck siu Finfølelso alt for vidt ved ikke 
at kommt-. llun kortalte lioxy noget um Hin Wit- 
tnkcsm liess-g lios Mark. Roxy begyudte ugsaa at 
iimire Sig over-, livmsfor Wittakek iklce kom. Men 
koniden lmns Prygt for at blive dadlist wil at kom- 
ins-. km- iumt wit- lmn bange- fois at sigck kot- titllig, 
limil han link-de iit Siga llan sandte- lieiicle dag- 
lig m willig Hilsisn ved Tusmmist Men dest mi- 

lnslt imtiirlth kot- liatis lmlige og tilhagelinlcino 
Kkmiktcsr at reines-, til lians Raad hle for-taugt 

Ran hin-di- (l(,«t wiss-site med, at liun intet hin-de 
at mit-Eh Bucmmy li(ssl(iisftigede sikx inidt i al sin» 
Bodkøvcslse med at ordne sin Porketving. Ists Por- 
snst stod fast hos beim. llan vilde korlade lmzerne 
entsin ins-d Dampcikiluet ellek ved seh-mord. III-il- 
lcet, bavde lian ikke bestemtz men lian var fast 
besliittet pas at klygte fra de 0mgivelser, der var 

liam for-limite. vanslceliglieden lau blot i at ordne» 
Sine sagst- saledes, at lisn kunde sieh-ge kot- sin Hu-« 

isitt-sti, som ingon Porsøgelse vilde modtage, og pas-. 

im limdekrlig Minute ordne sine sag-ei- siialedes, at 
Ilmn kmide onltie siue Porpligtelsek over for den 
liikoisnnftigo cpg lieisnigerrige Nancy. 

Nnncys Puder, dei- maaske drei-es af en via-ig- 
-n(-.nde Paderknskliglwl og musske oszaa ved Ud- 

nisten til at kaa nogle Penge ak Mark, tog ned til 
law-me og bentede Nauoy lijem til Roxky Pol-k, 
hvor hun i riet minilste mr fri for sin Rvigerinden 
Haansord og kundo liikke sig inde km- sinp Spot- 
tet-de Bolceiidte. Mc Gowan bit-v ogssia lidt misre 

fr(,-d(-lijk. kride Nmicy lmm h·j0m. IIau iulsatte 
sin li:s-vn, mmi opgav den ilcke. 

Ilisle l)-i,-.;(-n Ofter lloxys lljismknmst korsøgte 
lnm l·»1-gusnss sit hssskaisl«t,igi-Jss Hig ins-J iiugist IImI 

gil( sit-d i lmgligstuisti Inml ils-its langs- l’r ug bru- 

gmlp Kln(ict:ssppe, iltemi li)«gg(slig(s gamlc Billcs(l(-r 

okk Vin(lni-t ins-d l(npril«»lii«rmi. lluii Inszssvtede Ist 

hin-(- Stisv Hi sum i wmlss Haku-. tin-n lnin music lusn 
i Tanker usz guv Sig til sit sie nd at· Viutluet Ima de 
korlsidrivemlcs Sitz-ein Sau luul ltun -l-.eui11m om im- 

Lsst s)-t(5·j. Ali-n lnm syst-de ililcss ti Stinkr Ilcsmles 
llusn(li-r läii li-(lign i lusudsss SkmL ug lmn siui i hul- 
Ve Titus-t- ail listige-n mimt at røro Fig. Af og til 
dmg lnm et dylpt Sulc Man lcnn iklce lxkgyndp dnt 

gamle Iiiv,.l1v0r imm forlod sit-t. Roxy vak- iklce 
den stimme Roxy. Mincio-me om den mellemliggen— 
de Tid ug Pomndkingen i hoc-des egen Natur-, som 

den havtle freundka gjurdcs dot gamlo l«iv mou- 

ligt. Hun kundo sldkig met-e bliver den unge sank- 
ta Tores-I misd Hin romantile Lustigsel eftets Martytk 
dom· llun vat- en knldtudviklet Kvinde med stok 

og sørgelig l«ivserkaking. Den nnge Pige kan udvilk- 
les til Kvinsle, men Kvinden kan ikke blive til et 
Born igeu. Dsst et- slcsn nnnsigaaeligis Lov for al 

Kamktertislvikling. Solon vil ilcke gaa en Most-(- 

stresz tilbngc paa solakiveu 
I denne Slylw Tilutaml htsnglked do ti) kørste 

Dage- esktek Roxys Tillmgelmmst til siu Puder-s Rus. 
Der kom Vennek nok kot- at des-ge heade. De kle- 
Stp bikaldt, at lnm havde kokludt siv Mand, og dotte 
Bikalrl lau-sie altid not-est stødeude ved sjg for ben- 

(1(-. Nogle nf dem gjonle hencie vred ved at unbeka- 
ip hpndp skilsmisso og forsilnse hensle ow, at bun 
but-de- gøre Rest gmldeode. Nong af dem, der var 

sikrlig teologjsk anlegt, fort-site damit-» bvud visse 
Portolicere leerer-, at lum ved at blive hos Sin Mund 
selv vilflo have begnnet Rynck Da cis-uns slugs 
Trøst var her-de modbydeiis, blev de Timoy Von- 

sue-nie tilbragte hos heade, wen-e for Its-wie end de 
ensumme «l’imer.« Pna den tredie Dag. Vom var en 

Mit-dass lilev hnn umle IIun Sugd(- til sin Feder-, 
at lum bnrde tage sig noget for Den gamle 1ver 
for et Livsmaal stort nok til at fkkngsle al hendss 

JBnetkzL vaagnede op. 
» Adams blev ked af denne Uro hiss heude og 
gil( selv up til Xvittaker for at be(1(s ham komme 
og tnle med Mode 

»leg- trrm(1(s, Dr- vilde have kommsst syst-I sagcie 
Ray-, da htm san Imm. 

,,-Jeg but-de maaske Ware kommen". syst-wh- 
Wittaker, »me« jeg n1ente, at Selv om De led, ssta 

tmsmzsp De mindre end mange andre til Priestens 
H·j««lp. qu Lik til de svnge og de skyldige. Jeg 
verweilt-. til Do kaldte paa mig. Jeg tkeukte, at De 
ekter isn Tid vilde vaagne, og da vilde jeg se, om 

jeg- Icnnde gøre nog(-t goclt med at komme«. 
» »Ur. Wittakfs1-", Sagde Roxy, mit-g vil genu- 
lhave- nngsst at wiss-, Jeg bliver sindsforvirret, hvjs 
jeg sknl siddks Insr og txt-like. 

.,-Ia, natnkligvis man De gzire noget," svarede 
Wittakmn »Der er natur-list kot- Di-m, og det er 

godt, at De san hmstisxt bat- udkundet det. Det er 

Teng pxm sundbed." 
leatl lian jeg Mir-H« Spurgtcs Rnxzc »-J(-g 

brydms mig slet ingen Tjng om!« 
»De- maa arbejde for andre. Det er Der-es Me- 

dioin" 
»Als-n Jeg ved ilclce tmng der er i Karls-Len- 

hed. Ved l)(«?" spurgte Roxy. 
Wittaker tav l-vnge, san sagde lian resolut: 
».lssg wd knn to Mennesker kornden Dem, der 

er i Stor Porlegenhed De kender dem". 
Roxy rsidmede og gyste lidt. Hun prøvede pag 

at for-Atem limd lmn mente Det var med Anstren- 
gislscs hnn Amt-ede: 

.,l)cs wid, at dem knn jeg- ikke njnelpe!« 
»l)(-t. wid jpg heller iklce. livorledes De slmlde 

kunne .l«s,(.- liualiede halvve«js, at De skulde kunnt- 
se en l’slws·j, Ist-n hvis De ikke lcan se n»gen, san 

er der visit ingcsnkm sngde Pisa-sten. 
Ran oprørtrss ved Tanken 0m, at ltnn l)nrde 

gøre nugcst km- Mnrlc eller Naney. Men der var 

nnget i Wittakers Ord, der gjorde lndtryk pfui 
hende Vnnen til at handle samvittiglmdskuldt og 
selvfornnsgtende gjorde hendes sind modtageligt 
for enhver Tilskyndelse til en vanskelig Pligt, og 
det vor part, at Wittaker hnvde Tillid til hende 

»Trot- Dis da, jeg bar mig forkert ad ved at 
gut-. der-trat Jeg kunde ikke blive", sngde Any-. 

.,l)s- gjorde net0p, hvnd jeg ventesle, nt De 
sknlde gøre", sagde Wittalcer. ,,Jeg knnde ikke 
Sige nndsst ’l’wonnet kortelte Dem wes-ske, at Mark 
red alt det linn lmnde for at komme lijetn og si- 
ge Dom slsst seh-. llan lmm for sent, og lian kor- 
tjpner alt (l(-t, han lmr lidt. Han ved det, og nun 
agter —-- »ja lmn lseundrer Der-es 0pkørsel"· 

»Um De mener ikke, at jeg bør gaa tillmge·l« 
Sagde Ray-. 

».J(sg tror jkke, at Der-es Mund lim- det mindste- 
at fordre ak Dem. Jeg siger kun, at jeg ikke ser 

nndet end ondt i alt dette, livis De iklie knn finde 
nngpn Vej til et vende det onde til dcst g()(le", sug- 
de Print-ten 

..Men livorkor sknl jeg gyire noget2 Det er ikke 
mic. der hnr gjort ()ndt«, indstndte Roxy. 

»Nun for-di l)e er den «--lc)-ldige og den stier- 
lce. Ellen jeg vil nødijz have Hism til at tirnke, at l)e 
er forpligtet til at gøre is»:si-t. Det tror jeg ikke, 
De er. Jeg er iklke vis ps-«. at De kan gest-e not-et 
Im lcan slet ikke Se Te frem. Leg er via paa, 
at De vil gøre lide sit-i ltelst, De kinder nt burde 
gen-s Og jisg er vis- : -«-s. at De lmr gjort alt, lwad 
der lcan korlangpgX llvis der slmlde blive unget, 
Som De kan gørin sit-i er det en Fortsettiglied og 
ikke en Pligt D« l-«(lste Handlinger er det«, 

,,-1eg er b;«ss.«-", segde Ray-, »at De knn linr 
slmkfet mig s·l«---i- Bekymringer«, og linn tilkøjede, 
de Wittalcssr ispjste Sig for at tnge Akskcsd: »Bist 
er lcønt nf l)«-m at have san megpn ’l’illid til mig. 
nnd-laws «l--t innen Nytte er til. Jok- tager aldrig 
tillmgm til Mark. oft jeg knn iklce indem livnd jekz 
Ilmn sssins for lmm.« 

) »k- Mk slet must tin-M at- gznsrs l)(-tn", sugms 

HY «««k(-,r. »De- mmi sl(-t ikkp txt-Hm pfui. ltvad l)i- 
’1 isllcer jkkcs Wi-· Ytsnt nu san mise, Do- kan. 
)H(sts(lngi-n over-. llvis Dis san tkor, at jeg kein ma- 

d» m- hjisslpp Dem pms Mund-up sm- vil ·j(eg kom- 
m« imst-. Mssn stul ichcn pM min Dum. Laut jkkss 
rings-n enden sigp Dom d(-t. Pølkz Derps pgen sam- 
vittighpds Rom-ne i, hvml Do kein eller bms got-in 
Dot pr den meste Rtkttesnnr i en sag sum dennc". 
Dei-pas slap hats et Øjehlik Sin Tilbageboldenhed 
oxz tug heudess Ilakmd og sagdes med mekxen PøleL 
Ack. ..Oq Gnd hjklslpe Dem, min knka gode Ven. 
og give Dem Pred". 

l)(-t var dot kørste Incsdfølendts Ord, Roxy 
bin-de hørt, som svalede den dybe sorg i banden 

S·jn-l. Den uvante Var-me hns et Mennest sum 

var saa rolig og bly som Wirt-May og den instinkt- 
mnkssige Pølelse ak indeklig Medynlc frembragte 
en hurtig Omvnsltning i bendes stL 

Da has vat- gaaet, satte hun sig uml, begravede 
sit Änsigt i give- IImndms og gknsd Tempel-, der lin- 
dnsdss heut-les syge Hjerte. Med disse Taaror kom 

ogsaa okterhaandon det klarer-e syn, sum Witta— 
ker ventede Oft-en Kilden til hans kloge Formde 
denhed om Roxys Bosnltuinger lau umk. En Mund 
med Wagen samvittighed er i stand til at komd- 
Sjge noget 0m, hvad det- vil kunnt- komme til at 

røre sig i ev sjæh der er stemt i lignende III-Ade 
IIde ham selv sit-gib san bavde hole devne sag 
mirsgtig vskt bum op. Den hnlvkærdige Prepdiken 
om Prelsen ved Troen alone-, som bxm Imde vix-- 

ret i Fast-d med at aktive, Synfes ham daaklig. III-el- 

Iens Lereswtvivkck or ihlko us vistiso more, unt 

man staut- j det vikkelige pialctislce Arbejäe U 
trelse Megnesker. Han kølte den praktlske Natur 
i sig gest-e Oprør imod det teoretiske, og linde has 
givetssine virlcelige Pølelser Udtryk, Saa vilde hats 
maaslce han- pripdikkst om Prelse paa enhver Maa- 
dp, sna vigtjgt syntps dist bam at frelse Metam- 
skets ved etlwert lieb eller Redningsl)øje, det- kun· 
de naa dem, i stedet kot- at staa- og filosokere over 

det pas en Prædikestol eftek alle Knnstens Reglen 
lHan kunde ikke holde Prædikenenx den vjlde ga- 
j Stnmppr ogs Stykkcsr i Mundpn paa kam. Dei- 
var sor- sHIt at slctsivcs en Juden Alt-san gik lum 
tut-st« Morgen paa Prasdilccsstolen og langte Pol-tad- 
linxxon »n- ils-n l(vindp· dcsr gis-nd ved klssu Pøddek 
j Farisiperen simons Hus ug der-pag lljgnelsen om 

do to slcz·ldnere, og forklarede Ordet ud at· Sii 
Hjesrtes 0verbevisning. Det var ingen Prædiketx 
men nogcst megot bedre: Levende Ord ud ak en 

-l(«.srsnds- Mands Iljerte. Han gjurde sig Umage kot- 
nt lmmmss mssd Pprsonligho(ler, mcsn Highbury kat- 
tssdo drin Manns-. at en saadan Prædiken var lusjst 
nscsmmelig i Kjrken, og at han maatte Sørge kor, 
at VVittalccdr hurtigst muligt kunde komme bokt 

Ifm l«uz(«1-ne. Bn Mand, som i Stodet for at for- 
dømme Paris-verni- —— de Mennesker, der hadeds 
og dmhte Kristus,t11rde vove at ymte om, at der 

logsan var Pariesist ere nu om Dage i det Kirkessm- 

å,knnd som lum selv tjlhørte; han kunde jkke taales 
Un Lod og sund Prmdiken man lnm angribe Por- 
tidpns Ondskab »k- andre Landes 0vertro. Evi- 
dpr slml txilos om mere nasrliggende Tit-g, saa er 

Hder Rekter Mk der- triisnger til en 0verl1aljng. 
HMksn IIndcsrlig nnk blev Tilbkirerene i Wittakeks 

lille Menigbed meget grebne ak denne Prædikety 
og km den Tjd begyndte Kikken at kyldes, og hvem 
Wed ilcke at knlde Kirker skjuler Kættekier. 

Mem denne søndag var jngen ijledag kot- 

Roxzn Da Wittaker bavde slaaet paa, at Roxz 
nmaslw lumcle geh-o nngpt for at hjkrslpe de skyls 
ils-Un Lan vms clsst lmn med en nsilkker Mening ow, 
at hondcss Tilgiwslse kund-I nytte. Det var han- 

nprigtige Meinst-H da htm sag-de, at han iklto lau-do 
sie-. livad lnm skulde Løra Dkst var knn hans blinde 
Tillisl til Rnxys Rettmnkenhksd, som havde vakt 
desnnp Psirhxmbning. 1 Lyibet at« deune søndag kom 
hele Martyraanden km Roxys Pigedage tilbage til 
Mode Nu var det ikke Texas. det gjaldt. III-or- 
fok Skulde hun, smn altid havcle snkkest pfter at 
vove meget og gøre store Oft-e —- hvorkok skuldc 
lnm nn iklce okke sin stolthed og sin vrede og ved 
sit ofrss og frplspchim dksrllawle korsfusstethendel 
Exil-ver stok Mulighed et- en Udkordring til en hel- 

lig villin. Hnn havde ønslcet sig en Missionsmarlk 
og drømt romantiske Dmmme om at okre sig kot- 
Ktsistnsk OL nn laa Texas ndesn fms hpndms Døtc 

Twonnpt kom Skke hele den søndag Komöd- 
(lag. Rost nmattss mlss nsHl nogen. Hun fortalto 
sin Rtedmmler, at lnm tænkte paa, om det ikks 
var bedre, at hun gilt tilbage til Mark og hjalp 
ham at blive bedro. Pru Adams blev overrasket, 

»men lnm svarede knn »meget muligt", hvilket mo- 

ningsløse Svar gjorde Roxy sprgerlig Jenima men- 

te). at Mnsnd aldrig var til at stole paa. Der vuk 

un Judas lslcmsjotps og aneclict Amold og Geors 
ils-n »Mir-, km- jklce at sige nogot om Jolm Ty- 
l(-1-. ..V(-ndelmabe-Pnrs(lilcentesn". 02 Roxys Puder 
fokdømte ivkizzt Plain-n. som lian hele Tiden lude 

frygtpt Kirkpforstandpk Highbnry var san Mak- 
"v:I-rslis: denne "søn(lag Bktekmjddag at gøm Visit 

slms Roxy i Mangel of at feil-ZE- mesl Wittaksjr bis-l 
til Nanczx Zutikkpn mi- jn Mkka »g- lisin hin-de 
jntkst amth at ldcsstilla llxm forsllnsssrlp h(-n(ls-. at 

Thms lmwlis gjiirt lkist i Jst gim hin-t. »k- lmaluscch. at 
Him- ;il(l1-it»- wild-- tax-o t.lll)nL(-. da dms var manso 
lgode Præster, der holdt paa, at det var en stot- 

syncl at gaa tilbage til en troløs Fig-niemand Den 
mistmlistislcts l(lass(-l·sdcsr ndtryktp sig i snn1meRet— 

Iningn Dis-ge Mpningek km dem, sum ikke viel-ste-i 
xst lnm txt-»Ist» Ima at gøtse det, fsnsuroligede Roxys 
Hamvittiglnsdsfulde sjæl 

i Mrsn l«’1-n llnnks gjunlo det ak med banden 

IleL Put- lnm lmm ogsaa pligtskvlcligst og fort-Il- 

ltik i li’(n-t1-0ligln-(l ll()xy, at lnm ins-»te, dtst var be- 
sslrp ikkss sit forlangp Rkilsmissrs. Roxy vjlde j» sub 

noli fna sitt l)(-l uf l—J»j(-t»l·«nm(«n· Mesu det var bedke 
Jst til-zins. Mut-l( var allikzsswl en skiklccslig Mand« 
lksis var skia mangp Kaum-, der mimtte silka en 

Streg unsi- sligt. Man slmlde findo sikz i noget. 
Mark mi- vekllmwnslp ngx (lygtig, og nam· Roxy gik 
t.illm.;x(s, var help Bjendommen jo lie-11(l(ss, okz des- 
mlm m- (l(.-n slngs Enker ikke meget regnet. 

Dom-(- (l,j;i-vc-lske Logk fik lioxy til at korkaste 
sin liin-l’;isi-(lik.-(- lkeslutninkz. Dkst vilde i andre Men- 
neskers Øjne se nd som lutter Bgenkærliglied Og 
Pisa Hanks havde fasset der til at se Saa stygt ad, 
at lnm opgav Tanken om at vende tilbage til sin 
Mand. llnn liavde forsøgt at lusde ud af Omstmvi 

diglwlornos Jordan-. Jernstængerne saure-de den« 

de, mka wilde ikke give after for al lieudes An- 

strengelse. Hua sank tilbage i sleiv Portvivlelso. 
Ilnn talte Ecke-, hun Sukkpde kun. 

Da des-r begynclte at wörka gil( lieudes Ps- 
der Sin Tut-, ojk lieudes Stedmoder gilt til Mødo 
Det- vms ikkp flier Gæster, og Roxy sad i den gam- 
le Dagligstue mecl Blenden-ne koldede i skødek 
Mahl-is ug tmit. Vwrelset var det sammo som i 

gamle Dom-. mcsn lnm, som den Gang liavde drømt 
om stand-Ich var un en totlmyt Junge. Det syn- 
tes heade, at det gamlo Ur vildo slss hopds ihjsl 
Det tikkede ssa krygtelig lang-amt. sekundok bli- 
vksr til Endglieder-, natu- man Sidder med kais-last- 
Hkpnder — sidder og mikker med intet andot Bub, 
end at blive ved at sidde og sukkek Jenims ksldt i 

Søvn og Roxy vedblev at stirre pas det gsmls 
Ur. « 

Mordstahl-) 
J 
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