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Gebiet Wachs Crass. 
If Inf. til «Miss Stocqu Mis- 

sion·, »Der lille Leute« etc. 

Odevfat fta Engelle 
thtssy 

Leiceftet var bleven saa vant til, 
at Binn, endog hans egne Bot-n, 
veg tilbasge for ham og var bange 
og upillige overfor hom, at dette 

Bam, der fneilte til hom, gjorde 
kam ganste serv-irren Det ek itle 

godt at vide, hvad han vilde have 
sagt, am ille den franste Barnepige 
hovedluls cvsar loansinen stormende ind 
i Verelfet nced Undsiyldningek og 

Fortbestng og stwndensde snart 
paa Franst og snatt paa Engelsl 
i den smtttigfte Blanding, alt sam- 
men fremfstt med hendes Summe- 
sialas hsjefte Toner. Bag eftek hen 
de tom tos—tte andre af Tjenevftabek 
i stor Beide-tolle Og derwed endte 
naturligvis deres ,,tete-a-tete««. 

Hvad der var i Vejen var snari 
sagt, og for Resten laa der et uaab- 
net Brev paa Bordet ander den lille 

Piges Hat, og det gjotde tede for 
hele Sagen. Lille Johanne var 

bleven svagelig og bleg og hulpjet 
i London, og nu ivar Sæsonen pa: 
sit h-jefte. og hendes Mode-r havde 
Wasser af Jnvitationer og felsta- 
belige Forpligstelser, saa det var 

vanskeligt for hende at folge Barnet 
nd paa Landet. Pan femme Tid 
lunde hun ilte udholde ast se Bat-net 
fvagt og sygt, og hun havde nu med 
sin Svigertnoders Tilladelfe lendt 
den lille Pige af Sted til Wards 
Crofs med hendes Barnepixkr. Der 
var givet de strengefte Paalceg om at 
holde hende af Vejen fra bendes 
Bedftefader. fac- han ille flulde have 
nogen Besvæst ellek Forftytrelfe af» 
bende. Pladsen var jo saa stor. 
Han vilde nceppe ane, at der var et; 
Born i hans thed j 

Lg nu! inden der var gaaet en. 

balv Time esftek hendes Anlomft,! 
var det frygtelige stet. at det Moerl kelige Baru, medens hendes Born-:- 
pige fil sig en Sml med de andre- Tjenestefoll —-— og hvor tan fran- 
ste Barnepiqer ille snaltel — var 

spadferet af Sted paa egen Haand 
til sin Bedstefadets Verelfe og hav- 
de Tat sig gansie rolig til Rette i? 
bang Stol. Og nu, da Basknepigens 
strj los paa besude, idet lnm pcm 
Franst tun-late: »Fy, stam Dig dog!( 
idet er rigtignol ille at vcete en ar- 

tig Pige, kom strals med!« laa lsb 
Barnet fta hende og liae ben til 
Bedftefaderen, slyngede sine egensin- 
dige fmaa Arme om bang Knæ ok-( 
saa op til hem, sont om der for 
lpnde slet ikle var noget afvifende 
eller foturoligende i ihans alvorlige 
bedrivede Reisig-L Hun fagde blot 

igen: »Bi’e hos di«q, Dan! Johanne 
bi’e hos dig!« ,,Lad Barnet i Fred, 
Al,vis hun hat Lyft til at blive het!« 
fagde Hr. Leicestet, og Pigetne trat 

sig da tilbage, idet de ttsstede sig 
med, at Batnet snsart vilde bltve 
led af sit leere andfald Men de tog 
meget fejl! Johanne fandt for godt 
It benytte sin Bedftefaders Vatelte 
svm Legeværelse, og hans stoke LE- 
-derleenestol ansaa hun for sin gasnstc 
sætlige Ejendotn. Her lagde hun sine 
Duller i Seng og tog sig ofte en 

lille Slumsmer samme Steh. Naar 
det begynrdte at blivse vartnt op 
ad Degen, og hun var tret af at 

lege, losm hun og dusnlede med sine 
stnaa Hender pasa Donn, eller hun 
Tom til Binduet ud til Haben og 
laldtc »Bei et mig, det er mig. 
Lul dng op, Dan!« han blev nsdt 
sttl at faa stg en Stol paa den anden 
Side Moden siden Batnet havde 

ibetloglagt hans egen, og han lod 

IS sanfte roligt tytasnnifere af 
Lende paa en Man-de, »der vilde have 
wkdt enlpetz Ist-Welle, om der 
ellets hat-de væket nogen til at tagt- 

-«tsge det. Jkle just. at han sagde 
Inn nieset til heade. Nei, men han 

End MW og holdt heades 
Mk M sit Hm i halt-e Timer 
nd can-n, eller han lod fom han 
hegt den ene Kop Te efter den an- 

[ 1 

refeiede dem for all Besivcer og An- 

jvar for den lille Pige. 
Pan denne Man-de ivandt en 

Waanedstid, en Mann-ed med lin 
og dejligt Foraarsvek stpnneke end 

John Leicestek i mange Aar haode 
cplevet. Den mildnede, blødgjorde 
og bekoligede hans Sind paa en» 
Miaade, han i Ojebliltet jngen Rede-« 
ha·vde paa. Kun fplte han, at Him- 
len var blaa over hand, og Betden 
omkting ham smut dg gtpn, og 
ban hsrte stadig en lille spæd prll 
unbe: »Dan, Dan!« efter fig i Ha- 
ioens Gange som i de sde Sale og 
Korridoret oppe paa Sloltei. 

Men i Begyndelsen af Juni 
stlftede Vejret Karatter, og de lom 
ind «i en streng Tordenperiode. Lille 

»Johan» iblev bleg og mptl under 
Øjnene og laa shen hele Das-en i 

den store Læneftol uden rigtig Lyft 
til at fotetage sig noget, faa hea- 
sygnende sum en ais de Roset, hun 
havde plullet i Hasen. Ellet hun 
jaldt i Spvn ved sine Billedbsger 
henne i den stoke Vindueskatm Og 
de smaa brendende var-me beendet 
og fortstrede Læber bevirlede, at 

John Leicester for sprste Gang i 

mange Aar solle sig bekymtet og 
tryllet for et andei Mennestes 
Stle 

»Bei hat ille noget at sige,« 
sagde den fransle, »sanan hat hun 
det saa tidt.« 

Men John Leiceftet havde Ratt i 
sin Bekymrimsg. En stpnne Nat locn 
de ftyrtende og kaldte paa ham i 
stor Fokfærdelsr. Baenet havdse stell 
Feber. Skulde de fende Bad efter 
Doktoren? Om han vilde komsme 
lige -med del samme? For Barnel 
blev ved med at lalde paa ham og 
vilde flei ille falde til Ro, for han 
win. Han gil fttals. Og da dun 
naaede Team-en op til Annehm- 
metet, holte han hende lalde: »Dan, 
Dan! Lille Johanne vil saa gerne 
tale smed Dan!« Den lille Slemme 
lød saa tyk og from-med, fom bun 
ialste ud af sin Vildelsr. 

Hans Nævvcerelse havde imidler- 
tid en fotundetlig«bekoligende Ind- 
ftydelfe paa hende, og af hans 
Haasnd tog dun into-d, hivad de: 
flulde dare, flsnt lnm ellers stred 
imod paa del voldfomste, naak dr 
Andre vilde give hende Medicin os. 

Mad. 

Hun var meget sng —- faa sog, 
at Doktoren, som ssnari lom derben 
fta Lands-wem ansiede, at der flul 
de sensdes Telegram til hendes Fa- 
det og Moder snarest muligt og 
yderligete Lægchifcelp filvejebtinges. 
Men han udlalle Feygt for, at del 
lille Liv var uden for mensnesielin 
Legelunssts Rællevidde, ja dan 
leenlte nasppe nol, hun lunde sian 
det igennem kil Aflen, hvillet var 
del tidligsie Tidspuinlt, hendes For- 
ældre kunsde komme. Men i Lebel 
crf Dagen bedredeö Batnels Til- 
sland med en as de pludseliae 
chingninger. som main ofie set i 
Sygdotmne has snvaa Bern; Febr- 
ten tog kendelsig af, og hun blev 
hell Aal-, lau hun kunde lende sine 
ngivelset. Og da Doktoren lom 
fra Byem fandt han Udsigiierne en 

bel Del Mete, og nsdlal-le, at om 

den stelle Smlkelse kunde over- 

srinsdes og Stnrken bibeholdes, vilde 
der viere godt Hand om Helbredelfe. 

Hun sputsgle stadig as og til efler 
»Dan,« vg han sad hele Dagen 
ved Siden af den-des Leje i del 
fwte luftige Berneveerelse Han 
havde hendes leerefle Dulte pas 
Slsdet, og gasv hende, soen Dok- 
toren havde fotesttevei. Fede hver 
halve Tinte. Timefiefollene, der am 

Motgenen haivde Mel ude af sig 
felv, foedi sde sna alle Tegn til 
Stede paa, at Dsden nætmede sta. 
og sog Batzlser i lau Wunde as 
sde usbetydeligste Fing, flog tm over 

i den modsatte Mieer og var 

gut-sit Utkwligk TWVMMWE 
ag gladr. hattmdld Wien tml de stg 
silbage kil Follefkuen, hvot de kund- 

bengsive Hg til Omsiaget i Stenming 
-uden at der lagdes Bannd paa dem 

af detes Herres Ansigt der lagen- 
lunde nsdlwlte del sum-ne Hast-. 

z Dornei dein-de i nogen Tsd llggei 
Eos-»I- We met W M M 

Hagel M, es de M M 
fml del, holst ht- Mk HGB sis 

— l- w M 
Denk 
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— 

»Dan stal hjcelpe mig, Johanne 
et san tæt«. 

Sau lncelte han da ned og lagde 
"det trcette lille Hoved pp mod sin 
LSlulden og hun foldede de fmaa 
zBurnehænder mellem hans og dok- 
lfiede Bonnens fan, sismple Ord san 
svagt og lavmælt, at de neusten ille 
naaede frem til hans lyttensde Øte, 
sinnt ban jo sad lige ded. Og allj: 
sgevell —- faadasnne svage Otd hat 
Magt til at naa op over alle denne 
Verdens Stotme og al dans Leu-ni, 
hielt frem til det Ore, som altid er 

aabent. Men da hun losm til »Fa- 
der vor« kunde hendes lille spage 
Stamme og hendes lille svage Hu- 
lommelfe ille mete. »Johanne faa 
tret, faa tect, Dan si’e det fot hende.« 
-— Hvok siulde han driste sig til 
Iet? Men —- da bei-n betænlte stg. 
var der en lille federhed Dann-d, der 
rette sved hains Leben og den lille 
syge Steman gentog: »Don si’e det 
for Johanne!« 

Sau kom da John Leiceftet en 

Gan-g igen til at bede, og det var 

sved den lille Piges Seng. Men da 
han udtalte Okdene: »Im-lud os vor 

Skyld«, strpmmede en plusdselig 
overvældende Ovetbevisning ind i 
hasns Sjæl om, at endog for ham 
lunde der vcete Tilgisvelse, — end, 
ogsaa for darn. —- 

Dek lød Vognrmnmel og Helle- 
trasmpen pag Kscevejen og der bleo 
den sædvanlige Uro nede i Inhal- 
len, Tom naar der kom nogen. Bat- 
net vaagnede op axf den DIS, hun 
var falden i paa Bedstrfaderens 
Arm. »Mo’er,« hvissede hun, »Jo- 
lsanne vil faa gerne se Mo’er." Sau 
obergav Jolm Leicesiet fin Plads til 
den staklelg unqe Moder og gis 
stille sin Vej ind til sia few. 

(Sl-uttes). 

Hvokledes Moody og Santy 
fandt hinanden. 

Mr. Sanlen, den bekømte Sang-i 
evangeligft og Moodns mangeaaeige 
Lediaget og Medarbejder i Evange- 
liets Tjeneste, gioet folgende tut-ate- 
riftiste Stildring as sit for-sie Mode 
med Moodyx 

»F 1870 bleo jeg samtnen med 
tc andre valgt fom Delegatek til 
den internationale Forening for un- 

gc Mænd, som stulde holde sin Kon- 
-rention i Jndiainapoli5, Ind» der 
Aar. Dei blsv tiltendegivet, at Moo- 
dy flulde lede Bonnempdet en Mor- 
gen Kl. 7. Jeg kam for sent og 
satte mig der-for ved Deren ved 
Siden as en presbyteriansi Ptak 
dilant, Passtot Robevt Mc.Millan, 
en Delegat fra min egen Hjemegn 
Han vendet sig til mig og sige:: 

»Me· Sanien, Zangen her hat 
meet ren: bedrpveliq. jeg snster, 
De vil fnnge en Sang, naae den 
Mand et fætdig med at bede. i 

Fald han nogensinde got det.« 

Jeg lovede at gpte det, og di 
der blev en Anledntng, sang jeg 
den belendte Sen-g: »Der et en 

Kilde fyldt med Blod«. 
Forsainlingen steinte hjertetigt i, 

og Medet blev deteftet livligete. 
Ved Medets Slutnins sagde Mr. 

Elftc.Millan til mig: 
»Lad miq introducere dig til 

Moody«. 
Vi fluttede os ind i Ratten af 

Den State, som git ftem for at 

bilse pag dani, og faaledes traf jeJ 
tot ftkste Gans den Mand, ins-d 
bvem j«g ved Guds Ledelfe blev 
finresnet under Nesten of hans Liv 
ellet i ncesten 30 Aar. 

Moodys sprste Ord til mig, eftex 
at fes var bleven introdueeket til 
kam, vat: »Hm-Mo er De? Er 
De gift? Hvad bestillet De?« 

Da jeg meddeilte hom, et jeg bo- 
kde i Pennsylvania. var gift, hat-de 
to Born os vae ansat i Negerin- 
gens Tjenesie,« sag-de han tveertr 

»Da maa De fotlade.« 
Jeg strd som lamäaaet, nde af 

Stemd til at kunne fernem bvotfot 
Monden fast-e, at fes maatte for- 
lade, hvad fes ans-Ia for at væee en 

god Blinds. 
Endelts spare-te fest »Mot?«l· 
»Fu- at komme til Muse os- 

hiewe netg i mit Eli-beides Fari sit-steh Da leg spat-ede, at est like tun-de vpsbve nein Plaws WI- 
haa- 

-Ds M txt-g Its-I spat W W 
R W s Me- 

» 
Moody spukgte mig da, om jeg 

.vil.de gaa med ham og bede angem- 
ende Sagen, hvoktil jeg gav mit 
Samwkke —- af Artighed.s Eftet 
Bønnen stiltes vi, og jeg gis til 

smit Vækekfe med et dybt Jndttnt 
»af Moodefs VIII, men endnu uvis. 

; Næste Dag knode jeg et Btevkort 
fta Moody hvori hasn bad, at jeg 
htqu mpde ham pas et vist Gede- 

zhjsrne den Akten Kl. 6. Paa fast- 
fat Tid var jeg paa Siedet, sank- 

Enien med nogle as mine Venne:. 

«Eftet nogle Minuttet kom Moody. 
Jlden at sige et Ord git han ind 
i en Butik og begænde at laane en 

ftok Rasse Det sit han« hoorefter 
tyan bar den ud paa Gaben, vg, 
kaldende mig asfsides bad han mig 
at stige op paa Rassen og fynge 

«n(ogeck. 
Sangem »Jeg er en Kristi 

Stridsmwnd« famlede fnart en an- 

seng Stare. 
Ester Sangen M Moody op og 

lsegyndte at tate. Avbejdetne, som 
just kom hiekn fta Fabrikkekne, 
standsede og lyttede, og i en fort 
Stand hasvde der sannlet sig en gan- 
ste stot Forsasmling. Foll M abe- 
-vægeligt, singende hvett Ord, som 
faldt fta Moody’s Leber med en 

undetbat Kraft og Vatmr. 
Da han havde kalt i 25 Minutter, 

kilkendegasv han, at Medet stulde 
fcetsæktes i Opetahufet og indbvd 
Folket at folge os derben. 

Han bad mig gaa i Spidfen g 
med mine Vennek synge en bekendt 
Sang. 

Vi gjorde sa-.1, syngende idet oi 

gis op asd Gaben: »Skttlde vi vel 
alle msdes?« 

Arbejdekne fulgte med os i Ste- 
kef for at gaa hjem, faa interes- 

Jeret Var de bleven gennem Pre- 
Tditenen paa Kassen. 

Opera-dicht blsv fyldt til Imag- 
fel, og Moody saa fptft effek, at alle 

Arbejderne.havde faaei Siddeplad- 
fer, sprensd han gis op paa Mir-»or- 
men for at tale. 

Hans and-en Tale var lige saa 
tiltmllende og kraftig, som den hon 
holdt vaa Gadehjøsknet, og det var 

ilte sper Delegaberne var an- 

tomne til Aftenfessionen, at Moody 
stuttede Mtdet med ast fige: 

«N-u maa vi flatte, da Btødtme 
as Konfekensen ansier at komme 
sammen og diskutere Spsrgsmaalek: 
»Hm-Jedes fis-I vi kunne naa Mas- 
ferne?« 

Her var en Mand, som med held 
lunde niaa Masferne, medens andre 
talede bekom. 

Lykfaligt —. 

kaialigi dct Folt, fam hat Øte for 
Klang 

her oven fra! 
Tet nynner alt her paa den eviJe 

Sang: 
Halleluja! 

Saa alle Guds Engle forundres paa 
Hvok himmelsi de yordisie Klokiet 

MI« 
Naat Aanden med Stsvhjettefs 

Tunger i 
Dets dybesie Langsel udsjungek. 

Lyisaligt det Hjekie i MennesiebwstI 
med Frygt oq Herab, ( 

Zorn lifligt bedequ ved Himmelens4 
Rost i 

Oq Aandens Raub! ! 
Dei Wætelse hat i fm Hyite lan 
Tit Lengielem dyb som det store 

Hat-. I 

Til Haab, der sig hvjeke spinger. I 
end Øtne oq Engle paa Dinger-. i 

Lytsalig den Tunge i MennesiemundJ 
Med Liv og Rtsh 4 

Som staat siwe dedek i hierielig 
Grund ; 

Tit evig Trost. T 

Som siinnet af Lnset i Liiveiö Ord, 
Som glsder af Jlden paa Nachens 

Bord, 
Og stænket de Hierin-, som grade, 
Giuds erd osg den himmelsie Gliede! 

Lysfaligt dei Falk, fom hat Jesus 
iii Prot, 

Marias Stu! 
Sinn Milde han- hat de alle bei 

sovi- 
J Ly- sg SM- 

Gwd W i Vieru, Gut-s Okd i 
— M, 

M Mc i allen Stuud 
III de, sont M W sittsam, 
Ost W III-d dass Wut-. 

R. s. C. sinnst-fis 

l— —l 

Faden brika bedek dn ikke 
essen? 

En General og hans Huftru va: 

i Færd med at gpre dereö to Smaai 
bun, en Dreng og en lille Pige. 
1 Stand til at komme i Seng, og 
som scedvanlig stuttede All-nebel- 

.serne med, at den lille Pige vtncnledt 
,paa Generalens Kna: og basd sin 
Aftenbsn 

I Den sluttede med, at hun sagde: 
F»Gud velsigne Feder og Moder ok1 
.Bt«oder!« 

Men den Aften sprang hun itle 
.som ellets straks i Seng, da hun 
»vor fckrdig med sin Von, men blev 

Iliggende ganske stille. Derpaa saa 
bun sin Fosder op i Ansigtet og 
fagdez 

Hoden hvokfor bedek du ill- 

ogsaa?« 
Dette Spprgsmaal gjorde et fan- 

dant Jndttyk paa heim, at det for- 
vandlede bele bang folgende Li-v. 

Han blev af sit eget lille Born 
fort til at ssge Frelseten nf Hieriet 
i en barnlig Tro. 

Bøger. 
hvad tykteg dig om Krtstusf It 
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