
Den Iiue ziscngt 
(Fortsat.) 

He. Gokdon agtede og beundrede den sand( 
leistelige Aand, fom blev udvift af William og 
Ellen, idet de tilbød sig at gøre Ofre for der 
lille Piges Bel. Prcesten vidste, hvor det staat 
strevet: »Det er starre Velsignelse at give end at 

tage«; og han Instede itke at berøve sine Vennei 
noget af den Glcede, som de følte ved at udøve 
Kristecherlighed Jmidlertid lovede han at 

gøre alt, hvad der stod i hans Magi, for at ind- 
hente Oplysninger om det strandede Skib og on1 

det lille Barns Familie og Slcegtninge. Dei 
blev altsaa bestuttet, at den lille Pige forelsbig 
stulde blive under Ellens Varetcegt, medens Ok. 
Gordon dog tilbpd sig, for at lette hende Byrden 
saa meget som mnligt, at ftaa hende bi med Hen- 
syn til Barnets Opdragelse og Undervisning· 
Da denne Sag nu var afgjort til alle Parterä 
Tilfredshed, sputgte Breiten: ,,Men hvad stut- 
le vi talde den lille Pige?« 

Den fremmede Hertes Dygtighed blev igen 
taget med paa Raad for om muligt at udsinde. 
om Barnet var i Stand til at udtale sit eget 
Navn. Eiter en hel Del Fotføg paa at tilvende 
sig den lille Piges Opmaertsomhed og paa at 

betvinge den Frygt, hun ncerede for Spørgeren« 
tom han endelig efter megen Snatten frem og 
tilbage til den Slutning, at Born-cis Navn var, 
saavidt han kunde satte, Catalina; men hvad 
dets Tilnavn var, eller oin hun overhovedet 
havde flere Navne, vidste han ilie. 

Den lille Pige blev altsaa fra den Dag af, 
og saa lange hun blev i St. Judiths Bugt, kal- 
det Catalina Men, fom det undertiden hern- 
des, at man faar et Tilnavn uden felv at vide 

hvorfra, faaledes ait det ogsaa Vor lille Piar. 
Paftor Gordon havde selv uden at taenie derpaa 
givet Tlnledning til, at hun havde faaet et saa- 
dant Tilnavn, thi i sin Samtale med William 
og hans Søfter vare de Ord: »Den lille SI- 
fugl«, undslupne ham, og Ellen havde fundet 
dette Navn saa fmutt og passende, at hun pie- 
blittelig havde optaget det- 

Og saaledes siete det da ogsaa, at lcenge før 
Baknet blev tendt under sit rigtige Navn, Cata- 
lina, blev hun i St. Judiths Bugt altid kal- 
det: »Den lille Søfugl«. 

Men at! det saa ncesten ud til, at den lille 
Pige i St. Judiths Bugt hverien stulde blive 
længe tendt under Navnet Catalina eller under 
nogei andei Navn. Der hengit neinlig iite 
mange Dage, for hun faldt i en heftig Sygdom, 
og da Dr. Elliot tom for at se til hende, sagde 
han, at hun led af en meget farlig og betten- 
telig Feber. 

Det er vel overflødigt at bemerke, at Ellen 
plejede det stattels Barn med en Moders hele 
Ømhed og Kcerlighedz men uagtet al hendes 
Omsotg og al Lcegens Dygtighed, var man dog 
bange for, at hun itte vilde iunne gaa Sygdom- 
men igennem. Dog Gud var faa naadig efter 
nogen Tids Fort-b igen at give hende tilbage 
til«Livet, og hun begyndte nu lidt efter lidt at 

genvinde Helbred og-Krceftet; men man lagde 
Mcette til, at Batnet efter den overstaaede 
Sygdom meget sjældent prøvede paa at tale i 
det fternmede Sprog, hviltet hun It havde 

«brugt; der var mange Tegn, der tydede paa, at 

hendes Huiommelse i den Grad var svcettet, at 

hun, oin end itte ganste, saa dog tildels havde 
glemi alt, hvads der var stet med hende før 
Sygdommens Begyndelsr. 

En saadan Svættelfe paa Hutommelsen er 

ofte især hos Børn Folgen af en lang og sinn- 
telig Sygdom. 

Ottende Kapitel 
Ver kommcr fremmede til St. Judith-; BagL 

Jeg vit i Korthed springe over nogle faa 
Maaneder af den lille Søfugls Historie, fordi 
der i disfe ille tildrog sig noget, der fottjener 
at omtales, med Undtagelse af, at man endnu 
ille havde faaet nogen Undetretning angaaende 
det strandede Slib eller om den lille Piges 
Slcegtninge. Den lille Søfugk var saaledes 
ovetgivet til Ellens lcetlige Omsorg. 

Og er et Barn nogen Sinde bleven plejet 
med kærlig Omhu, saa var det den lille Pige. 
Jlte saaledes, at hun altid sik Tilladelse til at 

gøte, hvad hun selv vilde og saaledes blev for- 
dærvet ved forlælet Eftergivenhed og stetig- 
hed; nej, ingenlunde, Ellen var af en klog og be- 
ftemt Katalter, og paa den anden Side vilde det 
ogsaa have været vansieligt at fordærve den 
lille Søfugb selv om man havde viel-et letsindig 
eller unaturlig not til at prøve derpaa; hendeö 
blide, kærlige og muntre Sind gjorde det baade 
let og behageligk at lede hende. 

Den Talnemmelighed, hun splte mod den 
modige Mand, der havde teddet hende fra 
Slibsvraget, og mod den lærlighedsfulde Kvin- 
de, der ille alene havde taget hende i sit Hjem, 
men ogsaa givet hende Plads i sit Hinte, gav 
sig hver Dag til Kende paa mange forslellige 
Maader, mckdste lun ved i sig selv ubetydelige 
Ting, dog saadant bliver aldrig overset af dem, 
imod hvem del vises. 

J de ovenfor betsrte faa Mauneder leerte 
Barnet en hel Del. hun lærte sauledeö til 
Elsempel at take Engelsl, naturligvis ille gan- 
ste siydende; tht hun standsede af og til for at 
finde de rette Ord, og hun tog ogsaa meget ofte 

sejlfri; men hun leerte dog at forstaa dem, og det 
endogsaa i meget tort Tid. Der var i Grunden 
iike noget sorunderligt heri, da Ellen gjorde sig 
megen Flid med at laere hende Sprogetx men 

hun leerte imidlertid ogsaa noget mere end deite, 
thi hun laerte at benytte det nye Sprog paa den 
Maade, der er den bedste at andendedet paa; 
og Ellen lærte ogsaa noget, der gjorde hende 
glad og lytlelig, og det git til paa folgende 
Maade. 

En Asten, da William Bruun var ude paa 
Soen i sin Fisietbaad, sad Ellen og oiste den 
lille Søsugl nogle smukle Billeder, som hun sor- 
uden dem, der hang omiring paa Stuens Beg, 
haode hast gemt i et Stab. Jdlandt disse Bil- 
leder dar der eet, der sorestillede et Barn, iom 
tncelede ved sin Moder-Z Side; Barnets Han- 
der vare sammensoldede til Bon, og dets Øjne 
stuede mod Himlen. Under Billedet stod ester- 
steigende Vers: 

Kærlige Faden dig tet at tilbede 
Lad mig det leere i tidlige Aar, 
Vogte hvert Skridt som til Synd kan mig lede, 
bade hver Ting, som med Dyd ej bestqu- 
Gid jeg dig heilige Barndvmntens Tage, 
Tjene dig trosast med Sjcel og med Bindi 
the mit Osser du nænner at vrage; 
Thi kun som Barn kan jeg nna til dig ind. 

Styrk mig, o Gut-, med din Krust, lsvis jeg svage 
Hat ikke Evne, min Vilje lig, 
Saa at med Fred jeg kan skue tilbage 
Lg sc med tillid trygt srcmad til dig 
Overgyd selv sra din hinunelske Kilde 
See-den, du lagdc i barnlige Brust, 
At jeg beitandig man aarle og silde 
Bringe diq Hatten med Tat og med Lust. 

Dei var imidlertid Billedet og itle Versene, 
der tiltrak sig Catalinas Opmærksomhed; thi 
itke saasnart saa hun dette, for en indre Gyfen 
paalom hende; hnn soldede sine Hander liaesom 
Bat-net paa Billedet, og hendes Øjne syldtes 
med Taarer. Hun raabte derester paa sit nfuld- 
tomne Engelsl: »« a, saaledes, saaledesi Mo- 
der, Moder!« og medens Ellen endnu stod for- 
bavset over Barnets starke Bevægelse, var Ca- 
talina allerede salden paa Knce og hande, ester 
i Hast at have sogt om Ord, fremsagt nogle 
Linier i sit eget Sprog, som Ellen tndeligt tun- 
de satte vare en Bon. 

Denne Scene foresaldt i den forste Tid as 
Catalinas Ophold hos Brauns, og sørend hun 
endnu havde leert at tale det engelste Sprog7 
men Ellen sit dog saa meget ud heras, at den 
lille Søfugl var bleven undeevist af sin Mo- 
der, hvem hun end saa var, i at bede til Gud, 
og dette ledede igen Ellen til at lære den lille 
at benytte det nye Sprog,«som hun nu var i 
Fcekd med at tilegne sig, paa den samme from- 
me Maade· Catalina viste sig som en meget 
laervillig Elen, og efter nogle Dages Forløb 
havde Ellen den Glæde at høre den lille Sel- 
sugl paa sit usuldstændige Engelst at fremsige 
en lille lort Bøn baade Morgen og Aften. s 

Jeg maa tilføje, at He. Gordon vedblev at’ 
spie stor Interesse sot Barnet; han besøgte 
oste Fisterens Hytte sor at ovexbevise sig om, at 

hun havde det godt og var lyitelig, medens han 
paa mange Maader søgte at lette Besvcerlighe- 
derne ved hendes Opdragelse for Brauns, der» 
saa velvilligt havde paataget sig samme. 

Mere end een Gang bragte han ogsaa sremH 
mede med sig, som havde Kendslab til, hvad 
man antog sor den lille Piges Modersmaasp 
men da det oiste sig, at hun aldeles itte var i 
Stand til at give nogen Oplysning om sin 
Slægt eller oin noget as det, der var hcendet 
hende før Siibbruddet, ansaa Gordon det for 
bedst itte ostexe at sorurolige hende med slige 
nnyttige Spøkgsmaai. 

Og nu lommer jeg til at omtale to ellee tre 

Personer, som herester dille blive indført i den 
lille Søsugls Historie. 

Jeg har allerede sottalt, at der laa en Del 
Ltsststeder ved St. Judiths Bugt. Om Winte- 
ren og om Foraaret vare disse sor det meste 
tomme, men ved Sommerens Komme vendte 
ogsaa Geesterne igen tilbage til de smutte Sie-» 
der ved Sølysten, saa at Strandbredden Dag 
sor Dag blev mere og mere oplivet as de tilrej-I 
sende Herrer og Damer, der tog Ophold her; 
sor Helbredets og Adspredelsens Styld. Man» 
indaandede den stille Solust, man morede sigJ 
med at spadsere langs med Kystem med at« 
llavte op ad de steile Klippen der indesluttede 
Havnen, ellek med at gøre Sejlture i St. Ju- 
diths Bugts smuite Lystbaade. Der var ogsaa 
Born, som ledsagedes as deres Ammer, og een 

as Bornenes bedste Fornpjelser var det i Ebbes 
tiden at grade Huller i det blode Sand med de-! 
res smaa Traespader og at opsamle de stnuttez 
Muslingstaller og Rullesten, som sandtes der il 
rigelig Mangde, samt undertiden at irybei 
langs med Klipperne sor at sage ester Krebs, 
Ssstjetner og So-Anemoner. 

St. Judiths Bugtö Udseende i de smukte, 
varme Sommermaaneder, Juni, Juli og Au- 
gust var rigtignot et helt andet end i de oveigej 
Maaneder as Aaret, især naar der langs den 
hele Kyst rasede en saadan Sturm, som den jeg 
nylig hat bestreoei. 

En Asten i Juli Maaned lom et nyt Reise- 
selskab sor ssrste Gang i dette Aar til St. Ju- 
diths Bugt. Selstabet bestod as en graahaaret 
gammel Dem ved Navn Brotvn, en celdre 
Dame, Festen Gent-any en ncerbeslægiet as Dr. 
Beown, en yngre Dame, He. Browns Datter, 
hvis Navn sse havde vceret Emma Brot-on, men 
nu var Fru Welton og med hende hendeö Ægte-, 
stelle he. Weiten. Diöse sire Personee nd- 

gjorde den vokgne Del af Selstabet; men der 
var desforuden Fru Welt-Ins tre Born, Emma, 
Alfred og Fritz samt tre Tjenestefoll, saa Sel- 
fkabet var temmelig betydeligt. Familien 
havde lejet ei af de største Lyststeder for at til- 
btinge et Var Maaneder af Bornenes Ferie 
ved den smukke Søkyst. 

Efter at jeg hat forudskikket disse nødvew 
dige Oplysninger, vil jeg ganske roligt gaa 
over til et nyt Kapitel. 

Niende Kapitel. 
Eil gammcl Historie fortalt paany og et 

Inøde af gamle Bekendte. 

Morgenen ester nysncevnte Selslabs Kom- 
me til St. Judiths Bugt git Fru Weltvn og 
hendes Datter Emma, der omtrent var syv» 
Aar gammel, langs med Strandbredden og sty-’ 
rede deres Gang hen imod et bestemt Sted ved 
Bugten, som paa den Del as Kysten var omgi- 
ven af en høj hvid Brinl. 

»Kan du nøjagtig vise mig Siedet, Mo-» 
der?« spurgte den lille Pige, hvis levende Jn-H 
teresse var bleven vatt for en Begivenhed, huns 
samme Morgen havde hørt. 

»Ja, det er jeg suldtommen siller paa,« 
saade Fru Welton, »medmindre Brinken stulde 
vcere bleven meget sorandret, fiden jeg sidst var 
i St. Judiths Bugt; man glemmer ille saa let 
et saadant Sted, hvor man hat oplevet en saa 
Vidunderlig Frelse, og jea ser, at Siedet ikle er 
en Scnule sorandret,« fojede hun til, ester at 
hun endnu var gaaet et lille Stytke sremad; 
,,thi der staat de samme Buske —- de ere lun 
blevne noaet højere og tnltere — som vare de 
sprste, der standsede mia i Faldet ned ad Brin- 
tens Yderside.« 

»O Moder, hvor forfasrdeligt maa det ikke 
have vceret!« raabte Ennna gysende. »Fortael 
mig doa, da vi nu ere her ved Siedet, hvorledes 
det gil til.« 

Fru Welton var itte utilbøjelig til at til- 
sredsstille sin Datters Længsel ester at ersare, 
hvorledes det var gaaet til; thi hun ønstede at 
indvrente i Barnets Sjæl Tanken om Guds 
Godhed, medens Erindringen om den Fare og 

sFrelse hun havde ovlevet, med Fristhedens le- 
svende Farver sremstillede sig for hende ved at 
»gense Siedet, hvor Scenen var soregaaet. Hun 
beghndte altsaa: 

»Det er otntrent tyve Aar siden, mit Born, 
jeg var da to eller tre Aar celdre, end du nu et, 
at jeg sørste Gang kom til St. Judiths Bugt. 
Den Gang var her itle som nu smutke Syst- 
steder; her var tun noale saa Fisterhytter, og 
det Has, sont din Bedstesader havde lejet for 
den Sommer, laa over en Fjerdingvej fra Bag- 
ten; men jeg totn nassten hver Dag her hen un- 
dettiden ledsaget as min Fader og oste as min 
Amme, hvis Navn var Susanne. 

En Dag var jeg med Susanne oppe paa 
Klipperne, og da jeg saa ud over Havet, op- 
dagede jeg min Fader i en Baad· Endslønt 
Havet, Baaden og alt var dybt under det Sted, 
paa hviltet jeg stod, kendte jeg ham dog. J 
Øjebliltet glemte jeg, at jeg stod saa nær ved 
Klippen-E- Rand, jeg ilede fremad, vistede med 
mit Lommetørllcede for at tiltrcelte mig hans 
Opmoerksomhed og agtede ikke paa Susannes 
Raab, der formanede mig til Forsigtighed. 

Susanne saa den Fare, hvori jeg svævede, 
endslønt jeg itle selv bemærlede den, og lob 
ester mig for at standse mig; men dette bede- 
gede mig tun til at ile endnu hurtigere fremad, 
indtil jeg med eet snublede og faldt tcet ved 
Klippens Rand, lige ovenover disse Busle.« 

Fru Welton pegede paa Stedet; der var en 

lille straa Kant paa Klippens yderste Tinde, 
og hun sorllarede, saa godt hun kunde huste, 
at hun bestræbte sig sor at redde sig selv ved at 
gribe sat i Græsset og de smaa Slyngplanter, 
som groede der, men uden Nytte; hun rullede 
over Randen og styrtede ned paa et fremsprin- 

sgende Klippestylte, mange Fod under Klippens 
Top, og hun blev hun standset i sit Fald as de 
Basle, som groede der, ellers vilde hun vcere 

styrtet helt ned til Strandbredden, hvor hun 
uden Tvivl øjeblitlelig vilde være bleven slaaet 
ihjel. 

»O Moder, hvvr srygteligt vilde det ilke 

have vceretl — Hvor lykkelig er jeg ikke over, 
at de Busle stod der! —- O, J tæte Smaabusle, 
hvor jeg holder as eder!« — raabte Emma. 

»Bei var Gut-, som i sin lærlige Omsorg 
frelste mig sra denne Fare vg sra en brat Død,« 
sagde Fru Welton, »og vi bør sremsor alt takle 
ham sor hans store Naade; men vi bot ogsaa 
mindes Bustene, fordi de blev Midlet til min 
Frelse. Jeg er ogsaa vis paa, at du, lille 
Emma, vil søle dig lylkelig ved at vise din Er- 
kendtlighed mod den brave, modige Mand, der, 
endstønt han den Gang tun var en Dreng, satte 
sit eget Liv i Bove for at komme mig til 
Hjcelp paa det saresnlde Sted.« 

»Du mener William, Makrelsangeren,« 
sagde den lille Emma. »Ja, hvor jeg vil- blive 
glad ved at se ham.« 

»Du sial snart saa ham at se, Emma; tht 
efter hvad jeg sit at høre i Astes, bot han endnu 
i sin gamle Fisterhyttr. Og du stal ogsaa faa 
hans Sester at se, den ltlle Ellen, som Tante, 

jBedstesader og jeg hat talt til dig om; og du 

sskal ogsaa komme til at sejle i Williams Baad, 
’dersom han vil ttllade det.« 
i »J den Baad, som er oplaldt eftet hig, 

Moder? — Emma as St. Judiths Bugt. O 
hvor det vil blive en Glæde for mig. — Men 
hvor tunde dog Malrelfangeren William klavrt 
op ad den høje, stejle Klippevceg til dig? —- 

Hvorledes var det muligt?« 
»Ja, jeg fatter det ilte selv, men det er 

imidlettid bist, at han llavrede op lige nede 
sra Strandbredden og helt hen til hine Buske, 
som du ser der; men hvorledes han gjorde det, 
eller hvorledes han kunde gøre det, er jeg ilke 
i Stand til at sige. Han var vant til at tlavre 

omlring paa Klipperne, det er sandt; men han 
havde aldrig sør prøvet et saadant Vovestykke, 
vg, som vi oste have sagt dig, det var et helt 

;Vidunder, at han ikte omtom under Jus-get 
Du har jo hørt, at han, ester at jeg var dragen 
op til Klippens Top as kærlige Mennester, som 
var ilede til for at yde mig den Hjælp, de kunde, 
selv gjorde et Fald ved Nedstigningen.« 

»Ja, efter at han havde sastgjort et Tod om 

dit Liv. O, hvor sorscerdeligt maa det itke 
være sor dig, Moder, at tænke paa denne Til- 
dragelse!« 

»Jeg vidste intet as mig selv at sige den 
Gang, Emma; thi mine Sanser havde forladt 
mig, sør Drengen naaede op til mig, og da jeg 
nogen Tid ester kom til mig selv i een af Fi- 
skernes Hytter, hvor man havde bragt mig heu, 
og hvor min Fader sad bekymret ved min Side, 
men dog i Hiertet talnemtnelig over, at jeg ikke 
var kommet til Stude, tunde jeg i Begyndel- 
sen slet ikle besinde mig paa, hvad der«var fon- 
gaciet med mig. Hvor srygtelig blev jeg ikle 
til Mode, da jeg siden ester korn til Kundskab 
om den Fute, jeg havde svcevet i; og bog, mit 
Bam, jeg kan itle bestrive dig, hvor lyklelig 
jeg ester denne Hcendelse har følt mig, denne 

Hcendelse, som den Gang syntes mig saa fryg- 
telig.« 

»Du mener med Hensyn til William, Ma- 
krelfangeren, og hans Søster, ikle sandt, Mo- 
der?« 

»Ja, til Dels det, thi din Bedstefader 
maatte som Følge af denne Begivenhed tage sig 
af dem, og de modtog foruden as hans Godhed 
ogsaa meget godt af den kaere Tante Graham, 
saa at hele deres Livsstilling blev sorandret; 
men denne Begivenheds gode Lærdomme vare 

heller ilke spildte paa din Moder, Ein-ma; de 
bragte mig i neermere Belendtskab med Tante 
Graham og gjorde mig ved hendes Vejledning 
og Eksempel mere eftertcenksom, end jeg havde 
vceret tilforn· Du ser saaledes, at hvad der 
undertiden for os synes at være en ulyllelig 
Heendelse, ledes ved vor himmelske Faders Om- 
sorg ofte hen til at blive et uvurderligt Gode 
for os.« 

»Og nu,« vedblev Ftu Welton, ,,efter at 
have vist dig Siedet, hvor mit Liv blev reddet 
fta en saa overhængende Fute, vil jeg, som jeg 
lovede dig, se at føre dig hen til mine gamle 
Benner, Makrelsangeren William og hans 
Søster.« 

Ellen var i sin Stue optaget af huslige 
Sysler og den lille Søfugl af at lege med og 
nynne for en Dulke, som Pastor Goran faa 
Dage tidligere havde givet hende, da der med 
eet i den aabne Dør vifte sig en Dame med en 

lille Pige ved Haanden. 
Ellen saa hen imod Døren, rejste sig og 

hilfte paa den fremmede Dame. 
,,Kender du mig itte, Ellen ?« sagde Damen, 

idet hun traadte over Dørtrinet og ftralte 
Haanden kærligt ud imod Ellen. 

»Jo, nu tender jeg Dem,« raabte Ellen, idet 
hun sprang hen imod Døren. »Na kender jeg 
Dem, efter at jeg har hørt Deres Stemrne; 
den kan man itke tage fejl af. — Kcere Frøten 
Emnml —- jeg beder om Forladelse —- maaste 
tør jeg ille lcengere kalde Dem saaledes?« sagde 
Ellen, idet hun saa ned til den lille Pige, der 
stod ved Fru Weltons Side. 

»Du maa kalde mig, hvad du vil, Ellen; 
mit gamle Navn er lige saa naturligt for dig, 
fom dit er for mig; men det er sandt, jeg heb- 
der itke mere Emma Brown, som sidst, da vi 
saa hinanden.« 

,,Det er nu ni Aar siden. O kom og fcet 
Dem ned og fortcel mig noget orn Dem selv, 
om Frøken Graham og om enhver, som De 
ved, interesferer mig.« 

Ellen var saa overvceldet af Glæde over at 
se Veninden fra sin Barndom, at hun i de første 
Øjeblikle ncesten løb sur i enhver Ting, hun 
sagde; hun tollede atter og atter sin Glcede over 
det uventede Gensyn. 

Fru Welton var ikke mindre bevæget, men 

dog paa en anden Maade; thi Moder kom ikle 
hende uventet, saaledes som det var for Ellen. 
Hendes Tanler dvælede ved den Tit-, da hun 
som en lille Pige for forste Gang var standset 
udenfor denne Hyttes Dør og havde bedet om 

et Glas Band, og hun følte nu, hvor megen 
Grund hun havde til at vcere taknernlig baade 
med Henfyn til sig selv og til Ellen for alle de 
Velsignelser, de siden den Tid havde modtaget. 

De vare derfor begge i den Grad optagne 
af deres egne Tanker og Følelser, at de for en 

Stund ncesten glemte de to Smaabøm Dog 
ikle længe; thi efter at Fru Welten havde sai 
sig ligeovetfor Ellen, kaldte hun sin lille Dat- 
ter hen til sig og fagdet »Her« ser du den lille 
Ellen, om hvem vi saa ofte have talt, den lille 
kære Ellen, der har vceret saa god inwd mig, 

.og som er en saa leerng Ssster til Willkam 

Matrelfangeren, om hvem du ogfaa hsar harke- 
saa meget. HZ 

Derpaa fortalte Ellen igen historien am H 
den lille Søfugl, der hele Tiden vedblev at III stirre paa de fremmede med sine store, klare 
Øjne, og hvorledes hendes Broder havde reddet Z 
hende fra det strandede Stib, kort sagt, den hele 
Historie om den frygtelige Storm og dens 
Folget-. 

Forend Fortællingen endnu var endt, havde 
Fru Welton taget Catalina op paa sit Sksd 
og stng med Haanden ned ad hendes msrte 
Lotter; hun havde allerede mere end een Gang 
tryklet et Kys paa Barnets Kinder. 

«Og har du virkelig alene, lcere Ellen, paa- 
taget dig det vanftelige Hverv at sørge for 
dette lille Hittebarn?« spurgte Fru Welton, da 
Ellen havde endt sin Historie. 

»O, det er for intet at regne,« sagde Ellen 
hurtigt, ,,det er saamcend aldrig værd at tale 
am; men De tan tro, hun er saa kcer en lille 
Pige, at jeg naesten nu ikke ded, hvorledeö jeg 
siulde komme ud af det, hvis jeg ikke havde 
hende.« 

»Det undrer mig ikte, at du ncerer saa 
varme Følelser for den lille Søfugl,« sagde 
Fruen; »men jeg vil da ikte haabe, at du tager 
mig det fortrydeligt op, hvis jeg ogsaa begynder 
at sple Interesse for hende, og jeg venter, at 
du, medens vi bo her i St. Judith, ofte, ret 
ofte, vil unde mig den Glaede at se hende." 

Ellen kunde tilvisse give et saadant Laste, 
thi hun var itke egenkærlig med Henfyn til jine 
Følelfer, og saaledes endte denne førsie Sam- 
tale. 

Den vilde ikke vaere bleven saa hurtig stut- 
tet, hvis ikke andre besagende date komne til 
Fiskerens Hytte. Disse besagende vare Fru 
Weltons Faden Mand og Tante. De havde 
truffet Wsilliam Bruun nede ved Strandbred- 
den on givet sig i Samtale med ham ag dare 
endnu i hans Selskab. 

Du kan vcere Vis paa, at William, Makrel- 
fangeren, fom William Bruun endnu under- 
tiden kaldtes af dem, der havde kendt ham fra 
hans Drengeaar, var lykkelig ved at se sin 
gamle Bekendt Fru Welton endnu engang; og 
mine smaa Lcesere maa felv i deres Tanker nd- 
male fig alt, hvad der sandsynligdis blev sagt 
til hans Ros i Anledning af hans Mod, der nu 
havde gjort ham til et Redstab til et andet ungt 
Livs Frelse, ligesom han i sin Barndoms Dage 
havde reddet den lille Emma Brotvn. Der er 
ogfaa Grund til at antage, at den lille Katy 
eller Catalina eller Søfugl — thi med alle disse 
Nadne blev den lille Pige kaldet — jeg siger, 
at der er Grund til at antage, at der blev disk 
hende ftor Godhed og Kcerlighed af de bess- 
gende, og jeg maa tilføje, at førend de frem- 
mede endnu havde forladt Williams Hytte, var 
der allerede stiftet et naermere Bekendtstab intel- 
lem den lille Emma og Søfuglen, som havde 
forceret den fremrnede Pige sin nye Dukke. 

Tiende Kapitel. 
Klavcret og Bibelen. 

Hr. Welton var Grosserer i London. Hans 
Forretningslokale laa i den meft befcerdede Del 
af Staden, og han havde mange Betjente paa 
sit Kontor samt Agenter i fremmede Lande. 
En af disse Agenter boede i en stor Søstad i 
Spanien, en anden Paa en af de grwsie Øer og 
en tredie i Smyrna. Enhver af disfe Agenter 
havde Forretninger for Welton, og han havde 
fom Følge heraf ofte Lejlighed til at strive til 
dem. 

Da Hr. Welton hørte Historien om Stift- 
bruddet og om den til Vished graendsede For- 
modning, at Skibet var kommet til England 
fra en fremmed Havn, foresatte han sig førft at 
forfkasse sig en Fortegnelse over alle de Skibe, 
der vare gaaede under det sidste Efteraar, og 
dernæft at tilstrive sine Agenter, at de stulde 
gøre sig Umage for at opspore alt, hvad der 
kunde bidrage til at løfte det Slør, der hvilede 
over den lille Catalinas Fortid, for om muligt 
at kunne gengive hende til hendes Fortder 

Ved Hjcelp af Pastor Goran og Ellen sam- 
lede han alle de Biomstændigheder, man kunde 
hufke om den stakkels Kone, Margrethe, om de 
cheder hun havde paa, da Strandingen fandt 
Sied, og om den lille Søfuals formodede Al- 
der, hendes Ansigtstrcek og chededragt. Alle 
disfe Oplysninger bleve nedskrevne og sendte 
til Or. Weltons Agenter. 

Dette tog dog nogen Tid, og endnu længere 
Tid vilde der hengaa, forinden man kunde 
vente sig noget Resultat af disse Underspgel- 
fer. J Mellemtiden blev den lille Søfugl hon- 
ten glemt eller forspmt. Der kunde have veret 
Fare for, at de Opmærksomheder, der daglig 
vistes hende af de fremmede, kunde have gjort 
hende misfornøjet med sit Ophold i Fislerens 
Hytte, hvis hendes Kcerlighed til hendes Be- 
flytterinde Ellen itke havde været saa stætk som 
den var; men endstønt hun var glad og lykke- 
lig over den Godhed, der viftes hende as de nye 
Venner, tunde denne dog itte bringe hende til 
at glemme, at hun havde Ellen og hendes Bro- 
der at tatke for, at hun havde et kcerligt Djem 
med alle dets Goder. 

Jeg stal nu fortcelle eder en merkelig Op- 
dagelse, som blev gjort en Eftevmiddag, da 
Catalina var hjetnnce hos Weltons. 

Gortsctteix 


