
Det, der bestand 
In Guts Ots deiner unt-selig, 

Akt 40, II 

Livets Okd for Falten 
»Gem- hen og træder jrem 

og talct ; Hclligdommcn alle 

die-je Livets Ord for Zoltct!·« 
Ilp ts. Z, 20. 

LES KMJOP ,17———2:). 
Von Ajjnu demie Gang begun- 

det: »Weil Yppersteprasstcn stod op 

samt alle de, Tom ;)oidt med yam, 
wemlig Saddukasernes Parn, og de 

bleve fulde af Nidkærhed.« 
At de «s:od op«, oil oel figc, at 

de reiste sig til Modstand mod A- 

postleneg Forf:)ndelje og Hacke here-J 

Virkfomhed. 
s Der syncs ingen særlig An— 

ledning at have vaer til denne 
andcn Opstand eller Fokfølgelse 
Men hole ApoftieneS Virkiomhed 
var jo i de ledendes Ljne Brod-J 
imod OFr1gledeiiZ Beicilinq --— it 

tie, og da faa Ekarer af M asnd M 
Kvinder iluttede fiq til Herren ou. 

MensgbedeIL og der fkete saadunrw 
Selbkcsdcker og Undre ved Apost- 
lenes Himbeh fom Di lkisfte om 

sidst, sna — in scia nmatte de staa op 

og am nok et »in-W pcm m sm! d 

se denne Bei-Exzesse 
Her nasones »Zaddukmerne—:— Par- 

ti«: Kav. Q, ! oq 2 Weg-, at Zud- 
dnkasisrnig Saum-des over. m de kirr- 

te Koffer ::) I: Jesus 7s.-—rknndte Lo- 
fi.mdelfe Hm de desde, Oq l, 33 fi 

ges videro, at Avostchne med Tier 
Kraft aflagde Vidnesbyrdet om den 

Herros Jofo Opftcmdelse 
Dei er Apostlene blevcst vssd med. 

og det var jo stik imod Saddukcwrs 
ne, disfe ariftokmtifke Materialifwt 
der viel holdt Wtds Ilabcnbarmg 
for XIV-Erqu men troodc swcrkiszv 
paa Annd ellet Engel ekle-r er Liv 
eftet dette. 

At de blev fulde af Nidkckrbed, 
det kan wdes som Nidkærbied for 
Loven og den gamle Paats Cero- 
monitjencsste, men denne Nidkærbed 
san tillige have drejet sig om del-es 
eigen thlljng og Værdigbed Der 
er Rimelighed for at antage, at 

dekærheden for begge Dsele et II- 
bet samtnen- 

Denne Gang sætter de Apostlene 
i »offentlig Forvaring«, det vil sinc- 
i det almindelige Fang-seh An- 
dekledes fortige Gang (4, 3), da sat- 
te de dem blot i Fowaringsarrest 
Raita- wen 

» 

Wen der er andre, spsm hat Nag- 
lek til at aabne ,7wngfelsdsre med 
end Fangevogtere. Herrens- Engel 
mlmede Fængselets Dere om Ratten 
sc flkte Apostlene nd og fagde: 
»Gem- hen" o· f. v. Horn ovenovet 

uns-ch- 
Lceg Mætke til —- ifke et Drd am 

den Utet, Modstandeme hat tilfffet 
Mtlme og den Sag, de arvejdede 
for, meu —- Fockyndelfen af ,,c1lle 
disfe Livets Otd for Folket!« 

Dette Udtryk »alle disse Livets 
Ord« gelber sikkett Qrdet om List-eh 
der et btogt til Jordeu med Jesus, 
og fom stcenkes Mennesket i Trer 
M dam; men det hat fikkert ogsaa 
Henfyn til Okdet om Opstans 
hellen, Livet ester dette, det evi- 
ge, fnljge Liv, som Saddukæetne 
Iwgtche og reiste sig ins-L 

WerdetfagteenGang fotalle, 
Me for Aposteltiden og alle efteti 
Wende Tidet, at »alle dicke Livets 
Okd for Follet« skal have sin Gang 
W al New-mit fra Verdens og 
setddliqgjort Wdyrkelses Side- 

J den feste Tro, at Apostleue sids 
set del fort-wehe bog Fænqslets 
Ost-, M Zwei-stammen 

Don-i ftm M til Ets- 
vs sendet set-bedeute til 
for It heute W vg 

ds- foe das-ad de hat ves- 

Mit-d III
 

tienetne smoer zkckngnex rot- 

fvatligt tillukket og Vogterne staa- 
ende ved Dstene; men da de lus- 
kek op, findet de ingeu derinde 

Da Siena-ne kommet tilboge med 
kenne Besteh, blivek Autoriteterne 
«tvivlkaadige« —- hvad er der med 
i Spilleh at Ferngfec og Vogtes-e 
ist ten passe paa disfe Mit-nd en 

Rat evein 
Som de sanledeg wivlet og ikke 

ped, thd de stal mene om Situatio- 
nen, kommst der en og meldet: »Se, 
de Memb, som J satte i FængieL 
staa i Helligdommen as lære Fol- 
«- 

Nu mmäe de i hvert Fald me 

M om la Uns —- at 

sengiet ist tut-de holde disse« 
W, os at de like m 

passe for Wen Teufel elle- 

Wä: W est siiqi vicde de 
W U — O ists M Ost M 

Witw, kaa We den inspikerede 
W fsgt det. 

Des er dm vsærd at læqge Mast- 
ke til, at der Kap. si, 6 et nævnt 
baæde Lunas og Kajfas de jamme- 
som vi wider undex Fothsret imod 
Jesus, og Annas er her nævnt sprit, 
saa der et nagen Grund for at tro- 
at hcm var Leder-en for Opstanden. 

Men i hvert Fald er Ypperftes 
prasften den, der siulde repræsentei 
re Gud og den hsjeste Aandelighcd 
blandt Pagtesfolket i den gamlc 
Vogt, og ban Horte Forfwdset i Ran- 
det. 

Men d et er værd at lægge Mask- 
ke til, bvor blind Nidkærhcd 
kan fm Mennesket ben, bvotf den 
kon qsre dem blindes sor, hvad der 
er virkelig gebt 

Ypperstepræsten og de, fom staat 
med Hom, hat det nye, dejlige Kret- 
ligbedsliv i Wigheden for Øje. 

De kan ikle blive fri for at lægi 
ge Mckrke til de mange underlng 
barmbfertige Helbredelsek og andre 
Rubin-gewinnen der sket Ved A- 
poftlene 

»Ja di- kan dn heller ikke unqu 
at fe, book dct nlmindelige Falk 
holder fia til oq holder of Apost- 
lene: de Tat-er jo lasmveligere from 
imod bis-e as Hensyn del-til 

Ved at lasaae Mcrrkc til. at trodssl 
alt dctte reife-r Nimerstcprælten m 

de, der Folger band sia i Nidlasrbed 
imod Apostlene oa Ewnqslcr dUH 
kommst man til at tmka vaa Ist-Tal 
Ord: »Mot! oder-k- Tren flulle J Ins-J 
re Da doa ikke for-staa, da se misdI 
oder-E- Lspfnc Da am Elle le: tbi dem 
Falls Hirt-te er lebet llovet oq mlsd 
Ønsne hste de taugt og del-es Ti- 
ne have de tillukket, Tor at de ikle 
lkulle se med Sinon-.- oa bot-e med 

»Ja-no oq 7orstaa med Dienst oa omi 

Tvmdis Tig. laa fea kundc bellst-edi- 
.dem.« sNt 13, H. 15«). 

Mem vil Nuds Nevmsfcsntantcsr 
vaa Jord ikke bsrc oa se ca lot-staa- 
lwad der timet dem felv oa Kollet 
for Tid og Eviabed, men lagst at 

ftandfe Livests Ord, faa sonder Nud 
Saale for at give »Livets Ord for 
Falk-Et« frit st. 

Fugen iom Moder-— 

Der var en tidlig Foraarssmors 
gen. En gammel Vondekone ftod 
og bankede paa Pol-ten ind til ex 

Fængselx Taa lvagt bankede spin- 
som om bun var bange Tor at bitte 
Laden as fine egne Flag. Hun var 

kommst med Tocht, bar-de reist hole 
Ratten og var endnu belt foktumlet 
i Hovedet De fleste af de Mermis- 
fket, bun hat-de mfdh havde hun 
spurgt om Bei til Fængsleh og hvek 
Gang hat-de hun staut-net fig, faa 
hun næftm ikke turde se op, og hele 
hewdes futede Ansigt var farvet 
kjdt af Skamfjlelse Alle havde de 
da vgl-o set saa underlig paa heade, 
og de hat-de skelet til III-wem fom 
huu bar paa Armen, under Shim- 
ckt- »Ja«, fogde hun til fig selv, »die 
kunde ja gerne andre sia over mig.« 
Wen ingen keadte heut-es Brindr. 

Hun havde læst det i sollen for- 
leden Akteu. mai ingen havde sagt 
noget til heade, oq Uvisen havde 
bun brændt med det lammr. Oa 
saa hat-de lum faad trat-It Hatten 
havde hun sendt lud til MI, og 
Hmseue havde de looet at passe 
Gan flulde blot en lille Tut bott- 
havde bnn sagt, oa saa vaudkede bun 
denhenvedtreMillavgeVejttl 
Jetnbanestationen. Neu rigtig klart 
over, lwor hun vikde ben, det havde 
W bog ikke været. sit hun nu kom 
til Mien, hvor bnn stulde staa as 
W, og beqnndte denue SWen 
am Leisten nu var det oglaa, fom 
kunde cum ikke mete, oq kmn bavdcs 
siddet kidt von Fwnqsplstmvpm, Jst 
bun begnndte at baute paa. Dei 
var faa ksnt nmkking heade. Der 
ftod di- deflige Trcket mod nye nd- 
foldede Mode, «og der var omkting 
Fængflet en Gewe, bvor alt bloms 
strebe, og hvor Fuglene boppedcs og 
kvidrede paa Ostern-ne Mkn nu 

bande«hun banket en lang Stund oq 
tilsisdst moatte hun dundre vaa med 
bch Dckndcr for at blive hart. 
Endelig blev Porten lullet op. 

,.Hvad er det for et Uocksen2« Mitg- 
tc Betjentem der lukkede op. »F so- 
ver bankdt derinde,« sagde den gam- 
le Konk, »ieg bar banket -Iænge." 
»De skal ringe,« fagde Betjenten 
og viste hen til DtrllokkeT »Stra- 
dan en hat jeg aldrig U f-t,« sagde 

thm og tog Kurven i Haanden, som 
hun havde stillst fra sig. ,,Hvad 
vfl du herf« spukgte Betteutm 
»Ja fe« —- fvakede hun, men Ok- 
dene vilde ise xigtig frem· »Dein- 
er Weh lille Not-« fagde Be- 

han er.1idt fvaq of sig as liwi 
Eggekellcn.« »Sit- han det, ;- 
kan jeg komme til at tale med 
hatt-W »Jeg skai take med Direks 
toten. Hvad hat De der i Kur- 
ven?« »De: er lidt hjetmnebagt — 

jeg tænkte —- jeg ttoede —- —— de 

hat det oel ikke san godt pag et- 

saadant Sied, saa er der Strsmpet 
og lidt andet.« »Man jog faa Lov 
at set-« Hain liftede paa Lang-ex 
,,Vlomster,« sagde ban. »Da er 

fra Skoven bewieme der gror 

faa nmnge Liljekonvaller. Jeg 
tasnkte, han vilde blive glad for 
dem." »Er det længe siden, De 
sidst saa ham?" Vetjenten havdc 
uu set tilstra-kkeligt. Hatt var en 

Mond mod grau Haar-, hcwde few 
Vorn, en Tat-re blinkt-de i hanö 
We. »Bei blivet i Aar, femtcn 
Aar siden.« «Dct vil vist ikke bli- 
ve nogen Glæde at se ham nu, — 

men jeg skal hsre estet." De tun- 

ae Date faldt til eftet Betjcsntm 
hun stod attet udenfor den lukkcdcs 
Port og stirkede ov mod Mute-n 
»Ich smaa Glugger,« tcknkte bun, 
»med Ferngittck for, fom var de 
bange for Tor-se og RM.«' Nu 
bsjede hun sit Hoved. »Za, dct 
mr jo rigtigt, det, Jmtgitrene Var 

ifkc 7or dem, der var udcsnsor, de var 

for dem, Tom fad del-inde. Anb. 
Gerte Rud! — de Tit nok ikke Los 
at komme nd, nu der Vor saa grsnt 
Da fmukt alle ane Man viru- 

siede ikke en Gang m kukke Dyrene 
inde. Fab, Horte RUN« Betst-n- 
tisn kom igm .,Ja,« fagde ban, 
Tis san Eis-lac- med.« De qik Exten- 

nem en lang, mirs Gang mesd DI- 
re vaa begge Side: Dir lad ved 
Dest. Der var tunge Staaer for 
oa Jofuku-der Man kundi- bsrtn 
at der var Falk indensor. Det 
Tisnnede oa sukkpdk da krumm-de —- 

m hina. llwbende Trennt-en —- —'-- 

Ten Minic Kom- gxf Ewlt dem 
Hm Juki-sen ihm Armen Hnn 

Trunks-, at Tierc- Tungdcsr ««aldt over 

Iwndcs og vkldcs trnUe Its-De :-.! Jst-- 
»Im Lmn liavdcs Ist-Ist sum Fxmqitur 
sog txrnkt derma, mm Ost var its-- 
der summi- fom sank-km at qna TM 
ibkandt de lovende begrapede og mcd 
smnc Treu Inm- disreiJ Zuk, og med 

eanc Links Te de tilsumgede Dir-« 
Ved Enden of Kote-waren stand-se- 
de Versenkt-it »Tr: er bests· ina« 
de ban, »me» feq vix qao inD fsrft 
og tale med han« Betjenten lut- 
kede ikke riqtig Don-n efter fig, dsm 
ftod paa Klem. Dg nu lsd en Lat- 
tkr der Ende Tra, en Latier soa tsr 

og haust-, kam ausd- den gez i 

Stykket as bat-e Haatdbcsd »Na 
kan De gaa ind,« fagde Betfentm 
,,men han et nok fotandtet, det man 

De være korbewdt paa.« 
Den gckmle gis ind gennem T-- 

ren. Kurven satte hun fra sig der- 
inde og blev stockende. Hun foldede 
Hemden-se under Shawley og sowe- 
dede dem atter og attet, baut-den- 
og haardere Langs den one Vasg 
stod en Sena, pas den laa en 

M, fkægget og med hebe Feder- 
ssne Pan den onden Berg Mir 
en Solftribe, og udenfor Vindueto 
Jangittet var en Akt-legten med 
en Mi, der gyngeude fad og kni- 
drede. »Got- Dag,'« hgde hun til- 
sidft og gis et Sktidt fremad ,.J 
heb-ver ikks at væte bange,« sagde 
Monden, ,,jeg et nok en Tot-, men 

des-for flam- jeg Me Falk ibjel. For 
Resten faa et jeg fyg.« Og han 
begyndte at hoffe, faa den kolde Sved 
tkasngte sum M band Bande 
..Deck var en fees Hosti«, fagde Ko- 
nen og gis endnu et Sitde ,,iog 
stal ksbe nogle·D1.-mäek.« 

»Im bar baach Brander-, Doktor 
ng alt nmligt.« Der bleo igkn 
stille. Nu kom hun delt bcn til 
Zeugen oq stod og faa pna bang 
Anfigt Mnnge chkk kunde sum 
ikke kende igen, men bun faa til- 
ftmkkeligt til med kakerhed at vide, 
at ban var heades Sin, den sidfte, 
den yngste. Hun havde seks Bsrn 
fotuden hom, de var alle kommet 
qodt frem i Baden oq hat-de et godt 
Nava. Han, den Umste, havde holdt 
bende længst i Skstteh havde vix-set 
lænqst i bendes Fam. Dei var 
den lille, der aldrig blev stot, 
men dog ftor not til at vmde Fond- 
dtene og Meint-set Nimm-n for der-os- 
ker aldriq at lade htte fra Eg. Es- 
ter dette var han blevet hendes 
Smertes Ssm fom netop aennem 
Srna-ten blev den, cum ofrede de fle- 
fte Taukek og den fttrste Kasrligbed 
paa. —- ,.Du ten-der mig vel ikke 
Wen-« faqde hun omsider, »det er 

Use-me fide-, du san mig, men ellerg 
et feg din gmnle Not-« .,Det 
fagde Betienieaf Gan veude sia 
otn imod Bei-aga- fot at Mode fri 
for at se dulde- ,,Jeq hat spart-? 
lkdt smmen,« fagde htm, Jeq toq 
det med mig Dei fasset music 

W med faa du san komme at 
M 

fultsdk —- Me Mk M Arbei- 
de —- dekfot var det, jeq pillede 
lidi til mig.« »Du fix-ev akdrtY jeg 
kunde ikke vide, book Leg Huld-Dien- 
dc Messe den-« fogde hun- «Nej, 
der er sandt not. Hvsor fik J nu 

at vide, hvor jeg der's« »Im læste 
du« »Noch i Avisetr. Der fwd 
ocl en hel Del fmukke Ting sen 

mig, kan jeg tænte.« Hans Ze- 
bertjne glpdede, og to rede Piet- 
tet begyndte at brænde pas de ind- 
faldne III-künden Men hun tax-. 

»va ftosd vers-« spurgte han hef- 
Itigd «jeq vi! vide des »Ist du 

Htmode jtjoalet.« »Hm-d mete?« 
?»At du længe havde fsrt et drit- 
hceidigt og uokdentlig Liv.« .De: 
jvar Lsgix Ovad fagde de hjemmc 
writing-« »Jeq hat ikke talt om 

det, og ingen hat sagt noget.'· »Hel- 
slet ikte mine Sestonde —- — og 
For-P« »Fa! et M, ja hau ek.« 

»Nun. Bot J endnu pas famukc 
Swd J SkovenP« »Ja. Naar du 
com-net ud, sfal du ogsaa bo der og 
faa fkisi "Luft.« »Im ftrec im 
Husholdningm med.« »Ja san, du 
et gif»« »Im dar Kvinde oa 
Born, saa mcm jeg vel være gift.« 
»Kommet hun og set ti! MAX-C 

;.,Te: er bedst, hun holder fig hersta- 
Jtror jeg. Wen Inn-, J kunde tagt- 

l 

Wende og szcne misd demd. Der 
er to Vsm Te faar not Pladss i 

Hufei.« »Er J thteW ,.:kac1, m- 

anigcr» disk dermä Nei, But-sum 
bar ikke 1k1""1 over oi, der er vel dist- 
J immer Men Vorm-ne hat lidr 
andt i Vintcr. ims- ogsam nu kam-« 
mer de not paa Futtjgvmsenet, san-« 
stimmt IS' Den gamle ftod stille 
cui-d ijsnc mnid Nimmt »Das 
im- set J,'« vedblw Zun, »ic·g kam-; 
mer oldkig ud, for do fem- miq i 

Kiste bei-im Hm slxopor J oqi.m 
for 1nig." Ten gamäe Kone sag 
stadsg ikke ov. Taufe-me begxzndtx 
langsomt at oandris i andess Dom-D 
Qm hun tm kom hie-n med Ema-:- 
usvmae og mcd Vorm-ne ---- jun-) 

vildis Zoll jaa sich? Bildt-— der jtku 
Oliv-: and Tale om heudc ou Its-: 
next og de andre Vom? Lg .s.- 

Tale bavde aldkjg du« cllcsr noqu 

of heudes vætct udsat Eur. T·—.. 
maatte der helle-r ikkcs Wo nu. ink- 
vilde give dem Nimmt-, mcu D 

maattc ikcc folge med Iris-m. W- 
de med, foa knode Zum aldrU mcr 
fis Folk lige j Eine-m « heller s, 

ke kunde hun komme iblandt orden: 
lige Fall-. Linn bavdc attid Unt, 
at btre Esnncn kam t;ltmqr, ist« 
var dcst liac mva lusordan tm 
vor, lum silde des-g bndis fmm ji«-« 
kommen Men de andre w 

Eos-then det var not Milde-. der 
hat-de fristrt oa lasset bam i For- 
daswsclsm »Hm! er vel et daor 
ligt Ftcmtttnisnek?« spurgtcs Im« 
»Jet- Ligc et- Lyun Me, mm der-for 
et hun ikke dnaklig· Hun holdt fix 
til mig, da him Mo havdc et esmsins 
Menneske i help Vetdcn at w til- 
hun kendte ikke til nacht Hiern, ikke 
til Fürst-linke Elasgt csller Venner." 
»Weil feg Lenker — fes mettet" —s 

den gamks Rom-s Stemmc blos 
fkaw —-— .,at det ct idendcy der bar 
todt-i Läg ind i Fotdæmlfen.« »Vi 
hat ledt hinanden,« sagde han, 
»Na-wes man ad, iaa gaar det bedro. 
Mcsn cum kunde not blive en andcn 
samtnen med jek ellers blivet 
del vol Hat-dan, at on strnne Tag 
siddek tunc indelufkcy hun nasse-"- 
..Nej,« Fagde den gomle, »san- man 

huu heitere fjlge med. Jst-g vil ikte 
væte med til at lukke Fasngsfelsdk 
ten op for sende. De mag faa fixie- 
hvad de vii Mjemne Wag.'« 

J»Na er J bog glad, at Zin- er 

loøok »Fo, Von var lmvsom lädt 
svareke end jeg. san hat-de maaskcs 
ifke kunnex bwre det.« anncsn drei- 
ede paa fig. »Hoad hat J der i 
wurdens-« »Bist er lidt hjcmmebagt, 
og Streu-per og san-—«. »Ach hvad, 
man sulm da ikke bist-, mcn J san 
jo tage- dcsi1 beschan Hun gis estcr 
Kurveit Dei ftrste, him tog ap, var 
en skor Vuket Lillicskonvaller, som 
bun laade fotan html paa Tæppet 
Du hufker not, der plejede at vokfe 
soa mangcs —- de vokset der liac 
rast endnu.« Men han spart-de 
ikke. ban laa og sqa paa Buka 
»den at røre den, pludfelig tog han 
den osq slmmede den benod Gulvet 
on fkrmt »Bi! J Tlaa mig ibje1!« 
Den amtle Kvue tog stille Vukvttvn 
oa laadis den paa Vorder- Et Pat- 
Blomftek bavde faaet Stænqlerne 
knasfket og nogle as Bladene var 

lssnet »Im tkoede, at du vilde nas- 

re glad ved bem, fagde den gamle 
ftrgmodigt, »de ital-de være en Hil- 
sen bit-inmiqu »Beste acad vedW 
saqde hqn spran- »Set J Æbs 
letræsgrenen Wenfot og Fasten 

z— den hager sgfaa qf og til. En 
Dag staat jeq M Rade-I i Wet- 
ogfoaMekhieteTetandetefs 
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Mssd lantlsknhclsillsstlk i smuklkss Pan-ist« Ists- pf- 

Kvist If wilde Kost-n 
mi«f sksl ins-It satte-N put- Ikaggmnsf If mflh 

ANDRE VÆCCZKOIT Ich DANslc Ism. 

Telm »Hu-en er mä- ll tie- 
st 

Horn-lu- 9 x 12 «l·«mm·-r., lsrss 30 Nisus-. ( lot PURI- 

It. 1 w-. 
Smukt Hsjls Dokyo-leiste tut-il Klukt If mutat- 

lmmr 03 folgend-- Tokul i Dis-jäh .Af Nwie ers- l 
f:i-i-«10-". Sfcktklsts U I Enzz Tslltimtslc MS w CPIUM 
6 for Um. 

It. 1 us. 
Lied udspnmgms lecm i pnngontle Ist-et pu 

mit-It BsggnmC Tcht »Mir-sen er instit-C stir- 
rtsloe s 1 TI- Tomknisr. Pri- 15 ckmm 4 sot sc com-. 

sk. I Us- 
Usspm c Vsmlliliisk tat-d Klub l antun-Use Fu- 

nkt. III-It ’lsjls Baggmnd unt-d Tcksts »Mit Nin-le 
» di- oolc". stinkt-e- 6 sc 7I,-«, Tosuoer. Pri- 15 cu. 
( for 50 com-. 

st. Os. 
Kyelt klle gis-It Hin Vsk ekokt Isti pro-net 

list-C Form-en on ophsjsst Ficke- mnerl III-me hmfl 
sst stinkt lille ldimlnksku For-teilst- sII title Tekst i 
hvidtc »Gut! Kost-km ist Sol Alcon sil. s(. 12. 
Ninos-e 584 t Sti- 1«onsmc-k. ·· 15 can-. 2 for 
25 this-. 0 Im- LUIL 

st. 650—D. Rasshscsly sagten s 12 Tom-ver stott- 
Smskt lcnrtms ais-d Nin-act Augustus-ils Tät-tei- i 

sjlvnyic Pri« per Sllc 20 com-. CI soc 81.00. 
N1.I75. VIMLMU i Kontos-m Zum-loss- 7IA I 12 

Turm-eh Ps- Miallsn »Es-»- kleine-« isaulynget II 
Makek wiss-I Lots- Fomnjka ist Bibel-know 2 sonst-l- 
liss. Pris l5 Ctsnts. 2 ins- 25 com-. 9 for IMM. 

st. WIT. Hm furtkkslligts kristssli s All-Spottet i 
smukke Fuss-» og tut-C til-unmi« ff Its-lut. 7 ! 

ist-« Tom-von kek SM. 15 com-. Pisk Ast 50 Gent-. 
Pei- Dus. 81.20. 

It III En »Ich-«- Nsrip Ins-List smuklcs mGkoft. 
10 t 7I-«- Tom-nur« misi how- i non-riski- Ostset u 

hs sagstan 4 sahst-Mis- Rktlflspmg Kau- Dun- 
st- Rslriryh Oprini ig Frist 25 Amt-. 20 cont- 
styklkst. 6 for QUIL 

sk· 526.12 Uslsolsspmqtavlrf tin-d Iklomscek as 
l«msslesbshilledis l Sejsrnkkorm sum-tsc- 5!-«« Ton-mer 
I Pirkont Pri- 5 Cupi- pesk sylcsm 50 ctr. pet- Dus. 

stoc III-It ps- Psniet M Industqu ellet M 
sruk i sind-Italiens ok Tote-säuseln 

w
w

w
-
—

-
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zog ogfaa paa at hustc nng Injol.« 
Lq han begundus at Zwitc many ou 
samlsc i Zeugen offer Lommetsrflm 
dist. »Sei— J het,« sogdk han osg 
botdt Lommetstklædst op for lnsncun 
»Sei J de rsdc Pletter der —- det 
er det fmsucsefte jcg ved.« Mcn tut 

satte den gamle Moder Tig pao Sto- 
len og begqndte at arg-de Oun ban- 
dc lcmge holdt fig Lamm-, men nu 

vor M, sum om dpt tun-sich pou 
mange Siedet-. .,(era·der J for 
Blotnstecne?« spatgtc shou, da han 
længe hat-de lisget stille-, »saa mo 
dem hid igen.« Men hun spart-de 
Me, blev tun ved at gen-de »Sei 
J-« Oft-Ade han og lsäede fiq lädt 
paa Albuem og Stern-neu fis pludi 
selig en vorm Tom-. »F san jo ikkk 
forftaa det, men da J lagde Bloms 
steure formt mig, var bet fom dav- 
de ka soc-! en Kniv i Bwitet. Jeq 
saa Hufet oq Sie-den og det alt- 
fqnanen, jeg fau, hvordan jeg var 

den Gang, og hvokdcm ieg et nu. 

Men jeg vil qlemme det, set J, bas- 
de ftt og nu. Sande-me Ins-e som 
fes M Im stammt-« »Ja-« sond- 
den gamle M og listede Ovid-det- 
»vot Gerte oq Frecset kan koste det 
Wen-wen i Gernselens cau« »Ja, 

om Neuem-« Han lukkcde Einem-, 
u Zulil jlsj over de hast-gebe Tmt 
Ti-! bit-v liqgende om Mundcu km 
blev lidt ester lidt smcrtefnld1. »Hm-, 
Mor," hatt strakte Oaandcn nd, im 

Mor havde han jkse sagt fer, »Man 
feq bildet mig ind, at jeq ek lkllkn 
din lille Dreng, der lsbcsr onstrw 
ude i Skoven og plucker Blomsfer. 
og san J indbilde jer det samme, 
saa san J mqaske tilgive.« Don 
fis infet Spuk, men to gamle WIL- 
vmde Hemde-r tog bang udftmkte 
Hat-nd oq boldt den fast. »Na fsch 
det. som om vor Herr-e var i Faskd 
med at bæte bort for miq,« fonds 
bon stille, .,thd twt J?« »Im 
trot, at han nu hat bmyndt at Ist-·- 
ne de støkste Stene.« 

Han blev wen stille, lau og gut-d- 
faa Blomsterne bit-v var-de Moden-n 

»toq dem bsrt oq laqde dem paa Pu- 

.den ved Sidea as M. »Nun J nu 

reist-It RGO-« bade han derma, 
»Im still J TM hohe IIng med 

jet. Js- hcr tænkt paa det nu. Hier 
et We noget passe-we Selstab for 

lwor stutde lqu nn gaa lusti? TIU 

m, at ja! de: var not sw- 
dan mcd alle lllüsnnssssm der kom 

Hm Verlaß-la at de bog cftet ist« 
Tnidfnh hoc-then de skulde vcnde Izs 

Ved (J) 

Japan Hase-. 
ist Femhsndkedqskmiudr. 

As »O P. Ha »st- n 
—- I 

Tot » : Ehr »Hm ( ssoc WEI- 
ndcrk Lsoiwgnt Dies :..s- : r zu EVEN 
1hss-srm«nsspuntr- J» .-.« s. Xcd Mar- 
tnrxmdrsk, sum I:·: sie oiidc th 
mn katsiskcrfxssp sLmsdomnnn 
mcn ntlde m «:c Lpellige Skkist 
til Nettcfnor E r Um oq Lake. 

VII-mein fes » beliggmde End 
for qufsmsd must en Del af Ost- 
r:-I Its : -:i» jem Milkiumsk Jud- 
lskuq x : ftm 180.000 Ptotesttms 
m T »wes et Hund«-d Tusmd 
Just-.- sissstrn er Katoliller. 

: an- i del ottende Aarhtmdkede 
es i Spore-se as Karl den Sto- 

——-«.rr(-, fandt Evmmelict for str- 
·--n«1 Nisj til Ruhme-II- Meu i 

Hm- lanqe Anwundkedek laa dek- 
«:«sk Landet den i Middclaxdrrens 

Mai-te og DO. 
Dei var ssrit i Veqyndelspn as det 

ijortcsndc Aarlnmdkcde, at Folket be- 
ayndte at magne as sin Stumm-F 
Tom Fthc as den evangelifkcs « 

kondelse og du Vesikkarbefdh d 
bleo udfttt af tke af Mrkens sank 
AM, fom vitkede i Praq es W 
Den-gn. 

III- dth Ins-in- 
sss d Uti- m stund ss 

sollte-few hu M Des 
sie-de kam-m- ik« qui- sit-at 
missen-m ins-Ha 

jtsh dpt Inn ikfe arm ug Vørnksnsr 
der blivcr vol not Rand snr 

dcsm, de wilde immsfc blos slnfscs 
Vrndkrick.« »Alle tm kkal fslqcs Hi 

mig,« fogde den gamle bestetktx, 
du folget efter, saa fnakt du h- 
mck nd »Vi bar laadnn m er 

Prasft derb?c-3:ime,« Mist-do tms mi« 
venbe »Hm J vit, saa vie-r tm ieks 
fikkett « »Im sam- ikkcs«an at kocn.j 
me nd isten bist ital J ikfo tcknke 

paa, Mor, men det sial « vmke glad 
ved Jeg haabet bog, at vi kan, 
blive viet het, Enden J tage- af Sied. 
»Ah-et J her MMF »Im bli- 
vet het, faa lkknqe det, stal han« 

Nu vsfte Betme sig i Dim. 
»D- man komme igen i Morgen. 
Alle Don-K M han. »Nat- -- s- 
— JW — W MTC HAVE 
W Wie II II —- Ipwcttei —- 

Intcn im kan itkcs naa from til del 

;—— Hav — det et for Untat-« Ja- 
"min last-c Orma, bot fer vor Gerte 
Hok, m du Mo felv tan, del-for bas- 
rer ban dst selv der-bettl« »Anb, J 
man bedcs bam om det, men qiv mig 
mk Momsterne iaen Hirn aav bam 
Butsttsn tilde-ge Han holdt den nd 
fsa sig i W, vendte og dreiede 
den, san ltste han Gestank-Ich med 
hvilkst den var Met samtnen oa 
strsede Blmsterns over sit Inst-It 
»Ost et Musik«- saqde ban oq dsoq 
Beitet dybt »det et sac- deillgt, at 
J M san We dst —- oq nu 

vitjoqbikdemiqtud,atisgesi 
stehen« M Als-meistens —- 

I . 


