
{J(delnin,g, den 22 d:s, kl. 7 e. m., i lilla B'örssalen.::"\ TillverkRingeo har är'igen uP?glilt till 2 il.300,000 'tt! "';'" '''. dUCUU~ " lVI "~"'MU' ''''''5''''"''1 .v; ""-1 Ull n:~.1J>tal~.WI.UjJt", sa_suan ~ruJlup~n{lgtlallgne-1 i Tiilningarne; 
Sud,' {J Siill.kap pts Ledamöter. den 24 do s, kl. 'I, 7 e.m. sä'jbar va ' a, me" kan b. tydl lgou ök8S. ,- Abyggnader· lidet ar. SYSSLOMAN. tema lI ro [orbl, och salter SI!; der I ro. \ d) om tiden rör ordinarie Dolagsstämma, som 

A R B E T S K A R L E N S fl U S T R U. trehörningen ännu en qvinna till, fOm v~r hu~- denn~ soppa oftast .rätt försvarlig, smaklig och hon svigtade dock aldrig i sin fromma förlrö- förtjena lill familjens underhåll. Gubben kom 
vill och arm och derföre upptagen och »Iflpolt- kraftig. De s. k. »Artedagarna» harva väl ibland stan. »Vi,serligen är . det svårt» suckade hon sig icke heller till aU ' gå bort· »(1 et val' nog 

TECKNING EFTER NATUREN AF W. d' k . d f' k' t E' kd H' d d " G"" , . sera» l tre anten~ enna. so pa s fl~e . n ermrat oss. an~ ?ten om erreg~r s rangen, )>IDen ud hJelper.lI)-Ig nog!» • att lilJa Hanna \':1,1' borta, oCl mor hade lagt 
Man fi?ner ofta bla~.d ~et fattiga arb~tsf~l- sJlm.d~ pe;son, oc:sa en f~ltl? arbe~s~enDlska, den .om salte sig till. a.rtfOlt~t, IDen bast det vaJ' O~ det fallit nagon in att pa senhösten sam- vedyxan på kistlocket för råttorna.» 

ket ett ~alamod, en fortros!~n o.ch ~n hanglf- famIljen Inhyst for att fa litet bltrade med hy- kastade skeden Ifran sIg och vek upp rock- ma ar vandra mtllan bergen utåt Nya väaen S ~ b d . 
venhet till Gud, samt "~n,, reslgn~~iOn I olyckan! rall, 501 på gol~v~t. ~rmarna, utropande: »Ta mig tusan, ska' jag in i den svarta l)orten till det trekantiga ru"m- I i ma .~rn~n ~n rade mellan sig att mor, s?m 
som n;tan stundom "folgafves soker. ~os de I Mannen, famIlJefadern, var en gubbe af svag ICke nu ha henne (oemligen ärtan). det är tvär- met med stora fönstren, skulle ban hafva eda- a lt d ä~~1it sa I (~d, om lIlla ~anna, kunde nan
verldshgt afseende battre lottade kn. ,na. Det kroppsby"'gnad och utan arbetsdrift och om- säkert ty jag såg henne nyss på bottnenln _ rit att det lilla hushallet nu blifvit förrn'n- nas I • .,ga henne l ~en kal!a s~rubben, helst bon 
" d tt f' k "t' h f" ,, ' "d ' , ,I \'ar sa kall om ansJgte oc') h'mder att hon helt 
ar, SOm?ffi e a fIS '3, spannga oc. orn~J " tmka: Han säga e väl en ocn ann.an famn ved men p:i denna brist när, är faltigsoppau bra skadt. Hade vandraren tid och lust att stanna säkert f "s' _ el ' " d ".,. 
samma smne vore de fatliga glfvet sasom till at "ina kunder, men ortare var han bemma bos att ha. deJ'illne en stund skulle ban snart få höra mol' ., ro , .~e~ e trosta e SI., e!tel'han~ 

"tt' f" d b" d ' F" ' " , meu att det val ICke kunde vara il!l kallt l 
ersa mng or e um 3fa~ en, som orsyn~m I de sma och »skötte hmh1l1etn, hvadan han ock Dock, vi återkomma till vår berättelse. Om I>rita, aj b~tskarlens hustru, omtala huru Iyck- , " 
öfrigt fon~it ~ör godt alägga, dem. Ofta ~er af gran.narne på rolighet kallades »barnflickan». mannen i trekanten var senfärdig och långsam lig lilla Johanna nu var. bkrubben, der all veden lag." " 
man ett h)erth.?t leende. upphfva den ..ra~tl~a Säga hvad man vill om de storverk som m,en- af sig, ~å vu hms hmtm tå mycket raskare Barnets sjukdom hade tilltagit mot slutet af Medan hustrun var hos dodgratvaren och 
aTbetskarlen~ har~ade. anslgt~ och en. glacl]etar niskan med sin blotta vilja förmår uträtta, visst och för;lagnare. Hon var, såsom en 'Viss stor sOJ'l'Imaren. Mor Brita hade burit det till ~a~llen ute att skaffa ett p.ar bekanta. som buro 
fukta I!ans oga. VId nagon oformodad li ten glauJe är att ton ändå, när all t kommer kring, icke man sade om en viss qvinna, »den enda kallen doktorn, som yttradt: ,Ni få väl se, det ka.tar kIS an hll. grafv!'n, tog den m.~ysta qvwnan bort 
eller. garva. Lj.l e~! _ ~, J glada glfyare l J ~u~- mer än till en viss inskränkt grad utöfver den i familje!:» . Hon var det, som på slarka skul- snart om!" - »Ty", tillade mor Brita, »han h~.struns fa, hemma~arande kladespersedlar, k~öt 
nen Ic~e alltid forestaIla. Er, hur stor gtadJ", grän~, som naturen utstakat, förmår uppdrifva dror bli' alla de andras ,äl cch ve. Hon var såg nog att det var bara döden.» Det oaktadt k.ladcna af de 5ma barnens halsar och gIck 
hur m anga tacksamma tarar, hur mycket gagn sina individuella krafter, vare sig andeliga eller det, som tidigt om morgonen borgade brödet måste modren daoJi"'en "å bort från lilla flic- Sill ko::. 
äfven en liten, med förstånd gifven gåfva kan kroppsliga. Mannen i trekanten var en ar dessa och drickat, hvilket vid uppvalmandet skulle kan f.i r att da"li~e~ k\~nna hemföra sin !U. Om hustrun sjeH berättade er barnets död 
listadkomma ! Till~ten J ~ig att berätta Er hjelplö.a, svaga och njuggt utrustade varelser, stilla de andras hunger, och derefter gick att Skilling och bet~la" krö"'erskall och värdinnan. och begrafnin3, skulle hon, torkande sina ögon, 
n.ågot om den fatllge.s förnÖJsamhet, hans torf- utan arbetsf.'irmåga, till lagsenhet och mod, hvilka med 9~parda krafter tillkämpa ~ig sin ,,24 ,shil- En .natt hado Johan~a varit mycket )>under- tillägga: 
lIga hem och nka bJ el ta. kommit tili vedden icke för alt hjelpa, utan ling och malel' », hvilken sed nare hon dock tJI lig" - men blef lugnare på mor"onen. Gub· »}len si, clet var alltför m'cke lyckligt -

Dell som våren 134.5 någon gållg vandrade för att hjelpas. Ett af hans dagliga göromål i stor del gömde med sig hNu, till IHl'nen, ty, ben stod ju:t i gärdsmygen och racklade i föl' vi gingo ut om aftonen vid femtiden. Det 
utåt den s. k. Nya vägen, såg, ,utan!'ör något :if och föl' llll ~ et:i besUmd, hvi ket han aldrig fick sade h~n, »man behöfver icke äta sig propp- skumrasket med att öppna porten, ty han sl\Ulle var fyra lik, utom l illa Ihnll3, som skulle alla 
de gamla rucklen, som till "enster om t;l fva clen- försnmma, "Vaf irnedlertid att hemt:!. Mn s. k. mätt, för att kunna lcfl'a». Om q'i.l!en var det gå ]wrt till ett herrskal), hos hvilket Brit3 ligga i en graf - men si jag gaf dödgrär"aren 
samma, tvenne små tra , iga barn, som lekte hland fal.tigsopp3n. Härmed tillgick 5å!unda, att man- hon, wm vid llemkqmsten betalte det borgade skulle bitrlida "id t'lätt, med återbud från Brjt~ , en tolfsjelling, och lilla Hannas kista fick stå 
bergen och de betande gettcrna. Kom man nen tog uet ena barnet på armen, det andra, brödet och dric!,at ho:; krögerskan, gaf värdill- som den dagen icke såg sig god till att lemna vid ella sidan, såsom för sig sjeH.... Med de 
dessa bun för n li l'a, så flydde de in i ett svart som b3r krukan, vid handen, och vandrade så nan silt fÖl:kolt samt besörjde i::Iköpell fUr mol'- sitt lilla sjuka barn. '" andra följde ingen sör;anue själ; men vi alla 
hvalf eller port, liksom skygga vildfoglar. Följde af från Nya viigen till gamla Själag~rdsgatal', gOlldagen. Hustrun kn~ckade sakta på rutan, och gub- gingo mcd lilla Hanna,... När de lagt igen 
man dem genom detta !lvaIf, f,mn IDan der in · der kokinrältningen \'al' belägen. Visst var det »Må jag icke vara z lad,» sade hOIl det oak- bell vände t illbaka och lutade sig mot fönstrtt. grnfve:' , satte vi en qvist öfl'er der Hanna låg 
Dan~öf deras lilla näste. Detta var ett helt litet, ett långt stycke ' v:ig a tt hemta faUigsoppan: tadt, »~tt ha en m an, som, fastän han är jen- ,_ »Det lider, far , du får välan vända om» - .... Dct är alltför micke bodt oc!] kärt att fa 
trekantigt 1'UlD, m ed tvenne oformligt stora f;,:n- men hvad sk~ll den f: ttiöe göra? . . faldiger cch godlrogen, dock aldrig kommer och när fadren kom in, låg lil 'a Hanna vänd tänka huru ,ål allt gick till: ingenting var illa
ster, och en mycl,et liten kakelugn. l\{',blema Visst låg det lilla barnet dödligt SJuk!, men fuller och oregerli~ hem oeh slör mig och bar- emot väggen, hvit och vacker, men litet blå på "\Ilet, men bara att j3g fick [ å med r ödt huf-
bestodo af en helt smal sl ng, 2:ne sto'ar, ett sådant fick icke bj elpa ; de andra kunde icke nen, eller för:;lör något!" brJstet. vudkläde till graf\'en, dter som det svarta kom 
skTin och ett skåp. Familjen som b:Jdd~ der, svälta ibjel föl' det! Ocu ~5 förhöll det sig ock; mannen var e~1 Nu blef det mycket bek) mmer huru man at~ bli borls~ulet.n 
utgjordes af ä l' el' ;oner: mannen, husl1un cch Medan vi äro ibåll m ed faltif;soppan, kunna nykter och be.;kcdlig, om ock något »jenfaldi- skulle få barnet i jorden, och Brita fick ft r- I Hör ni på henne med uppm~rksambet och 
trenne bl l'll , af hvilka det lTIin3t ~ y ~ r ~jukt; vi icke underlåta n'imna, att det förekommer gen> karl. sätta flera dagar för detta hest yr. I deltagande, skall hon gå till skrinet och hemta 
alla begagnade samma sän"', som v~ 1 ! all e ett 0 33 s ä~om skulle dyli ka imätlningar väl, utan ' Vis"t val' . arbetet tungt och mödosamt ibland Sedan hon sk"ffl t »fattigkista», svepte hon fram en söndrig näsduk, fos,a dess knutna hörn 
täcke _ nyligen skänkt :~ någon b : r m'.ertig alltför stor eHer ldiehar kOJtnad Gcll uppofi'.-ing föl' den arma lmstrun, hvars helsa och krafter barnet och satte kistan i en angr~nsande ved- och framl:Jga en liten ljusröd pappersremsa, den 
person _ men i öfrigt nästan inga sä n;;hläder. för d'm enskilde , I.llw:a cmbes;i rj3s på flera stundom ville duka under; visst voro inkom- skrubb. Sedan gick hon till dödgrär-v~ren. hon med tårfulla ö30n skall räcka er. NI gör 
Utom de;sa fem personer bodde i dca lilia I stä:len inom IlUf" u ·!sta-!e!!, VI ba<"3 funnit sterna oerhördt knappa och otillräckliga, men Und~r dessa dagar kunde ingen af m?karna he:;ne då en stOl' !jenst och nöjc om ni lä ;ei' 



llerest , genom vexlJng eller al annan orsaK, oCL lrJa, alL vaullIa, ... hUUUUj;a. HU '~IUIlUd"VU"" "'-j ~:,o v ... ~o'cuh-"b-::na':-r--a·tt-f·a.-·s-t-a·:d·J: a '1· -;'/, L .. "" ·s·::'lo .. j,:1 -
sålunda bestämda förhåll andet skulle komma att urogo lilosters och kyrkors egendomar till staten , angl[yer, c., tb " J, B, Wallb erg. 
........ vz:e:ar;::c;w;: _~ --=r-'§. ...........au:. ==--:mmr wp 

upp högt hvad som stål' på denna lapp, ty hon betsamma qvinnan, Hon erhöll ännu mera Hon har Yisserligen varit oförlru~en uti att »Gud hjeJper mig nog,» tänkte bon vid sig sjuka barnen - att dessa alla, säger jag, ver
kan icke läsa skrirvet s~elf; der står: arbetsförtjenst, och fortfor att i det yttersta söka ;kalfa ~ig någon andel af dessa förmåner! sjeH, då hon, med oket öfver sin trötta sku1- keligen äro till och alt den förstnämnda för 

»Min dotter Johanna Maria 2fled stilla den anlita sina krafter för de sinas bergning. till lindring i sina bekymmer. Ofta hal' den l dra, nästan barfotad bar de tunga ntlenäm- några dag~r sedan haft olyckan att bryta ar-
25 Augusti i84lJ kl. % till 6 på morgonen i Hon hade varit sjuk vid jultiden, och icke slarfvor höljda bedjerskan blifvit tillbakastött barn a till rike' mans kök, ty längre in kom mm af. Mor Brita är dock icke' förtviflad el. 
en ålder af i år, ii månader och 2 . dagar,» kunnat förljena -något till helgen. Julaftonen af förposterna till slottshelgedomen, då hon, hon väl sällan, emedan ingen hyser egentligen lel' klenmodig, men slilla, undergifven oeniilt-

Om ni vidare frågar henne om hon sörjde kom, och det såg ovisst ut huruvida glädjens väntande på nå;ot gynmamt tillf<llle, halfva da- förtroende till den trasiga. Dock, mitt herr- tröstansfull: »Gud vare lor aU det är den ven-
sin lilla Johanna mycket, skulle hon svara: högtid här skulle kunna firas i glädje. Då, garna vandrade i de vackra, men kalla vesti- skap! J kunnen tryggt släppa denna qvinna in stra armen !,) säger hon. 

»Ja visst gjorde jag det, i början, ända tills medan julklapparna vankades i r :kemans hus, bulerna, oC,h sl:utligen, efter fruktlösa försök alt i edra rum: om der låge högar af guld, så Den raska, oförtrutna qvinnan är imedler-
jaa kort derpå hörde dem omtala den der Lin- då dubbeldörr3rlla \;tan rast och ro fl ögo upp bli anmäld hos nådegåfvornas utdelare, nödgats skulle hon ieke vidröra dem, fastän hon, som tid för närvarande icke arbetsför, och sålunda 
q~lsten, och hur hans mor gråtande följde ho- och till för a\t insläppa de under veck.or, ja, återvända den .... långa vägen med oförrättadt j veten, icke har m "r än n5gra lå slantar i ur stånd att förtjena en enda vitten, ligger i 
nom tills vägs: se det var gråt detl se det val' månader hopsamlade gåfvorna, och medan de arende. En sådan »tidsöda» hal' hon dock al- halma, ken i ;krinet, der nya t estamentet och olidlig värk både natt och dag, och barnen 
SOl''' det l Måtte jag då icke vara glad alt få bortskämda barnen, utan att veta mer om hög- drig tillåtit sig, utom vid de t illfällen då hon näsduken med lilla röda pappersremsan li"ga fry sa och hungra omkring henne. Hyran för 
följ~ min lilla Hanna till Johannes' kyrkogår.dl» tidens betydelse, än att de skulle äta mycket icke varit borttingad. Dessa upp .. ·aktningar på för varade. °sednare qval'talet är ännu obetald, och de små 

Ar)l1a qvinna! hvilket val? arrättspJatsen och godt och få mycht grannt, dansade kring den slottet hafva dock haft sin nytta med sig, på- Eller kännen j icke en sådan , 'eneration barnen sjuka. Det är just den 3l'betsa mma, 
kyrkogården l ... • ljusprydda grane~? de ,uppsta.pla~e jul,~ögarna 5t~r hon, ty för någon ti~ sedan kom. e~ qvinna för denna bok, ~enna näsduk, denna lilla balm- redlige och gudfruktige fattige, som är af alta, 

Hon hade väl äml13t la gga lItet torr pa graf- och med den otaliga blIcken IdelIgen vwd mot fran Roslagen; I:ou bade aUa mmderanga barn, ask och för qVlDnan, som cger dem som b el' det värdigaste och mest berättigade föremålet 
ven och nämnde härom till dodgräfvaren. dörrarne, gång erter annan i undrande ton frå- med ' hvilka hon jemte sin sjuka man bebodde och glåter öfver dem alla dar, att en miss- för deltagande och bsrmhertigbet. Gifvaren 

»Lägga Ltet torf på grafve;, l ~o, det skall ma~ ~~de: ~)Mamma, ~Iir det icke mer?» .• .' då, en backs.tuga, beläge? i en ort de~ man, i ~n- tanka mot hennes redlighet icke i deras när- vet, i sådant fall, att barmhertighetens säde 
se! likasom det vore en sa la.tt afl', r! Nej, saga VI, s~~t fatligmans hustru och barn l, det se~nd~ '!Il t,venne pa hv.arandra foljande. svara het skulle kunna falla eder in? icke faller på helleberget utan i god jord och 
pass mi? gumma, det t?rfvas lDt~! Om alla tomma, m.orka, kalla rummet och egde wtet mlSSva~ta~, Icke kunde fao ens d~n allrannga~te Det t ycktes s~sorn om hUStl un, i följd af sin bär önskad frukt. 
tiggare skulle torflägga sma anhörIgas grafvar, att stIlla ~lD hunger med. arbetsfortjenst. Denna qvmna mast e mor lll'lta ökade arbetsföl'tjenst, skulle kunna sträfva öf- De so godh t e lit 'I' b 'd t'll d 

. . ! N" . k h • d D " 't • t k d d h· l' I f t b (B 't ) b k t • ,m e S,U VI ja I raga l en det vore Just hygglIgt I arllm~n l~ e 31: ra .» det ar .VISS sva~, '»d suc, a e mo ren oc I~ag ;Jettpa
t
, e ehrso~ on d fl a . t»vt~r tke an etr pa ver, äfven denna, .Iikasom så många andra fattiga familjens räddning, men fiona lägen 

att ha marmor-monument e er atmmstone jern- pa e sm a, som van e sma sorgsna, men osa s.o e », oc e,tel'som e van Jens amra er l svåra vintrar, sade Jag och detta utan alt be- tl·ll de n·' . b ' litC" l· k . 
• bl · h f h ·lk d If· h l l· d I . ' ss a a"sna onm,; a or an"', unna m-kors eller staket och plantera blommor, sa kan Ickar mot enne, a VI en e voro vana to ar oc s ut igen eme an lOn, som mor höfva an:lta annat biträde än sina egna oför- lemn· ' • f • ACt bl d k .d 

man rätt så gerna ligga otorfvad,» att mottaga hvarje glädje, hv:!rje tröst! Brita sade, »är ytter usch ligare än jag sjeH». tröttade kralter. St d ~ sl:,a ".gt,vor d Pa d on t a ~ ontoret VI 
För en slant och goda ord fick dock mor Men se, då öppnades dörren till det mörka, Och som det är »micket lättare att tigga för Läs'c någon af eder en annons i Aftonbla- ,a ssme jeoa an, er e mo tagas och redo-

Brita nådig tillåtelse att hemta torf från Tysk· kalla rummet! andra än för sig sjel!'», så vigilerade Brita oför- det M iO för onsdagen· den i4 dennes? Der Vlsas. _ 
bagarebergen och pryda sitt barns graf. »Och det var alllförmicke väl. .. Vi' fin go trulet och oafbrutet, intilJdl?ss hon skafl'~t sin sth: 

Samma höst lemnade famil;en trehörningen. en hel riksdaler i banko af de fattigas vän- kamrat en »I ., pp», hvaruti hennes nöd i kort- "Hos den ädle meuniskoyänncn bönfaller en fat- UTROTAl'iDE AF GETIl'iGAR. Man erfar af 
Rummet val' alltför kallt; t rångt och osundt. ner, att köpa hökarboden för l» r häpenheten het var skildrad, samt ytterligare, vid utdel- tig hustru, som har två små barn, om någon liten Skottska tidn ingarn e, att Earlen af Traquair för 
Barnens helsa led deraf; båda blefvo sjukliga uteglömde mor Brita här ett i, ty hon tyckte ningen å kong!. slottet, skafl'at »lappen» i behöriga hj elp i sin stora nöd, som nu är mera tryckande fi pre . år sedan gifvit en frikostig belöning åt bar-
och fortfara ännu att vara det. sig nu kunna köpa icke blott närmaste hela händer, så alt hmtl'un från backstugan ganska än någonsi n förut. Hon h3dc det missödet att nen I sock nen för getingars utrotande under April 

r d · db d h' k b d t "f 11 h"k b d • h l . t · t fi k' d l f d k l' · r för några daga r seda n ralla och bryta ena armen, OCh, Maj månader, Vid denna tid af året söka sig Nå"cra oktobernätter so vo e l en ve o. Ö ar o , u an a ven a a o ar o ar pa e a ng Ig IC sm an e a e ung Iga ga vorna. t I f ' b 
d R S· I' d samt är IJU oförmögen att lirntira sig ocb. barn , ge 10garne p atser ör sIDa on och skola, om de 

(Sådan liten, lwrt rad! - men h vad nöd, hva egeringsgatan. a ljelpa nödens barn hvaran ra inbördes! Om någon ömmar rör dessa olyckliga och med en le.muas ostö rda, bli stam för en talrik aITöda. Vid 
jemmer den innehåller! ... hvilka långa. nlHter An~ars ba!' mor BI:ita, stack '.!e, ic~e "blif~it ~enom ,den ökade arbetsf?~'!jensten tyckt~s skärf vill lindra hungrens p:llga, trälTar han dem ,'arar, dä föga regn inträlTar, förorsaka dessa djur 
för fadren och mod ren med t venne sma Sj uka delaktIg af nagra s. k. barmbertlgbetslllrattn1l1- lmedlerlld arbetskal'lens famIlj kunna släpa Slg uti huset- .]t1 il> vit! Stora Trä5~ga t a n, då hustru stora, härjning~r på frukt och honung. Barnen, 
barn!) Nu fingo de ett I'Y,mlir;are o.ch. sundar.e g.ar eller J,åf~ or, hvar~~n i elle.r utom !örsa~- r:am öfver ~e~na svåra vi,?ter, hvarunder alla Carlsson efterfrågas,» , onilmng l>0 tIll antalet, inrunno sig hvarje lör
rum för 58 riksdaler riksgälds per '~r. \[mgen. (F!l~~gsoppan al' en gafva af enskild hfsmedel bhfnt stegr:1de hU en oerhörd grad. J finnen således v~l aU deana berättelse icke d /jgserter~liddag vid 'l'raquair House. Der emot-

De personer, hos hvilka mor Brita· gick som persqp.·f' 1~es~\erlibt nog har den nödställda, Mor :F;lrita sparad~ sIg ej, - TIdigt om morg- 1ir en blott och bar fi~tion utan att den fa ttiga togos getlll.garne. af tr ä.dgärdsmästaren och betala
h;elphustru, fattade imedlertid alltmera tycke arl:~eJS'iUrill'få""41. ~lll!n. aldrig kommit på listan narne och sent om aftnarna såg man henli e familjen vid Träsktol'get, ~ den arbetsa mma ~~~ Ir:.edle\I:~~r~~resd~fisi~:~~ ~8n~;~)OI~~et a.f t fyr~ 
fÖr den ärliga, förnöjsamma, ihärdiga och ar- vid :'uldl;~ing~p<~;!lylika håfvor. vandra till och från sina d~gsvel"ken. hustrun, den hjelplöse mar,nen och de små en enda sockc;, . . , I ge lUgnas en l 
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