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»Tris, hoad er del, Zone-« fpurgte 
Jlal og saa op lra sil Arbejde, ,,del 
lhder, sont om et Born grad. Luk 
Doren an og se ad.« 

Hun gjorde, som han bad, og Jsal 
hcevede sin Stern-ne en Smule: »Hvad 
bestiller du derw« 

Gevrg for vp og vilde have listel vcek, 
hvis llke Stemnten haode lhdl saa ven- 

lig; nu tigede han tnd ad Toren l 

Sledet for. 
»Kon! lidt herlnd, du!« fagde Ital, 

»jeg holder saa meget af smaa Drenge, 
tont vg fnak lidt med mig.« 

Georg lcenlte, her havde han iaaet et 

godl Stjulested for Bedstemoder, og glt 
ind· 

» Tet var da morsoml, du lom ind og 
besogle mig,« sagde Jsat, »du lan nol 

se, jeg ingen Steder lan gaa.«« 
»,Jlke del«, sagde Georg nledsolende, 

Jammer du heller aldrig til at gaa 
mere.« 

»Nei, vift aldrig her paa Jorden, 
men naar jeg tontmer op i Himlen, lan 

jeg gaa igen.« 
»He-n du virlelig?« 
»Ja, del er da aldeles vist; ved du 

intet vm Qualean 
»Jo, jeg har faael en Moder der- 

oppe. og leg lommer en Gang op til 

hende.« ivarede Georg med et Nit. 

»Wald oelligne dig, min Dreng, ieg 
troede ltte, nagen hertGhden vidste 
noget ont de Ting. Hvetn har forlalt 
dig betone-« 

«Marle«. 
»Hm-n er han«-« 
,,Hun hor jo her lige overfor,« sagde 

Georg, fvrhavset over, nl Isat ille 
lendle hende. 

»An, gld jeg lunde gan. Hat-, lag du 
Marie med her hen en Dag, jeg vilde 
laa gerne se hende,« og Jial pudsede 
sine Briller og saa megel dhbsindlg ud, 
svm vm han lenkte paa, osn han itte 
haode giort rigllgere i at bethnlre iig 
lidt mere om sine Nat-vers Bel, iStedet 
for at lutte sig inde vg passe sig selv. 
»Beste«-, hvtstede han jagte, »du hat 
lendt mig et af dine Lant for at vise mig, 
at du vgiaa i min hjælpelsie Ttlftand 
har en lllle Gerning for mig at gere. 
Tat for del, leere Herre. Hjælp Inlg 
nu at lede dit lille Laln frenl til Hint- 
melhjemmet.« Jlals L ine vare lnttede, 
Heenderne foldede og Hovedel vendl 

opad· 
Georg betragtede ham alvorlig vg faa 

op paa Lostet for al lontme eitel-, hvad 
der gjorde den gamle Monds Ansigt saa 
lhllellgt. Da Jsal aller aabnede Øjs 
nene og vendle sig rned et Smll mod 

Barnet, spurgle Georg alovrlig: »Hvent 
var del, du lalte med«.-« 

.Med Vorherre Jesus, naturligvis.« 
»Dam, sont log min Moder fra mig’.«« 
»Ja, Barn, ved du intet vni ham«.« 
Gevrg rhstede paa Hovedel. 
»Stakkels, ltaktelø Dreng! Vorherre 

Jesus elster dig, min Dreng, vg vil 
iaa gerne gsre dig til sit lhlleltge Baru. 
Vil du elsle han-'A« 

»Ja,« fagde Georg alvorlig, han var 

parat til at elsle alle, der oilde holde en 

Smule af hatn. 
»Don er dm Faderl Leder han 

Mel-« 
»Du ved jeg ikke«, Georg var ganste 

forhaoset over det Spsrgsmaai. 
»Dann hor du hast« 
»Das Bedfternoderi Nr. 2.« 

»pvad hedder Bedstenwder ?« 

»Nogle kalde hende »gamle Jane,« 
andre sige Madam Jakobsen«, foarede 
Drengen alvorlig. 

»He saa, tont nu inarl bg Hefigfjnig 
igen og lag saa Marie med.« 

Gevrg maatle igen nd i Regnen vg 
Milde-h Henne i hans Krug legede en 

Flol Born; han sthndte sig farbi, saa 
hurtig han lande. men ncevpe sit de Die 
paa hom, isr en raabte »Dinleben, 
Georg Dinkeben t« og de andre ftenite i. 

Det imerlelige Udlrht tont over hanö 
Anslgt, han stondte sig hjemad, vg da 

han naaede Nr. 2, tokn hanc Bedftes 
moder lige ad ad Dsren. 

»Na-, der er du, del er fiældenl, du 
er der, naar man har Brug for dig. 
Tag dette Krug og Pengene vg lob hen 
vg laa Inig noget Brander-in Ovid 
du ilte sthnder dig, ital du fau, naar du 

tommershjem,« og han gav ham et godt 
Skol- lor at laa hant af Sted. Men 
Stenhroen var siibrlg, Georg, der al- 

drlg stod vtdere sitkerl vaa Beneve, gled, 
laldt og flog kralet i Stylter. 

«Dln Strnhtadle«, raahte Koner 

nasten ude as sig selv as Vrede og 
prvglede los paa den statkels Dreng«,seg 
stal leere dig at slaa niine Ting itu.« 

»Hoad er der i Besen, Jane,« lod en 

Stemme sra den naste Dor, »har han 
ilaaet dit Krus itu·.«« 

»Ja, i tusinde Stytter,« sagde den» 

ouhidsede Kone og begyndle at opregnes 
alle de stellt-, hun davde asdenlltnægt, 
mens Georg styndte sig bort saa hurtigt, 
lian tunde. 

»Skulde du have hast nogle Dritte- 
varer«t dem tan du so saa vermalte-U 
sagde Nabotonen og pegedc hen mod 

Djørnestedet Saa stentrcde de to sor- 
diukne Fruentimmer as Sted. —- 

Jmidlertid sad Georg og ker sainmen 
iSkjul sor Regnen i sin vante Krag. 
Stattelo, lille, ensomme Furt J en 

Alver, da lytteligere Born bliue hygget 
og vcernct om paa alle Mondes-, maatte 

han bcere sinlslendighed og sine tunge 
Provelser gansie alene. Nu saa han 
Marie komme gaaende indhyllet i sin 
Modus Samml; hun saa ilte hom, 
og han solte sig for ulyttelig og inodloss 
til at talde paa hende. Men Sisnet ass 
Marie taldte andre Tanter srein bog i 
hani.hans Hierte blev varmere, mens hanT 

icentte paa, at Jesus elstede ham og en 

Gang vilde Ialde hacn hjem til Himlen, 
hvor han nlttd stulde vcese dos Jesus og 

sModen Nu saa han opad, men —- — 

der var ja ingen Stierner, og han tom 
lauer til at blive rtgttg bange ved Tan- 
ten om, at ogsaa Himlen tunde blive 
dorte- 

s Marie tom netop nu sorbi igen, hnn 

Horte-, han grad, og spurgte hain venlig: 
s».doad er der i Besen, Gang-« 

,,Himlen er bleven dorte, se Marie.« 
.,Nei, nej«, sagde hun opmuntrende, 

»Vimlen bliver aldrig borte;« Mai-te 

havde med et Barno Jnstmtt stcato sor- 
staaet, hvad han mente, da han pegede 
opad. 

Georg var tun halvt overbevist, tnen 

ester et Øjeblits Tavshed sagde han: 
»Matie, jeg har i Dag set en gammel 
Mand« der er ganste lam, og han dad 

mig om at besoge hani igen og tage dig 
med-« 

,,Mig,« spukgte Marie, hvoksot".«« 
,,Fordi dan skal snart op til Himlen, 

og dan vil gerne se dig ssrst.« 
»Hvor bor han«-« spurgte Marie sor: 

undret. « 

»Der henne i Krogen;« Georg pegede 
med sin lille smudsige Haand mod den 
luttede Del as Gaben. 

»Har- han ingen Ben?« Marie hu- 
stede, «at han ttte tunde gaa. 

»Jv lange, lange Ben, som han slet 
ittetan stotte paa, men oppe i Himlen 
tommer han til at gaa; tom saa med, 
Marie.« 

»Ja, nu stal seg sporge Moder ont 

Lav, soc hun vil vide, hvor jeg er. Men 
det er sandt, jeg stulde jo hente Malt. 

sNaa grad nu itke mere, Georg.« 
Drengen, sont var bleven træt as at 

ssidde saa lange, reiste sig og sulgte med 
Marte. Det regnede endnu startt, nien 

.han var niesten gennemblodt, saa lidt 

Regn niere eller mindre havde itte me- 

-get at sige. Han saa Makie gaa ind i 

sMceltudsalget, sit et glad Sinil og et 

iNil as hende, og drev saa ned ad Gaden 

»ti! det modsatte Hist-ne, hvor den gamle 
YÆbletone havde sin Vlads baade Som- 

Imer og Vinter. Georg havde aldrig 
shast Penge til at lobe nogle as hendes 
iindbydende Irugter sor, men mange 
Gange havde han staaet og sttrret paa 
hende paa Asstand, til hans Tander 
lob t Band. J Dag havde hun nogie 
san smaa Appelsiner og en Mangoe 

sÆbley og Georg satte sig paa et Tran-l 
Ipetrin lidt dersra sor at se paa hende.l 
Hun havde stillet en gamniel Paraplyi 

on sor at bestatte zeugten mod Regt-an 
sig selv havde hun svøbt ind i sit 
Schau-L sont vm hun sr-o; menhendeö 
Ansigt kiggede not saa sornsjet og venlig 
nd asdet,spog dun havdeet glaerde 
et venligt Smit til hver as sine Kunden 
Nu opdagede Oeorg til sin store For- 
bavselse, at Æbletonen vintede ad dani- 

Et varmt Hinte. 
»Um her hen du — du sidder jo og 

bliver saa vaad. Hvad hedder du's« 

»Georg,« svarede Drengen alt-artig- 
»Det er et lille, tort Navn, det tan 

jeg let huste. Kom Georg, put dig ind 
under mit Schawl, min Dreng og tag 
denne Melleminad; det, stal du se, vil 
var-ne dig. « 

Grete, som gamle Margrete soedvans 
ligvio Iatdtes, havde hast sin Plads der 

paa Hjornet i adstillige Aar. Hun var 

en stittelig, godinodig Kone og nu alle- 
rede godt oppe i Aarene, men hun havde 
aldrig voret gist; nun hande, sont hun 
adtrytte sin, Lee- not med at passe sig 

seit-, tunde itte overtonime tillige at 

passe en Mand, og de Mænd, hnn 
kendte der omkring, kunde sont Regel 
ogsaa være vanskelige nok at passe paa. 
Men Vorn var hendes et og alt, og jo 

mere ensomme og ulhkkelige de dare, jo 
varmere slog hendeö Hierte sor dem. 
Skont Georg saa oste paa Asstand havde 
staaet og beundret Grete og hendes rad-» 
kindede LEbter, var det i Dag dog for- 
ste Gings de to talte sammen. 

»Aa, dit lille Skind, hvor du er vaad,. 
og du har so Taarer i anene,« sagdek 
hun, og strøg ham venlig ned ad Haa- ; 
ret. 

»Du er saa god imod mig,« sagte 
Georg takneniltg, »rejser du ogsaa til 
HimlenW 

»Jeg ved rigtignot ikke, hvor det 
Land ligger, saa det lader jeg not væres 
med. « s 

Førend Gearg kunde give hende neer I 
mere Oplhsning, harte han sin Bedste-» 
modere Stetnme tcet ved, og han puttede 
sig teettere ind under det varme Schau-L 
Grete tod til at gcette Grunden dektil, 
thi da den gainle Kone standsede ved 

Hiernet og spnrgte: »Har: J set en halt 
tlnge komme her sorbi?« svarede hun 
hurtig: ,,Nes aldrig en eneste Unge har 
seg set, det er saa dist, som seg sidder 
her.« 

»Saa brnger J Jeres Ler daarlig,« 
drumnsede Bedstemoder. 

,,Det kan tidt ikte være saa sesl i en 

Verden som denne,« kad Gretes raste 
Svar, »det kan gadt dehaves at lnkke 

Linene sor det, der er onnt." 
,,Qndt! sa jeg skal tove sor, at det er 

ondt at have andres slidnellnger at passe 
paa«, sagde Bedstemoder og begyndte 
at gaa hsemad, »nn kan jeg sjokke den 

lange Ves tilbage; men vent, Georg, dn 

skal saa det at sale, naak du kommer 

hjem.« 
«Hvorsor sagde du« at du ikke havde 

set mig.« spnrgte Georg, da Bedste- 
moderen var nde as Syne. 

»Dig, det sagde seg ikke, lille Ven, 
smaa Born kalder man ikke Unger.« 

Georg ipurgte ikke mete, nien han 
pnttede sig tcettere ind tit sin nye Ven- 
inde. 

»Er din Bedstemoder slem til at slaa 
dig, min Stump?« spurgte Grete, mene 

hun paa samme Tid holdt skarpt LJdktg 
ester Kander. 

»Ja, « sagde Georg hulkende, og trak 

sit pjaktede Meme op. »Se her.« 
»Us det Ilsen, at give din lille Stak- 

kel saadan et Stag!« udbrød Grete sor- 
»bitret, da hun saa det stare sorte Meerke 

Ipaa den lille, magre Arm. ,,.Hun sor- 
ltjenee ikke at have et Barn. Korn du 
til mig, man Dreng, hver eneste Gang 
hun slaar dig, jeg skal nok passe paa 
di .« gGent-g saa taknemlig op og spiste 
Bei-det, hun gav ham. 

»Se, tag og drik det, det har du godt 
af,« sugde hnn og holdt ettktrns The 
sor hans Mund. 

Det var lcenge siden,Georg var bleven 
saa venlig dehandlet. Jsak var natur- 
ligvis venlig, men han havde ikke miet- 
tet og trostet det snltne og ulokkelige 
Bam, sont Grete; og staut Marie altid 
var deltagende, knnde hun itke hscelpe 
og sorsvare hnm som den thkke Als-ble- 
kone. Nei, fra den Tid as regnede 
Georg altid Grete sor sin dedste Ven- 

Der gik nagen Tid, inden Georg saa 
gamle Jsak igen. Han kcengteö not 
ester at hsre mere om Himmelhjemmet, 
men han shntes ikke, han kunde komme 

igen nden at have Marie med, og hende 
havde han ikke set i mange Dage. Han 
gcettede sig til, at hendes Fader visti 
Fnldskab havde tlaaet hende, thi han 
havde en Dag set hende ved Vinduet 
ined Bind am Hovedetz men saa en Dag, 
da Vejret var smukt og Solen sktnnede 
oarmt, kom hun ned igen. Georg sad 
iKrogem stt saedvanlige Tilslugtested, 
da han saa Marie styre lige hen imods 
hanc. 

,,Naa, Georg, skal vi saa gaa ind til 

,Jiat:e»gltgd-ex-hst asvex mig vai »- 
Georg reiste sig med Besvaey so, han 

var parat. De gik ned ad Gaden og 
drejede ind i Jsaks Krag. Da de var 

naaede saa vidt, sank Beorgs Mod. 
»Du maa danke paa, Macie.« 
»Nei, du, du har vceret her sorg- 
Georg bankede srygtsomt paa og btev 

svaret af et venligt »Kom ind.« 

Georg knnde ikke naa Dørgredet, men 

Marie lukkede op, og dertnde sad Jsak 
trank ved sit Arbesde. 

»Naa, der ere J da endelig, Bern, 
jeg troede, at J havde rent glemt mig. 
Er det Marie, nien hvad er det sor et 
sort Markek Er du satden, Barn?« 

»Res, jeg saldt ikke,« sagde Marie 
tsvende. 

»Jeg sorstaar det, ja seg gez-· sagde 
Jsak niedlidende, »stakkele smaa Skind, 
J have ogsaa eders at bere, men min 

velsignede Fader elsker eder og vil sorge 
soc eder. Kende J ikte han«-« 

(Fortscettes.) 

Hun spillede ikke mer-. 

i 

For en Tid siden gik en Skuefpiller- 
inde igenneni en af Gaderne i en stor 
amerikanst By. Tilfældig faldthendes 
Blik paa en syg, som sad i en Læneftvl 
ved Jndgangen til et Has. Fuld af 
Medlidenhed gik hnn hen til den unge 
Patient for at opmuntre hende med 

nogte spøgenve Weiterdringen Men 
hvor forbavsedes hun ikke, da der i Ste- 
det for Søkgmodighed straalede henbe en 

klar, dyb Gliede i MsdeZ 
Sangerinden fulgte Jndbydelsen til 

at fætte sig, og eiter en lang Samtale 
gik hun bort i dyb Eftektanke. Men kun 
for snart at vende tilbage. Hun droges 
med uimodftaaelig Magt til hin unge 
Sjæl, som var syg og dog lykkelig. 
Mannen Dag seid hun has hende og 
fandt Troen paa Jesus. Den Foun- 
dring, sent foregik med Skaespillerinden, 
tunde ikte blive stjult og vakte en stor- 
mende Modftand i hendes Familie. 
Hendes Fadek var Direktor for et stort 
Selskab og hun den første Kunstnerinde 
Alt inntes at afhcenge af, om hun holdt 
fast ved sine eiendommelige nye Anstuels 
fer. Den stakkels Pige lod sig bevcege 
til at fpille endna nogle Gange. Men 

derpaa modnedes i hende en Beflutning, » 

som maatte medfsre en Vending. Ufnl 
Aften traadte hun op i en simpel Dragt. 
Hun fik lydelig Bifald, thi hun var 

Mængdens Yndling, og selv i denne 

Simpethed tog hun sig nydelig ad- 
iMan ventede Arien, sont hun ftiilde 
lsynge Men i Siedet for denne lød 

Ifka heut-es Lieber en aandelig Sang. 
Der hetstede en lydløs Stilhed, da 

Sangerinden havde endt. Men san» 
brav der los en Bitaldsftorni, under 

hvilten Skuespilletinden sorlod Scenenz 
for bestandig. i 

l ----qsf 

I Bibelen i Rom. ( 

Apoftlenes Gerningek slutte med, at 

Paulus i Rom forkyndte den Heere 
Jesus uhindtet. Hvor ere dog ikke 

Forholdene 1 den By blevne forandredel 
fiden de Dage! Fra Pavens By udgiki 
der Bud, sokn forbød Bibelens UdbreX 
beise, og den, sont for en Del Aar 

fiden befogte Rom, maatte finde sig i, 
at hans Tsj blcv undersøgt, om dertkke 

mitligens stulde finde-s en italienst Bl- 
bel deri· Den Vare maatte ikke ssres 
ind i Rom. Saa behagede det Gud at 
aabne Roms Porte ogsaa for denne her- 
lige Stat· Det var i September 1870. 
Den italienske Hær holdt sit Jndtog i 

Byen. Medens Romekne hilsede Be- 
frierne, blev de var et ejendomnteligt 
Jndtog. 

Mellem Kanonerne kom en Kerke, 
sotn blev trukken af en Hund. Ved dens 
Side gik to unge Mand. Det var det 

britiske Bibelselskabs stolpottsrer. De 
vilde saa snakt som muligt bringe Bibe- 
len ind i Rom. Saa ftaffcde de sig en 

sicnpet Kærre og en Hund, og paa denne 

IMaade holdtBibelensitJndtog c Rom. 
Nu er den itke mere forbudt i Bemessu- 
den. Man bedøver nu heller tkke at 

indføre den fra England. Det Bog- 
trykkerj, yvori Bibelen trykkee, er i et 

fordums FængieL J Aaret 1885 folg- 
teö der i Italien over Hanf-» Bibler 
og Nu Testamenter. 

H.—- 

Som Stierneruepaa Him- 
len i Mangfoldighed. 

Dajeg en kold Vinternften siyndte 
miq hjetn Ined min lille Pige ved Stden ; 
af mig, fagde hun: 

»Jeder-! jeg fvrfsger at tcelle Stier- 
nerne.« 

»Wie-get qodt!« fagde jeg, ,,bliv blot 
ved!« 

Ltdt senere høkte jeg hende tolle: 
»Tr- hundtede vg tre og tyve, to hun- 
drede og stre og tyve, to hundrede og 
sent vg tyve. O, kære Faden-« sagde 
hun, ,,jeg troede ikke, at der var san 
wenige-« 

Kære Venneri fauledes siger jeg vg- 
faa ttundom i min Sjæb »Herre nu vil 
ieg forspge at tcelle dine Velgekninger 
iniod mig.« Men mit Hjettc sukker 
snatt, ikke of Sorg, men under Byrden 
as en soadan Godhed, og ieg iiger til 
mig selv: »Jeg troede ikte, at der var 

saa mange·« 
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LIgeledes have-s Pmrieland i Minne- 

isota og Takota, og billigt Skooland 
HiWisconsin og Michigan paa »Soo« 
Jernbanen. Lade Jernbmepriser. —- 

i Stric- efter Landkon og illustserede For- 
Iklaringer til 
«- 1). W. CASSEDAY, 
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i Den form dausic kv.-lntli. Kirch 
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Parlamentar ifkc 
Ncglcr for 

Lcdclscn as politiftc, ie- 

ligiosr, iocialc og Men- 

skabcligc Moder og Ge- 

necalfoifamlinger. 
bW Sidetx Kanonen-L 40Cts. 

Julcstjcrnen, 
illustreret af de bedsie danste Kunstnere, 
vil ubiomme sidst i November Maaned 

og kan leveres her i Amerika før Jul, 
dersnm Bestilling indfendes til og i god 
Tib. 

Bogen udgives af Pmsterne H. J. F. 
C. Matthiesen (før i Asaa) og N. 
P. M ad s en. Bidragene leveres for- 

»uden as de to ncevnte af Vilh. Beck, 
«V. l«., Bush i Bøvling, Skovs 
goardsPeterien, A.Schack, Lic. 

» 
U s s in g, Stisiprovst V a n l l i, Pastor 

iRønne, Edv. Blaumiiller og 
stere. 

Jntet vil blive iparet paa den kunst- 
neriske Udstyrelie. 
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