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. Heder och ära vet han ej om, 
han får tillfredsställa sina afskyvärda

Inloppet till London.

ågon har sagt, att om en främling vill 
få en fvicsvaiAuii.5 v... ........-----------  < --- - 6 . ;
nå Thamesfloden, så måste han till- < Vi kunna knapt undra pa, att den stackars 
1 - -- ■ “ • - ----------- < »Jack» då han kommer till lands med pennin

gar på fickan och omgifven af sluga skälmar, 
gör sig skyldig till en vild och sorglös oåter
hållsamhet.

Det är glädjande att veta, det ädla och fram- 
gångsfulla försök blifvit gjorda att rädda sjö
männen ur de samvetslöse landbofvarnes hän- 
der. Några menniskovänliga sjö-officerare hafva ; 
i....
bar nytta för många sjömän och deras familjer. .

L. ; ' .. ’ . " '
hem för sjömän blifvit inrättade i åtskilliga ; 
sjöstäder i sjelfva England, utom dem, som ( 
kommit till stånd i utlandet; dessa inrättnin- : 
gar kunna mycket snart underhålla sig sjelfva.

Under förlidet år gästades Sjömans Hemmet . 
vid Wellgatan i London af 11,522 sjömän och 
totalsumman af sjömän, som besökt det, sedan 
det öppnades 1835, var 181,427 personer.

Under förra året fick kassören vid Sjömans 
Hemmet uppbära och förvalta 1,610,514 kro
nor af sjömäns enskilda egendom. Af dessa 
penningar sändes 598,374 kronor till sjömän
nens hem och vänner; 70,668 kr. insattes 
i Trude Savings bank för sjömäns räkning. 
Ingen kan beräkna måttet pa den hjelp och 

De vackra tröst, som derigenom kommit mången familj

tjenstgöring -------  -------  ---- ° . ,
vänder till sin usla kojplats, så går han att S 
helt simpelt utbyta en obekvämlighet mot en von 
annan. I kojen har han visserligen något j 

föreställning om handelstrafiken S skydd mot väderleken, men det är också allt.

bringa en half timme på toppen af monumen- ; »Jack» då han kommer till lands med pennin- >, 
tet vid »Londonbryggan.» Om han väljer en ' 
stund tidigt på morgonen, innan röken från ' 
300,000 skorstenar uppfyller luften, betalar in- 
trädesafgiften, 25 öre, klätrar upp för de 311 
trappstegen och sedan ser sig uppmärksamt 
omkring; så skall han få se en sådan syn, som 
ingen annan plats i verlden kan eibjuda. 
Öfter eu half mil åt alla håll ser han nu en 
ofantlig massa hus. Längs efter flodens södi a 
sida, så långt ögat kan nå, ser han stora 
spanmåls- och varumagasiner fylda med varor 
från jordens olika länder; framför dem ankra 
en så enorm mängd och så tätt sammanpac
kade fartyg, att dess master och tacklage ser 
ut som ett mycket tätt nätverk. Nedanför 
Custom house i den del af floden, som kallas 
dammen, uppfångar ögat en skog af kolbåtar- 
nes master och en ännu högre dylik mastskog, 
som bildas af skeppen i dockorna.

Olikheten och omvexliugen af de skepp, 
som fylla Thamesfloden och dess många doc 
kor är i sanning ganska stor. Skeppen fran 
Ost-Indien inkomma med rikt förrad af té, 
kaffe, socker, kryddor, silke, indigo och bom-. . ------ „ - .
ull under det de från Vest-Indien äro lastade < Ingen kan berakna mattet pa den hjelp och
med socker sirap, rom och kaffe. De vackra ? tröst, som derigenom kommit mången familj
båtarne från Förenade Staterna införa tobak, i till del, eller värdet af att sjömannen sedan (
bomull, spanmål och åtskilliga mindre handels- vid sitt umgänge med oarliga menniskor aio .

- - p < försigtigare och kunna taga sig till vara, 10,444 \
bref från sjömän komino till Sjömans Hemmet ) 
genom posten och 15,572 blefvo afsända der- j 
ifrån. Hvem kan väl föreställa sig, hvilken ) 
glädje eller sorg dessa brefven förorsakade? (

I desse gästvänlige sjömanshemmen får sjö- > 
mannen icke allenast mat, skydd och bekväm- ) 
lighet för en betalning, som han lätt kan komma 
ut med, utan äfven trogna vänner, pålitliga 
rådgifvare och säkra agenter, som skaffa sys
selsättning, samt derjerate det varma sympati 
och deltagande, som ej kan köpas för pennin- j

Han har der tillfälle att dagligen få hora j 
Guds ord, har tillträde till goda boksamlingar, $ 
som äro så verksamma att förnöja och förädla > 
själen. Om sjömannen så önskar, kan han ät- j 
ven derstädes af skickliga lärare i Navigations- ? 
skolan få undervisning i sitt yrke.

Ibland andra försök att befrämja den stora 
sjöfarande folkmängdens andeliga väl må äfven 
nämnas Thames Church Mission. Under många 
år har detta sällskap underhållit flera missio
närer, som äro ständigt sysselsatta med att be
söka fartygen på floden och i dockorna. Det 
har äfven en skonare på floden; denne är så 
inrättad, att evangelii predikan hålles der re
gelmässigt. Befälhafvaren på den samma gör 
tjenst såsom bibelföreläsare och de sex sjömän, 
som utgöra besättningen sysselsätta sig äfven 
med spridning af biblar, traktater och andi a 
skrifter. På viss bestämd tid öfverfar »Sva
nen», ofvannämde skonares namn, hela sitt di
strikt och hans namn är välbekant bland 1 ha
ines sjöfarande befolkning.

artiklar och de från Kanada hafva stundom s 
timmer till last. Skeppen fran södra Amerika ( 
föra bomull, kaffe, socker, ris, kryddor, hudar, j 
skinn, guano och talg, och de från mexikan- ; 
ska viken äro lastade med mahogny, grannlåts- <> 
virke, färgträd och kochenill. Frau Öster-, 
sjöländerna komma stora starkt bygda ba- f 
tar för att uthärda de hårde stormarne, af j 
hvilka de ofta angripas; deras last utgöres < 
vanligen af timmer, tjära, hampa, talg o. <1. , 
Smärre båtar från Spanien och de öfriga Me- j 
delhafsländerna införa vin, oranger, rusiu, olja, > 
frukt, kryddor och spanmål samt guldstoft, el- s 
fenben, palmolja och kokosnötter från vestra ) 
Afrika. En mängd smärre kustbåtar, skonare j 
och koldragare, som endast nytjas för den in- / 
ländske handeln, röra sig ständigt upp och S 
ned på floden. Från främmande och från Eng- 
lands egna hamnar inlöpa årligen omkring 
40,000 fartyg — något mer än 100 om dagen. :

Men hur är det med sjömännen? Hvad blir 
det af desse kringkastade, vid strängt arbete ' 
vane män, då de lyckligt ankrat på Thames- ; 
floden? En sjöman har ej något annat hem, ( 
än sitt skepp; han har ingen hustru eller barn '• 
eller om han än eger familj, så för han dock : 
ett oordentligt familjelif; han kan ej deltaga 
i klubbar eller vänliga samkväm och han är 
okunnig om landet och landtlifvet med undan- ; 
tag af några hundra famnar från kusterna. 
Kommen till lands, behandlas en sjöman nä
stan som en orange, hvilken man lätt kan suga 
musten ur. Han plundras af samvetslösa väld- / 
husvärdar och andra, som sluta sig till honom, 
tills de sett bottuen på hans portmonnä eller 
ficka. Det är väl bekant huru sjömännens koj
platser på handelsfartyg äro beskaffade. De 
äro vanligen af den uslaste beskaffenhet: mörka, 
smutsiga, ohelsosamma hålor, uti hvilka en 
landtman knapt skulle våga nedstiga, eller om 
han gjorde det, skulle den osunda rökiga luf
ten snart tvinga honom att fly derifrån. Det 
heter väl, att sjömannen har sitt hem under 
däck, men hurudant hem kan det väl vara i 
bakstammen å ett skepp? Då sjömannen en 
stormig natt efter en ansträngande och farlig 
tjenstgöring på däcket eller i seglen, hvilken

mycket att göra, och då kvinnan, som icke 
minst får lida utaf superiets många och svåra 
följder, innehar en sådan plats, att hon kan 
uträtta mycket mot detta onda, ja kanhända 
till och med förhindra eller kväfva drycken- 
skaps djefvulens första försök att tillvinna sig 
ynglinga- och mannagunsten, vända vi oss nu 
till eder I svenska kvinnor med den uppma- 
ningen, att I måtten göra allt hvad I kunnen 

<5 till befrämjande af nykterhet!
Betänken hvad edra män, bröder, fäder oteh 

söner få lida under, efter och genom det för
skräckliga ruset. Betänken hvilka många och 
svåra följder ruset för med sig. De flçsta ar
ma, fallna kvinnor skulle icke hafva varit be- 
röfvade sin dyrbara och oersättliga heder och 
ära, om ynglingen och mannen aldrig supit 
den förste supen. Huset gifver ett onaturligt 
mod, ja en helvetisk djerfhet, ty den stackarn, 
som står under dess inflytande, aktar ingen
ting heligt, 
blott 1_
laster.

Familjelifvets lugn, trefnad, sällhet och väl
stånd betyda intet för honom, han tänker ej 
derpå. Lif och lem ha för honom stundom 
samma ringa värde.

Hunden är öm och rädd om sina ungar, men 
den rusige fadren kan svårt misshandla, ja, 

; som ofta händt, kasta sina barn, ja äfven sin 
1 hustru utom sin husdörr den kalla vinternat- 
! ten, och om de dö genom den onaturliges 

1 misshandel — det bekymrar honom intet. Han 
Här vore kanske rätta stället att delgifva 1 har förgätit hvad det är att älska och att äl- 

nagra statistiska uppgifter, som äro synliga i »kas. Arme man! Hans samvete a d dt, e - 
Ö v ,1 1 "Ll. 1 nfT nn/lnno A (Ißt (Ißl! fol’S kl’!ickl 1 £flStC 8011111. VI“en nyligen utkommen berättelse ar Londons 

mission; flere bland dessa uppgifter äro verkligen j 
ganska storartade. Londons missions arbets- > 
fält utgör med en radie af 15 engelska mil j 
en yta af nära 700 kvadratmil. Inom dessa ? 
gränser äro fyra millioner invånare, deribland ett i 
hundrade tusen främlingar från jordklotets olika j 
delar. Här fins flera romerska katoliker än i j 
sjelfva Rom; Acre judar än i hela Palestina; 
flere irländare än i Dublin; flere skottar än i S

nästan uttömt hans krafter, åter- Edenburgh ; flere valesare än i Cardift; flere 
‘ på landet födda personer än i provinserna De- 

i, Warwickshire och Durham tillsamman.
I London födes en menniska hvar femte mi

nut och hvar åttonde minut inträffar ett döds
fall.

Folkmängden derstädes förökes dagligen ge
nom födelse med 123 personer, 45,000 på året; 
för att ej tala om inflyttning annorstädes ifrån.

I dess hamnar finnas dagligen 1,000 fartyg
< och 9,000 sjömän.

I stadens polislängder äro 117,000 vanliga 
brott antecknade, deras tillökning per år ut
gör 30,000; mer än en tredjedel af brotten i 

inrättat Sjömans Hemmet, som varit till oskatt- ( hela landet begås här.
bar nytta för många sjömän och deras familjer. På de allmänna hotellen bo 23,000 menni- 

Det är äfven hugnande, att tretio dylika < skor.
Der finnes så många värdshus och krogar, 

att om de stodo sida vid sida, skulle de sträcka 
sig från Charing Cross till Portsmouth, ett af- 
stånd af 12 svenska mil; och årligen blifva 
38,000 drinkare förda inför magistraten.

Bortåt en million menniskor bevista ej nå
gon offentlig gudstjenst.

Hvarje söndag äro så många butiker öppna, 
som sammanstälda skulle utgöra en våglängd 
af 10 svenska mil.

Må dessa verkligheter uppelda hvarje sann 
kristen att arbeta för själars frälsning!

■if « i skas.
Stads- '' Ier sofver det den förskräckligaste sömn, 

net har förderfvat honom!
Men, säger du, hvad kan jag väl göra? Nog 

vill jag, bara jag kunde!
Kära kvinna, vet du då ej, att vilja är kun

na. Vill du, så bed Gud om kraft och 
visdom att kunna göra hvad du bör göra. 
Men tro då också Jesu ord, då han säger: 
»Allt hvad i bedjen fadren i mitt namn, det 
skolen I få.»

Till qvinnan.
(Insändt.)

å i vår tid ganska mycket göres för 
superiets hämmande både i vårt och 
andra länder, men ännu återstår så
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lilla

så får icke mamma veta

Du

?

oeh 
luf- 
utåt

hem», svarade Napoleon, 
Se huru bedröfvad den 
Vi hafva förorsakat hen-

och 
icke 
dem 
sätt,

Då

faltet, 
öfver
men

stund 
han i

Som hon annars af na- 
gick hon bort till bond- 
gret bittert. Hon bort- 
och plockade sedan upp

Samtidigt blefvo båda 
en gren, på hvilken en 

fjärilen slapp undan 
flugit hit och dit i 
häcken och sväfvade

bör sjelf följa ditt barn i söndags- 
för att öfvertyga dig om, att de 
något godt, och dels för att sjelf 
lära något. Söndagsskolorna bör- 
att få goda och rikhaltiga biblio-

Och nu vilja vi försöka att visa dig på nå- ? kl. så och så 
got, som du kan göra. Du har barn, sök att 
hos dem, så tidigt som mö, 
lek till Gud och hans heliga ord, lär dem 
skilja emellan rätt och orätt, och äfven, me
dan de äro små, emellan mitt och ditt, 
bestämd emot dem, och lofva dem ingenting dragningskraft än supbrodren. 
som du ej kan och vill hålla, men förgät icke 
att gifva dem hvad du lofvat. Bestraffa dem 
för deras förseelser, men spar på riset i det 
längsta; försök först med vänliga ord och fö
reställningar; haf tålamod och bruka ditt för
stånd, så kanhända du kan slippa att taga till 
riset, men om du nödgas gripa till detta si
sta medel, så gör klart för dem, hvarför du 
agar dem. Aga dem aldrig, då du är i en 
upphetsad sinnesstämning, eller i vredesmod. 
Trumfa ej på dem för minsta förseelse, och 
begagna ej till slagträd det första du får tag 
uti. Var ej misstrogen mot dina barn, och 
straffa dem ej, om du är oviss huruvida de ha 
felat. Bättre att icke straffa ett begånget fel, 
än att straffa ett icke begånget. Låt dina 
barn leka och roa sig, men om möjligt på be
stämda tider. Vänj dem vid renlighet 
ordentlighet, deras leksaker böra under 
lektimmar hafva en bestämd plats ;^jjelp 
att ordna sina leksaker på ett passande 
om de också äro få och af ringa värde, 
barnen blifva större och börja få leka utom 
hus, förbjud dem att deltaga i lek med sådana 
barn som du vet äro stygga. Då du kan, öf- 
vervaka och deltag i deras lekar. Skicka dem 
så tidigt som möjligt uti någon söndagsskola. 
Vi hafva numera skön och lätt sång uti våra 
söndagsskolor, och god sång är någonting som 
verkar förädlande på alla, isynnerhet på barna
sinnet, 
skolan, dels 
der få lära 
kanhända få 
ja nu äfven 
tek för barnen, ur hvilka de få låna hem böc
ker. Gif barnen vissa stunder om dagen, då de 
få läsa dem, och låt dem sedan berätta för dig 
hvad de läst.

Gif akt på hvaråt barnets håg står, om möj
ligt försök att leda dess lust till något nyt
tigt handtverk, men för all del låt ej något af 
dina barn bli kypare, markör, militär, skänk
mamsell eller något dylikt. Skäms ej vid den 
tanken, att du i en framtid skall få höra din 
son berömmas som en skicklig skomakarmästare, 
skräddarmässare eller snickarmästare o. s. v. 
det är mycket hederligare än att höra honom 
kallas knekt, pantlånare, lätting, bof, missdå- 
dare, krögare, bränvinsbrännare, källarmästare, 
ja om det och vore — bränvins kung. Vänj 
barnet tidigt vid arbete, så skall det alltid äl
ska sådant, och kom ihåg, att arbetsamhet befor
drar helsa och välstånd, hindrar många tillfäl
len till synd o. s. v.

Då du under bön till Gud, och under hans 
Andes ledning har gjort allt hvad du kunnat 
för ditt barns bästa, så kan du ganska tryggt 
lemna det ut i verlden att söka sin utkomst.

fjäril-fångst och voro mycket ifriga att jaga de 
vackra insekterna.

Gossen hette Napoleon och var son till 
Charles Bonaparte och Letitia Ramolini; flic
kan, Elisa, var hans syster.

Barnen rörde sig framåt till en grupp sy
renträd vid slutet af den vidsträckta trädgår
den, som endast medelst en liten buskbäck 
var skild från

Helt plötsligt begynte Elisa jämra sig; i sin 
ifver att fånga fjärilen hade hon stött tillsam
man med en liten bondflicka, som bar en korg 
ägg. Både den lilla flickan och korgen föllo 
omkull och äggen lågo krossade på marken.

»Låt oss gå hem», sade Elisa sakta till sin 
broder; »den lilla flickan känner oss icke. Låt 
oss genast gå hem, 
något om det här.»

»Nej jag går icke 
»jag stannar kvar, 
stackars flickan är! 
nes missöde och vi böra äfven ersätta henne.»

Elisa, som nu skämdes för sig sjelf, rodnade 
och slog ned ögonen.

l turen var medlidsam, 
flickan, hvilken ännu

i torkade hennes tårar 
de kringströdda äggen för att se huru många, 
som voro förstörda. Ack, mer än en tredjedel 
var i kras.

»O, jag olyckliga», sade den lilla flickan 
våldsamt snyftande, »hvad skola vi ta oss till? 
Jag har förstört ägg för mer än tre kronor! 
Hvad skall jag väl säga för mamma, då jag 
kommer tillbaka? Jag får säkert stryk. Och 
äggen sen skulle ju skaffa oss uppehälle under 
tre dagar.»

»Kom, var icke ledsen», tröstade Napoleon, 
i det han ur fickan framtog och gaf flickan 

Spriten, j två penningstycken; »se här är ersättning för 
en del af äggen, följ med mig, så skall du 
få mera.»

Elisa närmade sig honom och hviskade i 
hans öra: »hvad tänker du göra, Napoleon? 
Vi få säkert minst tre dagars vatten och bröd.»

»Vi måste betala äggen, som vi ha slagit 
sönder», svarade Napoleon.

Nu fingo de höra sköterskans gälla röst, som 
högljudt utropade namnen Napoleon och Elisa.

»Här äro vi, här äro vi», svarade båda bar
nen på samma gång.

»Det var då väl att jag hittade er. Jag har

och det är ju också en ; »O, Napoleon, hvad gör du?» ropade
I drömmen om hur ljuft ( Elisa.

få en snäll och älsklig ; »Följ mig, jag har endast brutit igenom ett 
hur hemtrefligt I skolen < pass för att vinna seger», svarade brodern.

Han böjde undan grenarne, tog sin syster i 
hur skönt det skall blifva att få en ( handen och hjelpte henne öfver häcken; nu 

hade de fritt fält till att jaga den bortflugne

har hans lilla gumma lagat en ( sica; båda barnen voro försedda med nät för 
i har barn, sök att j tarflig mat i ordning åt sig, skall han 
ijligt, inplanta kär- < efter dagens möda och arbete med glädje 

«.-ri la., rtonj i i hjertat och lätta steg ila till hemmet. Han
- < -skall icke sakna, nej han skall afsky den för- 

Var > pestade krogen. Hustrun skall hafva större 
Han skall hög

akta sin hustru, och genom högaktning beva
ras och tillväxer den ömsesidiga kärleken. I 
skolen lära eder förstå att det är skönt att 
lefva på jorden, då friden bor uti ens hydda ? näten kastade 
och — hjerta! S fjäril satt sig;

Till eder, I ogifta fruntimmer, har jag ock- ? sedan han en 
så ett ord eller vänligt råd att framställa. Få ) ten, öfverskred 
äro väl de ibland eder, som öfvergifvit hoppet < faltet, 
om att blifva gifta, 
alldeles naturlig sak. 
det skall blifva att 
make att omhulda, 
komma att få, hur lyckligt I skolen lefva till
samman, 
ädel man att älska, ja kanske tanken I till 
och med: hvilken outsäglig ljuf känsla skall ( fjärilen och snart rusade de öfver slätten, 
icke intaga mig, då jag får sluta vårt vackra 
snälla och friska barn i mina armar, att få 
uppfostra det i dygd och goda seder, att se 
det uppväxa som ett mönster ibland ungdom ; 
att få se det som en framstående och nyttig 
medlem utaf samhället; och huru dess kära 
händer, då jag en gång afsomnar från detta 
lifvet, skola tillsluta mina ögon; det skall be
vara mitt minne, och efter dess död skola vi 
återförenas uti de saligas hyddor, der vi al
drig skola skiljas mer; der som kärleken aldrig 
återvänder; der man och hustru, barn oeh för
äldrar skola gemensamt instämma uti de sali- * 
gas sång till Lammets ära!

, O hvilka ljufva drömmar, hvilken skön fram-
> tid!
5 Skall det ske dig så?
> Det råd jag vill gifva eder är: skola dessa 
j sköna förhoppningar gå i fullbordan, skall nå- 
; gon af edra drömmar blifva verklighet; skall

allt blifva väl, skall slutet blifva godt, så gif- 
; ven icke eder hand och edert hjerta åt en 
j drinkare, ej ens åt en måttlighetssupare, han 
: må vara än så vacker, (om en supare kan vara 
j det), om han än förtjenar aldrig så mycket 
( penningar, han förtjenar dock icke en heder- 
/ lig kvinnas förtroende och välfärd! Och kom- 
\ men ihåg, att I med en drinkare aldrig kun- 
; nen få friska barn.
Y Han skall ruinera eder och edert hem, han 

skall blifva eder till ett plågoris.
j detta giftiga fluidum, drifver kärleken på dör-
> ren. Ånger, förtviflan och hårdhet blifva de 
j frukter I fån skörda af äktenskapet med en 
' drinkare. »Bättre att stämma i bäcken än i ån.» 
) Den som redan är gift med en drinkare, till 
y den säger jag åter: gör hvad du med Guds 
) hjelp kan för att förbättra din man, sök att 
, vinna hans högaktning, gör hemmet för ho- 
; nom angenämt, och han skall genom Guds 
) hjelp om sider lära sig att älska hemmets ljusa 
) härd vid sin hustrus sida, i midten af sin dyr- 
j bara barnakrets, och förgäta den allt ruine-

Men följ det med dina böner. Om du visste ' rande krogen- Kärleken skall då återkomma
hvad magt det ligger uti en moders bön för ; till edra hjertan och friden till edert hem och
sitt barn, så skulle du aldrig upphöra att bära . all ting skall nytt blifva.
det inför Gud. ; Herren upplyse och välsigne eder hvar och

Såsom maka kom ihåg de löften du gifvit 
din man då I förenadens! Du skall älska ho
nom, och du har ju förstått, att den man äl
skar, vill man på allt sätt glädja, ja uppoffra 
allt för. Dina krafter, din förmåga, ditt för
stånd, allt tillhör din man. Hafven I ett tarf- 
ligt, ja fattigt hem, håll det ändå rent och 
snygt. Vatten fins för intet, äfvenså frisk luft, 
håll edert hem sådant, att han längtar dit, då 
aftonen kommer. Om han vet, att du är glad 
och vänlig, och att det råder ordning och tref- 
uad i hemmet, ja om han vet, att presis

en! M—r.

B Jacopo.
et är angenämt att finna intressanta drag 

i beryktade mäns lif. Följande sanna berät
telse torde vara roande för en hvar, all den 
stund hufvudpersonen i den samma är den 
store Napoleon.

En ljuf sommardag roade sig två barn, en 
gosse och en flicka med att springa omkring 
i den sköna trädgården vid Ajaccio på ön Cor-

?

under de två sista timmarne sökt er allestädes. 
Hvem är den der lilla?» fortfor hon pekande 
på bondflickan, som gömde sig bakom Napo
leon.

»Vi hafva slagit sönder hennes ägg, under 
det vi jagade fjärilar», anmärkte Napoleon; 
»jag skall taga henne med hem till mamma, 
och be henne ersätta den skada vi åstadkom
mit.»

Innan kort inträdde sköterskan och de två 
barnen, åtföljda af bondflickan, i ett rum, hvar- 
est några af familjens medlemmar voro sam
lade. Barnens moder, fru Letitia, tog först 
till ordet.

»Napoleon och Elisa, jag gaf er hvardera 
som present ett fjäril-nät, men I hafven varit
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olydiga genom att hoppa öfver häcken och 
springa omkring på fältet; lemnen nu edra 
nät tillbaka, så skall jag spara er frestelsen 
till olydnad en annan gång.»

»Mamma jag ensam bör straffas, ty jag loc
kade Elisa att göra det», upplyste Napoleon.

»Min lilla syster», inföll ärkediakonen i 
Ajaccio »ett bekändt fel är halft förlåtet. Jag 
ber om förlåtelse för Napoleon.»

O, snälle morbror», »bad Elisa, jag anropar 

»Säger du att din moder är sjuk? Utan 
? tvifvel har hon väl icke värd af någon läkare, 
s Jag skall gå och se till henne.»
? »O, mamma!» utropade Napoleon, »låt oss
; gå dit genast, så kan Charlotte visa oss vägen.» 
i »Ja väl», svarade fru Bonaporte, »kommen 

barn, så gå vi dit genast.»
Barnen läto icke säga sig det två gånger. 

- Inom några minuter uppnådde de en bergs
klippa.

' magert var dock omsorgsfullt ombonadt i den 
; dåliga vaggan.

På en skröplig säng låg en sjuk och li
dande kvinna ännu i sina bästa år; det kom 

. en att rysa vid åsynen af hennes aftynade, 
; bleka ansigte; det talade om mycken brist och 
; nöd. Fru Bonapartes känsliga hjerta rördes 
; af de arma inenniskornas stora fattigdom, hon 

hade aldrig förut bevitnat någonting dylikt.
»Du är sjuk min vän», sade fru Letitia, i 

er, bed äfven om 
förlåtelse för mig,

det hon närmade sig 
sängen, »kommer nå-

jag har förbrutit mig 
mycket mer än min 
broder. »

»Nå, hvad för en 
stor synd kan du då 
ha begått?» frågade 
den vördnadsvärde 
gamle mannen små
leende. »Tala o- 
konstladt om det, så 
lofvar jag att fälla 
förbön äfven för dig.»

Uppmuntrad af 
morbrodrens löfte 
begynte Elisa med 
darrande röst om
tala tilldragelsen. 
Hon berättade, att 
hon stött omkull 
den lilla flickan och 
krossat största de
len af äggen i hen
nes korg.

»Nåja, Elisa, det 
är bra att du varit 
uppriktig. Du gör 
väl icke så mera, 
dertöfe skall jag be
löna dig med att 
bedja din moder för
låta dig.»

»Mamma», sade 
Napoleon i det sam
ma, »jag har ännu 
en sak att bedja dig 
om. Du brukar ju 
hvarje vecka ge mig 
50 öre såsom dricks
penningar. Ah, var 
så god och gif dem 
i stället åt denna 
här lilla flickan så
som betalning för 
äggen, så ,vill jag 
icke ha några pen
ningar, tills vi blif- 
va kvitt.»

»Ja det medgifver 
jag», svarade fru Le
titia, hvarefter hon 
framkallade flickan 
och gaf henne tre 
kronor. »Se så, Na
poleon. nu har du 
icke drickspenningar 
att vänta på sex vec
kor.»

Det främmande 
barnet gick bort till

Jacopo.

o
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gon läkare hit och 
ser till dig?»

»Ah, min fru, fat
tigt folk som vi kun
na icke vänta besök 
af läkare, de hafva 
ingenting att betala 
med.»

Under detta sam
tal var Napoleon 
hos gossen, nätbin
daren, och fick till
fälle att språka med 
honom.

Från denna dag 
utsträckte såväl fru 
Letitia som barnen 
ofta sina vandringar 
till fiskarekojan.

Jacopo, så hette 
fiskaregossen, till
vann sig helt och 
hållet Napoleons yn
nest och ofta delade 
denne sina dricks
pengar med sin rin
ge vän. Napoleon 
blef föremål för den 
fattige Jacopos dyr
kan och beundran. 
För Napoleon skulle 
Jacopo villigt offrat 
allt, till och med 
sitt lif.

Vid tio års ålder 
blef emellertid Na
poleon nödsakad att 
lemna Ajaccio. In
nan han flyttade från 
orten, gick han att 
säga farväl till fiska
refamiljen och göt 
tårar, då han skildes 
från Jacopo. Napo
leon hade en ask af 
ebenholts så stor 
ungefär som en van
lig snusdosa, hvil- 
ken ask han satte 
stort värde på. För
medelst en pennknif 
inristade han nu sitt 
namn på den samme 
och gaf den såsom 
minne åt Jacopo, som 
mottog den under 
tårar och genast lade 
till sitt hjerta. Den
na tingest lemnade 
han aldrig ifrån sig.

Napoleon och ville
återlemna de två mynten, det förut fått af ho
nom ute der missödet skedde, men han ville 
icke återtaga dem.

Fru Bonaparte tyckte om flickans redlighet; 
hon stälde några frågor på henne, och fick 
veta, att hon var dotter till en fattig fiskare ; 
att hennes moder, som var sjuk, bodde i en 
dålig koja vid sjöstranden icke långt från det 
ställe, hvarest äggen blefvo sönderslagna.

»Se der är huset», sade Charlotte pekande 
på en eländig koja. Under det de ingingo i 
den usla boningen, varseblefvo de en tolf års 
gosse sysselsatt med nätbindning, på golfvet 
satt ett magert barn gnagande på en brödkant, 
ett ännu mindre barn låg sofvande i en söndrig 
vagga, betäckt med ett trasigt sängtäcke.

Kojan innehöll knapt nödvändiga husgeråds- 
saker. Det sofvande barnet fastän blekt och

Det är icke min 
afsigt att följa Napoleon under de olika tilldra
gelserna i hans märkvärdiga lefnadssbana. Vi 
gå förbi en lång tid. Det var den andre De
cember 1805; franska arméen hade slagit läger 
på fältet vid Austerlitz; solen var i uppgå
ende; omgifven af sina marskalkar väntade kej- 
sar Napoleon att gifva anfallsorder, tills luften 
var alldeles upplyst utaf de härliga solstrå- 
larnc.
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åsynen af dettaS:t Helena,till

till

göra motstånd, beslöt att sända bud- 
kejsaren för att underhandla med ho- j 
vilkoren för stadens uppgifvande; han )

På 
det 
ett

på hennes räddning, så att han ej oroade 
för döden, som stirrade honom i ansig- 

Annat var förhållandet med grefvinnan, 
i likhet med Winsbergs öfriga kvinnor, 

De förklarade

lag en . 
på den

Napoleon blickade upp- 
en liten sak återkallade 
minne. Han varseblef

Då jag för några år sedan besökte Napole
ons graf i den vackra kyrka, som hör till In
valid Hotellet, blef jag förvånad vid åsynen 
af en vördnadsvärd man, hvilken knäböjde vid 
foten till den graf, som innehöll kejsarens stoft, 

min fråga hvem mannen var svarades, att 
var »Jacopo», som ännu hvarje da;

besök vid grafven.

mäktade 
skap till 
nom om 
ville nämligen hellre förlora staden, än se sina ? 
arme, undersåtar dö af hunger. Men Konrad 
var alltför uppretad att vilja underhandla med ; 
Guelph eller antaga hans vilkor. Han förkla- 
rade, att enda vilkoret för att Bavaria skulle / 
få fred var att utlemna grefven och hans hof- ' 
herrar, hvarjemte hela garnisonen och stadens j 
manliga befolkning skulle nedhuggas. Guelph 
kunde af den vredgade herskaren endast er
hålla det löftet, att hans hustru och de öfriga j 
kvinnorna i Winsberg skulle ostörda få tåga 
ur staden och bära med sig sina dyrbara- j

' ste egodelar. Då denna underrättelse blef

tanke. De hade ju fått' 
frihet att bära med 
sig ur staden sin 
dyrbaraste egendom. 
Hvilken egendom, 
tänkte hon, kan väl 
hafva mera värde för 
oss än våra anhö
riga? Hvarföre skulle 
icke hvarje kvinna 
kunna taga sin fader, 
make, broder eller 
son på ryggen och 
bära honom ut ur 
staden ?

Detta förträffliga 
förslag rönte allmänt 
bifall och den visa 
frun, som framstälde 
det, fick många var
ma tacksägelser. De 
af sorg förkrossade 
kvinnorna vaknade 
till nytt lif och nu 
försummade de icke 
ett ögonblicks tid 
för att verkställa för
slaget. Man har väl 
aldrig bevitnat en 
mera egendomligoch 
rörande syn än den, 
sorti nu åstadkoms 
af dessa ömtåliga och 
svaga kvinnor bäran
de de solbrände kri- 
garne på sina axlar. 
Här såg man en hus
tru bära sin man, der 
en gammal mormor 
hafva sitt barnbarn i 
famnen, der åter en 
ung flicka släpa på 
sin gamle sjuke far
far. Grefvinnan sjelf 
bar sin man, gref
ven, och alla de an
dra kvinnorna, unga 
och gamla, följde hen
nes exempel.

ovanliga och gri- 
Kourads hjerta. I 
grefven, sade han

»Soldater!» utropade han slutligen, »vi måste 
sluta detta fälttåget med en väldig åska» ; striden 
begynte nu under utropet »lefve kejsaren!» 
Undei- den hetaste drabbningen närmade sig 
en ryss på endast några steg från Napoleon. 
Han sigtade, skottet brann af, men i samma 
ögonblick kastade en soldat sig emellan ryssen 
och kejsaren. Han föll, träffad af den kula, 
som var ämnad åt den store härföraren. Na
poleon hade märkt alltsamman, han gaf order 
att bortföra soldaten till ambulansen. Efter 
stridens slut kom han för att höra efter sol
datens tillstånd. Denne var endast sårad. Då 
kejsaren visade sig, tycktes mannen hafva glömt 
sitt sår, han reste sig upp med utomordent
ligt strålande ögon, 
märksamt på honom, 
mannens drag i hans 
nämligen i soldatens 
hand lemningarne af 
en ebenholtzdosa, 
som träffad af kulan 
var krossad i bitar. 
Utan tvifvel är det 
Jacopo, det är väl 
fiskaregossen! Ja det 
var just han, som 
ända tills denna dag 
aldrig vågat tränga 
sig fram till honom, 
hvilken som barn 
varit hans välgörare; 
det var han, som 
inkallad i arméen 
hade till sitt mål 
att strida för ho
nom, hvilken han så 
högt älskade. Han 
hade alltid burit på 
sig den dosa han 
fick af Napoleon; 
det var denna, som 
döfvade den ryske 
soldatens skott och 
räddade hans lif.

Man kan lätt före
ställa sig att Napo
leon icke uraktlåt 
att betyga sin tack
samhet. Han upp
tog soldaten i sin 
lifvakt och sörjde för 
att han vann befor
dran. Han utsträck
te sin välvilja till 
hela familjen, som 
nedkallade välsig
nelse öfver hans 
namn. — Vid ett se
nare tillfälle finna vi 
åter Jacopo. Då lyc
kan, trött af att hopa 
ynnestbevis öfver se
grarens hufvud, hade 
störtat honom ned 
från hans höga välde 
och drifvit honom 
lång tid ett fartyg vid stranden 
ensliga ön, under det ett annat skepp låg på -, 
ett stort afstånd ute i öppna sjön. Det var ; 
Jacopo, som beslutat att befria fången. Han 
misslyckades dock, emedan engelsmännen höllo ) 
sträng vakt. I sin förtviflan bosatte Jacopo < 
sig på S:t Helena och förskaffade sig tillåtelse ' 
att få betjena den store mannen. Han var 
närvarande vid hans död och fortfor att dag
ligen besöka sin välgörares graf tills 1840, då 
han fick tillstånd att åtfölja hans stoft till 
Frankrike. Napoleons kropp blef den 15:de 
December 1840 nedsatt i Invalidkyrkan i Pa
ris under en begrafningsståt, som saknar mot
stycke i våra dagar.

Vid 
pande uppträde veknade 
det han vände sig 
vänligt: »som jag ser, att edert och edra mäns 
lif äro så högt aktade af edra hustrur, systrar 
och döttrar, att de anse dem som sin dyrba
raste egendom, så bör jag ej heller vara af 
annan mening. Derföre skänker jag eder, så 
ädelt räddade, lifvet och friheten och hoppas 
att I viljen genom ert uppförande betyga er 
tacksamhet mot edra ädla hustrur och mödrar, 
som hafva förvärfvat er friheten. Från denna 
stund betraktar jag er, grefve Guelph, såsom 
min vän och fullständigt tillgifver jag er allt 
hvad ni kan hafva brutit emot mig; jag har
den öfvertygelsen, att mycket af det brots-

känd i staden, jublade männen af glädje, de 
voro långt mera rädda om sina hustrur och 
barn, än om sig sjelfva. Grefven i synnerhet, 
som varmt älskade sin beundransvärda och för
träffliga hustru, var mycket förtjust vid tan
ken 
sig 
tet. 
som 
hängaf sig åt sorg och tårar.
att lifvet vore icke värdt att ega, sedan deras 
män, fäder, bröder och söner blifvit slagtade 
för deras ögon eller skonade för att endast dö 
en långsam död i fängelse.

Bavaria, och svor att dödligt hämnas på honom. t I början vägrade de modiga och trogna kvin- 
Han belägrade honom i hans hufvudstad Wins- > norna att lemna staden utom sina män och 
berg och dref honom till det allra yttersta, så Ç öfriga slägtingar. Men plötsligt kom en kvick- 
att den olycklige grefven, som icke längre ? tänkt fru på en skön TA- K-J-

Kvinnorna från Winsberg.

E
(Sann händelse).

n tysk kejsare, Konrad den III, hade blifvit 
; högeligen förolämpad af Guelph, grefve af
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det, och dertill skall jag

namn.

ändå blifva ledsen, då du 
hem, skall du icke det?»

rum, der hon 
Hon välkom- 
Rand, sä var

bland
Det

de vackraste byarne i 
närmast omgifvaude 
kullar, höjder, dalar

in.
hushållerskan

Hela na-
var full af lif och

liga jag hört om er endast är förtal af edra 
fiender.»

Kejsaren vände sig derefter till kvinnorna 
och tilltalade dem mycket aktningsfullt, be
römde dem för deras trofasthet och mod och 
gaf dem tillstånd att oantastade återvända hem. 
Han sjelf, icke längre fiende utan intim vän 
till grefven af Bavaria, åtföljde honom genast 
tillbaka till staden. Återstoden af denna och 
åtskilliga följande dagar användes till bestäm
mande af fredsvilkoren, till festliga tillställ
ningar och företag, som afsågo att hedra de 
modiga kvinnorna, hvilka räddade männen i 
Winsberg.

et var en mild vår- < 
afton. Solen än- < 

snart i vester sin ly- <dade
sande bana. Allén som ledde 
fram till Ashurst stod prydd 
i sin vårliga, grönskande 
skrud och blommornas väl
lukt fylde luften, 
turen

Det är icke allt 
guld, som glim

mar.

£ lilla.
/ mycket
/ mig, ty 
? finge gå 
$ Nelly
< kommer
j hon, »ty ja; 
' att få se, då de kläda nådig frun till midda- £
< gen, som skall ätas klockan åtta. Ar det ej ?
) en opassande tid, att äta middag så sent som S
; klockan åtta, säg pappa?» ?
i »Ja, nog är det tokigt alltid ; men adjö med ) 
? dig, min flicka! Jag kommer snart efter dit l 
; upp för att hemta dig tillbaka.»
( »Jag kommer ej tillbaka förrän half nio, frö- S 

ken har lofvat att lära mig virka i afton. Adjö, (
( pappa!»
S Nelly trippade af genom trädgården och ' 
? James Lawrence stod och såg efter henne så ' 
) länge, tills hon försvann emellan några träd, 
( då suckade han och tänkte på huru ensam och 
) öfvergifven han skulle känna sig, när hon en > 
? gång lemnade honom, och han var ensam 
) kvar med de båda pojkarne och sin gamla
< syster.
5 Efter tio minuters förlopp var flickan redan 
s framme vid parken, och då hon trädde dit in, 
? hörde hon en grof manlig stämma helsa: »god 
S afton!» Hon såg sig omkring och kände snart 
? igen Aron Brand, en smed.
S »God afton», sade Aron, »skall du gå till 
? herregården?»
S »Ja, jag skall gå dit i afton», men hon sade 
? ej mera, ty hon tänkte att smeden kanske skulle 
i tro, att hon var högfärdig.
/ »Jag skall äfven gå dit», fortsatte han. Jag
i skall tala med inspektorn angående några 
? hästskor, som skola smidas i morgon. Han har
\ varit någonstädes och lärt sig utländska seder / 
; och han vill att hästarne hädanefter skola blif- ' 
x va skodda på amerikanskt sätt.»

, / »Och hur skor man hästar på det der ame- ;
j rikanska viset?» frågade Nelly.

»Jo, man binder upp hästens hufvud på ett < 
ställe och svansen fäster man på ett annat och ; 

i , så fastgör man hästens fot så att han hvarken J 
i ' kan slå eller bita, som han säger. Men jag ( 
■ för min del tycker ej så mycket om det j 

der. Om han kommer med hästen till mig,

»Se så, pappa, nu är jag färdig.»
»Och det tycktes vara mycket arbete och 

besvär», sade han med en vänlig nick åt den 
»Jag är glad öfver att jag ej har så 

besvär, då jag vill hafva hatten på 
då tror jag, att jag mer än en gång 
utan hatt.»
skrattade, då hon sprang ut. »Jag 

alldeles i lagom tid, pappa», anmärkte 
skulle vara der klockan sju, för

skönhet.
Ashurst är en 

Northamptonshire, 
landskapet vexlar med 
mellan gröna skogar och strida strömmar. ( 
Sjclfva byn, med sina röda och hvita hus, ser 
ut som en blomsterkrans, der den ligger vid ( 
en allmänning, hvarest en hop gäss, en mängd { 
barn och en gammal häst, hvar och en på sitt < 
sätt, roa sig sjelfva och njuta af naturens goda, { 
Vid byns ytterkant reser sig den gamle, grå 
klockstapeln bredvid sockenprestens trädgård. 
Allesamman husen i byn äro i godt stånd och 
väl vårdade. Lord Ashurst eller »grefven» som 
man kallade honom var en ung man. Om 
hans unga maka fans det blott ett omdöme 
att hon var den skönaste, och snällaste dam i 
hela landet. Men snart skola våra läsare få 
veta mera om henne.

Det hörnhuset, som genom sin storlek sticker 
så bjert af mot de öfriga var handelsboden i 
byn och om man närmade sig det samma kände 
man strax en blandad lukt af talg, rökt fläsk, 
bröd, läder, olja, såpa m. m. Det är en liten 
nätt handelsbod med en vacker trädgård, i 
hvilken krusbärsbuskarne stå i räta linier så
som soldater och ibland dessa stå äpleträden 
såsom generaler. En skylt gifver till känna 
att boden eges af James Lowrence, som för
säljer kaffe, tobak och snus.

Lowrence var en godhjertad och beskedlig 
menniska, som i flera år hade varit betjent 
hos »grefven.» Den gamle lorden tyckte om 
hans plumpa artighet och oförargerliga vä
sende och brukade ofta spraka med honom, 
då de gingo tillsamman genom gatorna. Se
dan James varit betjent i tretton års tid, gifte 
han sig med en liten snäll flicka och »gref
ven» var sjelf med på bröllopet. Strax der
efter satte de upp en handelsbod och med ti
den kommo de till välstånd och fingo fyra 
barn, tre söner och en dotter. I James’ ögon 
var Nelly den täckaste och bästa flickan i hela 
landet. När hon var tolf år gammal dog hen
nes moder, efterlemnande ett spädt barn, blott 
två dagar gammalt, förutom tveune gossar, den 
ene två år äldre och den andre ungefär sa 
mycket yngre än Nelly.

Hon var en prydnad i byskolan, der hon 
var den allra nättaste, trefligaste lilla ljuslockiga 
flicka och i att läsa, skrifva och sy öfverträf- 
fades hon ej af någon bland sina kamrater.

Nellys fader ville knapt taga henne ifrån sko- för att jag skall sko honom, så gör jag det
lan, men hon hade fått löfte om en god plats, på mitt vis. Jag gitter ej att se det ens.»
hos någon slägting till Ashurstska familjen, ( »Icke heller jag», utropade Nelly. Den un- 
och hon skulle nu på herregården få lära sig ) ge mannen teg ett ögonblick, såg ned på henne
ett och annat, som man fordrade af henne på ! med en suck och fortsatte sedan: »och så skall
hennes nya plats.

Hon fick äfven löfte att nästa vecka få kom- ) 
ma upp till herregården två eller tre gånger 
och se på då kammarjungfrun klädde den nå- , 
diga frun till middagen.

Vi finna henne derföre en vacker dag i hen- < 
nes eget lilla rum sysselsatt med att kläda ' 
sig sjelf till det vigtiga besök hon skulle göra. ' 
Hennes fader kom upp för trapporna för att 
se efter hvad hon gjorde så länge.

»Kom in, pappa», ropade Nelly, »jag håller
just på med att knyta fast hatten.»

»Du har just hållit på med att knyta hatten 
öfver en half timmes tid och jag tror éj att

( den ännu sitter riktigt fast på hufvudet. Nu 
kanske jag får försöka.»

»Nej, pappa, försök icke!» invände Nelly ;
skrattande. Du kan icke kläda mig. Om du < 
finge, kanske du skulle vända hatten upp och ( 
ned och derefter knyta banden.»

»Nå ja, låt mig se att du gör det bättre ; 
sjelf då», och han stälde sig hjulbent och ta- ( 
fatt som han såg ut framför henne, stödjande < 
sig mot väggen.

du lemna din gamla plats, har jag hört, och 
lära dig att blifva en fin Londonsdam.»

Nelly rodnade. »Jag skall ut och tjena, 
jag har fått en bra plats och min fader be- 
höfver mig ej hemma, men jag tror ej, att jag 
skall blifva finare för det.»

»Och du är glad nu öfver att få komma 
bort?»

»Ja, jag vill blifva hvad min moder var, 
och jag vill äfven se något af verlden, dess 
utom slipper jag från groft arbete och får all
tid vara ibland fina damer och lysande dräg- 
ter, granna juveler och sådant. Jag vet ej 
hvarför, men jag tycker så mycket om detta.»

Aron Brand såg ned på henne med ett vän
ligt leende, ett uttryck af det deltagande han 
kände för unga flickor i allmänhet och för 
Nelly i synnerhet.

Men du skall väl 
leranar ditt gamla 
frågade han ömt.

»Jo nog blir jag
skiljas vid pappa och bröderna och allt.»

Skall du ej känna det svårt att säga farväl 
till smedjan också? tilläde han. »Kommer du 
icke ihåg, huru många gånger du stannade der, 
då du gick hem från skolan. Och om vin- 
teraftnarne brukade du säga, att smedjan såg 
så varm och treflig ut och att det gjorde dig 
riktigt godt att se henne och på höstaftnarne 
sprang du mer än en gång dit upp för att se 
huru elden flammade på härden.»

»Hvad du talar besynnerligt i afton, Aron.» 
Som de så gingo och samtalade, kommo de 
fram till det stora hvita huset. Ljus syntes 
redan i flera fönster.

»Jag är ledsen att vår vandring slutar här», 
sade Aron, under det han höll hennes hand, 
»men jag måste gå till stallet och jag förmo
dar, att du går upp här.»

»Ja, och jag måste skynda mig.» Han ska
kade hennes hand och de skildes åt.

Nelly skyndade upp till det stora, hvita hu
set. Hon rodnade och log, då hon tänkte på, 
huru mycket hon ändå sysselsatte Arons tan
kar.

Hon knackade alldeles för sagta på dörren, 
så att det hördes ej. Medan hon väntade, såg 
hon mot vester, der den nedgående solens 
sista strålar purprade skyarne. Hon stod der 
en stund drömmande, men hon erinrade sig 
snart, att det var sent och knackade nu något 
hårdare än förut. Dörren öppnades genast af 
en betjent, som bad henne stiga

»Var så god och gå in till 
så länge», sade han.

Nelly gick till hushållerskans 
hade varit många gånger förr.

, nades på det hjertligaste af fru 
hushållerskans

»Mitt kära barn», sade hon till Nelly,» sitt 
: ned en stund. Kammarjungfrun har sagt, att 
1 hon skall ringa, då du skall komma upp.

Fru Rand syntes hafva mycket brådtom, 
hvadan Nelly ej sade något vidare, utan satte

■ sig tigande vid fönstret, och njöt af skymnin-
b gens stillhet. Hennes tankar hvälfde sig här- |
■ vid omkring Aron. Men plötsligt ringde kloc- | 
; kan. Nelly for upp; »var det mig, man ring- j 
( de på?»

»Ja, men du behöfver ej blifva förskräckt för 
’ det. Hennes nåd är, som du vet, sjelfva god- | 
? heten. Vänta litet, så skall Marta lysa dig, !
■ annars kan du förderfva dig i mörkret!»
' Nelly tackade henne och blef sedan ledsa- j
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gad upp till nådig fruns dörr, der kammar
jungfrun tog emot henne. Nelly stod ett ögon
blick liksom bedöfvad och förbländad, rum
met var så uppfyldt af ljus och allt var så 
olikt det hon var van vid.

Det var ett stort, vackert rum, praktfullt 
upplyst af en mängd vaxljus, hvilkas strålar 
brötos mot de stora speglarne, som gjorde att 
Nelly tyckte rummet vara alldeles ofantligt 
långt. Möblernas mängd och skönhet, gardi
nerna af siden, de vackra kinesiska vaserna, 
allt var så skönt, att Nelly ej kunnat drömma 
om något liknande en gång.

Grefvinnan sjelf stod framför en hög spegel. 
Hon var högväxt, hade en ädel hållning, ett 
blekt ansigte och blixtrande ögon.

Hon smålog mot Nelly och tog sig plats i 
ett hörn, der hon var van att betjenas af kam
marjungfrun.

För Nelly var det en mycket intressant ce
remoni, liknande en vacker dröm, att se da
men insvept i blått skinande silke och hvita

$ Tro, Hopp, Kärlek.
( & £
i «äc* et fins en magt, som öfvervinner verlden, 
? Ett ljus, från himlen gifvet, här på jord.
i Det lyser mången pilgrim fram på färden, 

Men kan ej lätt beskrifvas uti ord.

( Och det är tron; så heter denna magten, — 
) Den höjer blicken ifrån gruset opp,
< Den leder sinnet bort från Harden, prakten,
) Och föder ett ovanskligt, saligt hopp.
/
? Ha vi ej tron, vi irra utan stjerna
( På lifvets vilda, stormupprörda haf.
/ Vi veta sjelfva knappt hvart vi oss ärna:
i Framför oss bidar blott en ödslig graf.

< Men först när tron uti oss segern vinner,
} Få vi elända stoftets barn ett mål.
' Om se’n all jordisk fröjd för oss förbrinner, 
; Vi kunna leende bese dess bål.

flor och spetsar, att se de blixtrande juvelerna 
sättas på armar och hals och stjernor af dia
manter fästas i håret. Men damen sjelf syn
tes föga bry sig om all denna härlighet. Med 
ett »tack» till flickan reste hon sig upp och 
gick mot en af dörrarne såsom, om hon tänkt 
att genast lemna rummet. Hon rörde sig öf
ver golfvet som en svan glider öfver vågorna 
och Nelly stod alldeles betagen utaf förvåning. 
Hon stannade och såg på Nelly, samt befähle 
kammarjungfrun att lemna rummet. Flickan 
gjorde så och damen lade sin fina, mjuka hand 
på Nellys skuldra — ack, en sådan fin, hvit 
hand, men den var mindre, än den skulle va
rit, ty somliga ringar hängde lösa, hvilket tyck
tes visa, att den icke alltid varit så liten.

»Mitt barn», sade hon, »du är förnöjd, du 
tycker om att se sådana vackra saker?»

»Ja, hennes nåd.» i
»Du skulle snart blifva van dervid och ej 

tänka mycket på dem, om de vore dina egna, < 
tänker jag. Och när du får se mera af denne ; 
verldens glitter och fåfänglighet, måste du för ( 
all del försöka att cj så mycket tänka derpå. ; 
Ty de kunna ändå ej hjelpa dig, om du är ( 
olycklig eller trösta dig, då du är öfvergifven. : 
Diamanter stråla på mången värkande panna, :
men hafva ännu ej kunnat gifva någon lin- $
dring. Och dessa strålande hjertan», tilläde < 
hon i det hon pekade på ett smycke hon bar, ;
»de kunna icke lysa upp i ditt eget hjerta, '
om det är mörkt derinne.»

»Nej, hennes nåd», svarade Nelly och såg 
förbryllad ut.

' Den är vår sköld i andeliga strider
S Så säger Skriften, och den skyddar väl
( Mot alla pilar, som i mörka tider
S Afskjutas mot vår arma, trötta själ.

S Vi bruka tron ju själens öga kalla.
? Och mån’ den ej förtjenar detta namn?
< Jo, blott för den kan skiljemuren falla,
( Som hittills skilt oss från Guds kärleksfamn.

/ Se’n Jesus först har öppnat fängselmuren
' Med sina tio låsar, (lagens hot),
> Och arma fången blir af Honom buren

■ Till kullen Golgata, till korsets fot;

; Se’n syndamasken, som hvar utväg sökte
’ Att fly den vredens eld, kring honom brann,
> (Men under detta blott sin jemmer ökte) 
J Blir lyftad öfver elden, räddning fann.

, Ack se den troende med silfverhåren,
• Den gamle lärarn, med Johannes blick

Hur mild han är, när tron framlockar tåren, 
Den glädjetår, som ur hans öga gick.

Ack! hvaraf kommer denna glans, som strålar 
Ut från hans milda anlet? säg mig det.
Jo, det är tron, som detta skimmer målar
Vid tanken på en salig evighet.

Hur skönt det är att minnas dessa trogna 
Från kristendomens första, friska tid!
Hur midt på bålet, glada, redobogna, 
De sjöngo ut den sista lifvets strid.

? O om vi menskor utan hoppet vore,
S Hur dystert blefve jordelifvet då.
? Med ängslig bäfvan våra tankar fore
; Till grafvens djup, dit alla måste gå.

> Men nu vår tanke ej behöfver stanna
\ Vid grafvens mörka, fasansfulla bo,
2 Nej, tänkom hellre på den krans vår panna 
( Skall smyckas med i himlens sälla ro.

' Dock, utan Kristus intet hopp kan finnas
? Som verkligt är, som kan ett prof bestå.
> Men uti detta hoppet segrar vinnas,
? Som mången hjeltes bragder öfvergå.

> 1 räd in besök, den frommes sjukdoinsläger
( Och skåda menskan, stadd vid lifvets slut.
2 Läs i det bleka anletet; det säger:
< »Mitt hopp blir verklighet, jag kämpat ut.»

5 En försmak ren af salighet sig sprider
? Igenom hoppets glada, änglaröst,
S Uti den själ, som här af plågor lider, 
( Men har till Kristus blott sin enda tröst./

< Ack, ställ ditt hopp till fröjd, som ej försvinner
2 När lifvets pulsslag stanna i din död,
< Som då kan kallas fröjd, när allt förrinner,
2 Hvad här på jorden utgjort har ditt stöd.

Men utom dessa båda, tron och hoppet,
s Det fins ännu en fackla: kärleken.

’ Den upphör ej när vi fullbordat loppet,
> Nej, den förädlas der i himmelen.

) Dock redan här hos höga, som hos låga, 
Bor kärleken i hjertat, djup och varm.

1 Den lätt besvarar mången lifvets fråga,
> Och frodas bäst, långt bort från verldens larm.

Det kärlek är som modern genombäfvar,
S När barnet hvilar uti hennes famn.
2 För denna älskling lider hon och sträfvar, 
‘ Försakar, glömmer egen glädjes namn.

2 Ack barnet glömmer icke lätt den kära,
Ej moderns blick, när höjd den blef till Gud, 

2 Ej den der första bönen, det lick lära, 
' Det första intryck utaf Herrens bud.

/ När sann gudsfruktan hos en moder lågar,
j När barnet tidigt lifvas af dess fläkt;

Det blir en stjerna, som med barnet tågar
( I verlden ut, och blir så snart ej släckt.

»Jag talar med dig härom, emedan du är 
så ung och har ännu sett så litet af verlden. 
Jag skulle aldrig kunna förlåta mig sjelf om 
jag skulle hafva förskaffat dig en plats, der 
du skulle komma in på afvägar, der du skulle 
kunna älska fåfänglighet och blifva enfaldig 
nog att pryda dig med lysande drägter, som 
så många flickor göra.»

»Nej, det vill jag aldrig göra», sade Nelly 
allvarligt.

»Kom alltid ihåg, att du ej bör lefva för ske
net och det yttre allenast. Sök aldrig att 
draga andras uppmärksamhet på dig sjelf. Jag 
menar, att du bör ej kläda dig fin, på det att 
folk skall se på dig och beundra dig — jag 
måste alltid vara fin, på det att folk ej skola 
förvåna sig öfver att jag ej är det.»

»O, nådig frun, jag känner skilnaden», emel
lan mig och eder skulle hon hafva sagt, och 
hon kände, att hon var ingenting. Grefvin
nan log igen och lemnade rummet. Kammar
jungfrun kom och bad Nelly följa med sig, så 
skulle hon lysa henne utför trapporna.

>
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Ej kan förståndet denna fackla tända, 
Ej kan beskrifvas när och hur den kom, 
Men blir den tänd i själen, skall den vända 
Vårt hela jag, vår hela bana om.

Visst är den ofta klen, en ringa gnista, 
Men Jesus, släcker han väl veken ut? 
O, bedjen honom att den helt ej mista 
Tills här vår jordevandring nått sitt slut.

Hvad är då tron? Hur skall man den beskrifva?
Jo, det är hjertats dragning till Guds Lam, 
Ett tagande emot hvad han vill gifva, 
En Juli hängifning der vid korsets stam.

Af tron snart födes kärleken och hoppet 
Om ej, den är ej sann och lefvande.
Men om de följas åt, blir vandringsloppet, 
Så klart belyst af dessa facklor tre.

Ack milda hopp, hur ljuft du kan hugsvala 
1 sorgens, i bedröfvelsernas tid.
Ack huru skönt du kan till hjertat tala 
Och vänligt hviska: Vänta, tål och lid.

( Af kärlek ses den unga kvinnan bida, 
( Utforska viljan ur sin makes blick;
2 Se hur af kärlek hon kan tåligt lida,
< Fast mången pröfningskalk hon tömma fick.

< Se kärleken i . nödens låga koja,
( Hon lindrar plågan, sprider fröjd och tröst.
< Det kärlek är, som lossar nödens boja,
2 Och gjuter balsam i det kvalda bröst.

? Men när en kärlek kan bli så på jorden,
$ Der synden råder dock i hjertat än;
< Hvad , skall den bli, när den en gäst är vorden, 
' Förädlad, renad uti himmelen?
(
( Den högsta kärlek, som är uppenbarad,
) Det är ju Guds, till arma menskors slägt,
< Som är i Jesu Kristo skönt förklarad,
£ Då han för oss antog en jordisk drägt;

Och led på korsets stam den bittra döden, 
Och frälste oss från afgrundskval och ve.

I Ja, Du är källan, hvarifrån alla flöden 
' Af verklig kärlek komma, Frälsare.



frågade Anna, som först nu
?

helst och leka; det är en

Forts.

TILLKÄNNAG1FVANDE.
$

Göteborg 1875, C. A. Stenholm.

Och hvad kan ej en sådan kärlek göra, 
Som tändes vid Rättfärdighetens sol. 
Af detta få vi här blott litet höra, 
Men mera der, inför Guds klarhets stol.

Ty der vi få ju se de källsprång klara, 
Hvar från all kärlek flyter; hvilken fröjd, 
Att evigt älska der, att älskad vara 
Af Gud och helgonen i himlens höjd.

hon med bekymrad min 
den tilltalade; »jag tror 

du har visst gråtit.» 
afväpnade genast Elsa, 

är nog sant att jag har 
långt ifrån jag gör det

snart likadant, då barnen

Se, tron förvandlas, när vi allt få skåda; 
Och hoppet blir ju der en verklighet! 
Men kärleken skall evigt, evigt råda, 
Förskönas än i ändlös evighet.

ur är det, Elsa, hvad står på?» frågade 
Anna, i det 
steg fram till 

du är illamående och
Annas vänliga röst 

»Ja», sade hon, »det 
gråtit och det är icke 
om igen, ty så långt jag kan se förestår mig 
endast elände. Då Lars kommer hem för att 
spisa, är han så förtretlig och i dag hotade 
han mig med att gå och supa. Om detta 
icke är något att gråta för, så vet jag icke 
hvad annat.»

»Det var verkligen ledsamt», återtog Anna», 
»men vore jag i ditt ställe, skulle jag ej sätta 
mig att gråta, utan söka hindra hans föresats 
om krogen.»

»Det är lätt för dig, Anna, att säga så; du 
har en snäll man och din fulla frihet; men du 
skulle icke säga det så lätt, om du hade en 
sådan man som Lars. Han har icke håg för 
annat än god mat och kan han icke få sådan, 
blir han vresig.»

»Hvad hade du åt honom till middag i dag?» 
frågade Anna nästan något förhastadt, men, 
när hon såg Elsa rodna, tilläde hon vänligt:

Och derför ju är kärleken den största 
Af syskontrion: kärlek, tro och hopp, 
Och sakna vi utaf de tre, den första, 
Vi sakna äfven verklig tro och hopp.

Dina.

Hunt Elsa Södermark kom att 
vända bladet om.

Forts, fr. JtS 10.

jag ej vill utleta några hemligheter.»
»Nåväl, vi hade potates och en bit rökt fläsk» 

svarade Elsa; »jag har just aldrig kunnat myc 
ket med matlagning. Der hemma brukade min 
moder sjelf laga maten. Jag kan icke tillaga 
stekar och dylikt, som Lars talar så mycket 
om. Jag skaffade mig en bit fläsk, som jag 
kokade i söndags och deraf åto vi det sista; 
det säges vara mycket närande.»

»Det är icke just passande till middag föl
en man, som måste arbeta hårdt» anmärkte 
Anna småleende i mjugg åt Elsas föreställ
ning om föda. »Jag skulle önska, att vi blif- 
vit grannar lite förr, så skulle jag hafva lärt 
dig åtskilligt förträffligt i matlagningsväg ; ty, ) 
ser du, för många år' sedan hade jag en bra 
tjenst, och hvad jag då lärde, har jag god 
nytta af nu.»

»Men det är icke tänkbart, att en arbetande 
man kan bli betjenad såsom herrskap; han 
borde icke heller göra anspråk derpå, det skulle 
medtaga för mycken tid.»

»Visst icke, det skulle icke taga mycken tid, 
när du bara blefve litet öfvad. Att ställa ett 
kärl ris och vatten i ugnen och sedan tillsätta 
litet mjölk och sirap är snart gjordt och så 
har man en mycket rar middagsrätt och steka

efterfrågan icke funnos på stället. Inom tvenne 
timmar var Elsa sjelf förvånad öfver det stor
verk, som blifvit utfördt genom deras kraftiga 
åtgärder. En liten vänlig brasa brann på den 
hvitmålade härden, som omgafs af ett litet 
skrankverk, hvilket nu blifvit glänsande svart. 
I rummet, hvars golf nu var renskuradt, voro 
möblerna stälda i god ordning. Bordet var 
befriadt från sina flottfläckar och de blanka 
kärlen voro uppradade på en hylla nära eld
staden. En del böcker, som förut lågo huller 
oin buller på en skänk, voro nu flyttade der- 
ifrån, afdammade och stälda på en liten nätt

< bokhylla. Då Elsa kom in från sitt arbete i
köket, fann hon Anna sysselsatt med att tvätta

< de smutsiga fönstren.
»Nej se bara hvad här är fint!» utropade 

‘ hon och lyfte förvånad sina händer, »men jag 
är rädd det blir 
komma in.»

»Hvar äro de?» 
saknade dem.

»Ute hvar som
lycka att man någon gång kan bli kvitt dem, 
det är den enda fristund jag har.»

»Elsa», frågade Anna allvarligt, »tror du att, 
när Gud gaf dig barn, han hade för afsigt, att 
du skulle så behandla dem?»

»Jag vet icke», svarade Elsa med en både för
skräckt, och förlägen uppsyn, »hvad menar du?»

»Jo, Elsa, bibeln säger: ’ett barn, som lem- 
nas åt sig sjelf, skämmer sin moder.’ Jag är 
rädd att om du låter de stackars varelserna 
råda sig sjelfva för mycket, så har det dåliga 
följder både för dig och dem. Det skulle vara 
roligt, om du ville följa med till mödramötet. 
Fru Svan meddelar oss många goda råd och 
upplysningar rörande barnauppfostran.»

»Ah», svarade Elsa föraktligt, »jag sätter 
icke mycket värde på fru Svan. Hon var inne 
här i dag på morgonen och inbjöd mig till 
mötet; hon sprakade något om att behandla 
barn såsom du säger, och jag tänkte att för
söka med vår Jenny. Då hon höll på att leka 
bredvid trappan, kallade jag på henne och gaf 
henne en bra smäll för det hon ej lydde; men 
då begynte hon skrika så högljudt, att hon 
kunnat åstadkomma rörelse i hela granskapet. 
För att tysta henne var jag tvungen gifva henne 
en bit socker.»

Anna kunde icke återhålla en missbelåten 
suck. »Vi göra nog många stora misstag Elsa, 
och derföre behöfva vi så många goda råd vi 
kunna få och särskildt behöfva vi vår himmel
ske Faders ledning. Men nu får jag begifva 
mig hem, ty nu kommer snart Johan och Ma
ria från skolan.»

litet kött tar icke lång tid. Så här går jag £ 
vanligen till väga : en dag steker jag en kött
rätt och tillagar en dertill passande pudding, 
dagen derpå äta vi kall stek med rispudding, 
en tredje dag rensar jag köttet från benen och 
genom att koka det i litet vatten och dervid

1 tillsätta mjöl, kryddor och potates får jag en 
! präktig middagsrätt och följande dag får jag 
1 en annan god rätt genom att koka soppa på
> benen.»
; »Men hur kan du få tid till allt det der?» 
i frågade Elsa. »Det skulle jag då icke hinna 
! med; men det är sant, du har icke sådana be-
> svärliga barn och så många ledsamheter som 
; jag-”
) »Jo för det första», återtog Anna, »sätter jag 
; mig icke till att läsa eller prata med gran- 
' name förr, än jag har stökat undan mina gö- 

romål. Men jag tror Elsa, att med litet mera
> varsamhet skulle du icke behöfva ha så många 
\ ledsamheter, och om du derjemte öfvade böne-

umgänge med Gud», tilläde hon allvarligt, »o
( Elsa, man har en förunderlig hjelp uti att 

framlägga sina bekymmer för Gud.»
»Tror du då verkligen, att den allsmäktige 

bryr sig om sådana som vi?»
»Om jag endast tänkte mig honom såsom 

allsmäktig, så skulle jag frukta han icke gjorde 
det», svarade Anna, »och jag förmodar, att det 
är orsaken hvarför Jesus sä ofta i sina tal till 
de arme menniskorna kallar Gud »eder Fader» 
och säger, att han vet, det vi behöfva kläder 

' och föda med mera dylikt.»
( »Jag känner mycket litet till bibeln», an

märkte Elsa, »jag tror det är en tråkig bok.» 
»Tråkig», upprepade Anna; »o Elsa, det vi

sar bara, att du icke har läst den. Anders 
( och jag läsa hvarje afton ett kapitel tillsam- 
' man och det är så fullt af sköna berättelser
i och tröstefulla ord, som man kan tänka sig. 
; Hvad tycker du om ett sådant yttrande: ’så-
< som en fader förbarmar sig öfver barnen, så
j förbarmar sig Herren öfver dem, som frukta 
( honom.’ På ett annat ställe i bibeln berättas 
j hurusom Jesus Kristus, då han var här på jor- ; 
<? den, en gång såg en stackars enka följa sin <

ende son till grafven ; genast kände han med-
' lidande med henne och sade: 'kvinna gråt icke.’ 

Derpå väckte han den unge mannen till lif >
< och leranade honom åt sin moder. Detta vi- j 
j sar hvilket älskande hjerta Frälsaren hade. Då 
. jag läst något sådant bibelställe, blir jag så

»blif icke ledsen på mig Elsa, du vet ju, att / varm om hjertat och jag fäster mig då icke så
< mycket vid, om saker och ting icke äro såsom 
i jag skulle vilja ha dem, ty jag vet, att han

’ i bar medlidande och gör allting bra.»
Elsa var tyst, hon visste att Anna utaf ett : 

fullt hjerta talade sådana ord, som hennes dag- , 
liga lif öfvereusstämde med och hon mottog 
sanningen från hennes mun så, som hon knap- ;

p* SöndagsskolKi-eningens
»Ser du, Elsa, jag har gjort från mig der StyVClSCS (JVartalSlilÖtC bCSlÖtS 

hemma och om du vill, skulle jag kunna hjelpa ; Pnllrvh'niion skflll llfoifvn« 
dig en smula; vi skola försöka om du ej i af- <1X1 T OiKVdilinCIl SK.<111 UlgllVilS 
ton skulle kunna förvåna Lars och komma ho- ; ;jfven UlUlCl* kOIlIlitaiKle flT till 
nom att begifva tanken på krogen.» -, -------.. ---- yj hOppas 

derföre att de, som önska verka 
för densammas spridning, ville 
börja så snart som möjligt och 
göra livad de kunna för att få 
den införd i hvarje familj.

Bed. af Folkvännen.

»Det var verkligen snålt af dig», svarade SaiUUia pilS SOH1 UU. 
j Elsa, »men jag tror jag kan sjelf göra det.» 
s Utan att afvekta någon vidare tillåtelse skred 
2 Anna genast till verket och Elsa fann sig snart 
j smittad af sin grannes verksamhet. Bordty- ;
2 gen, några smutsiga skor, som lågo under sä- 
? tet och en hop flottiga ljusstakar, 1er- och kok- ;
2 kärl, som lågo på och bredvid eldstaden, för- : 
j des till disken, der Elsa rengjorde dem, un

der det Anna underkastade köket en grundlig
S rening och ordning. Hon måste göra åtskil- 
( liga turer hem till sitt för att heinta färg, fin 
, lera, skursand m. m. saker, som vid hennes
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