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AKTENSKAPSJAF emot Skomakaren C. C, LilJeblad, kets Lehof erforderliga boningshus, sjöbodar och maga- ramar, ÅDgbränneri och Tegelbruk. Tillhopa 6% mnnt. hvarje Onsdag och Lordag, för nya Elevers emotta- Söndagar till Helsingborg Tisd a~at ;ch till Sto'::khoim 

:mmiiles hos Paslors-Embetet i Slider trije. siner, alla i godt stånd, af hvilka on del äro brandför- med H28 Tunnlands ägovidd, denf 413 Tid Inägor, spa- gande, uti huset M 114 Regeringsgatan, 1 tro upp. lIIändaga; och Thorsdagar. o , 
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En fattig qvillua. I att omintetgöra hans verk, så möta .honom ock ofta samt köpa sig ~n, bibel och ~n psalmbok i ~tället I ~ast v!d rötter och ben. Men »det är ändå ett ro; grönskar ej förrän fjcrton da gar före rrddsörn mar och 
erfare,~heter af ett, gladar~ slag, hvllk!' h,?ndrafallt för dem 80m ~hfVlt henne fra,nstulna. J erlD~en hgt g~rall, säger Ulla, »ty man sopar och sopar pa marken i Liljans skog är täckt af snö! 

»Försynen utstakade cn smal väg. gf,?dtg.orka hOllnomf"fotrötdte rorhra. bHI!,n. mklsstr?stdar d~~- e~er Of ck C" ktal~banda'r ad tt de~f forsta bruk
t 

hon Ville Ivatktnde och natan kommer emot en som om man Ulla vill icke ännu komma in på ett fattigbus 
beträdd på enll si1nn af brottet pli ore IC e e er or r as; an Ir IC e mlD re g.,.- gora a ors iDgen a e ra ga vor Var, at resa ett oc a e ankor,» å I"n h k F' t' 'tt b öd h b I h .' 
den andra af Iycksö~e rie t och ~idt mild, endast mera vis, mera betänksam vid utdelan- nytt kors på sin morbrors graf, emedan hans graf- Tid efter anDan har hon ock samlat grankottar san ~j ~~ on an or jena Sl r oc eta I )-

emellan dem glir, beligt och upprätt det af sina gåfvor. kors multnat och brustit af. J viSSlen således och I Liljans skog och burit till staden samt erhållit för r e • 
af medyetandets stolta belön ing u- Erinren j eder en fattig qvinnB, hvars sorgliga gladdens åt, att denna qvinna var gudfruktig ocb hvarje säck 6 å 8 sk. R ätt många hvarf binner Den barmhertige. som, finnande det rält och godt 
modet» lefnadsbistoria j lästen uti Af ton bl. för 1846 d. 4 försonlig. arbetsam och ärlig, hvilket ock bekräfta- man just icke, ty vägen är lång och mödosam och att hjelpa dem, hvilka söka hjelJla sig s]eJrva, ömmar 

I en tid då afunden, egoismen, flärden och njut- Febr? Man läser så mycket om fattiga nu för tiden. des af de frejdbetyg som '1 olika själasörjare lemnat en »böle» måste dessutom alltid, för hvarje gång le- f~r den ensamma" fattiga, arbe~sanlma qvinnan~, ocb 
ningssjukan gripa kring sig och frodas mer och mer, Nödens slägte. som alltid varit stort, har nu börjat )Jenne - likasom hennes sjuklighet och oförmåga vereras såsom hyra fö r säcken. ,?II, jemna o~h IJ!lsna den morka tian a, som annu 
då de ringare lottade, »inom den stora familj, som synligare än förr framträda i dagen just till följd af att försörja sig intygades af lika många läkare Ulla t k d' t . . h . ullafventyrs aterstar henne att vandra, finner benne 
har Gud till fader och jorden till förVisningsort», _ ett ökadt deltagande, så att des~ barn. visa si~ i t.tt Den fattiges näringsfång , j hufvudstaden är~ lika derom: :~:nhO~c V:~it :~dd ;i~O~tt S~~ttr!S~d~~ f~~:fe~ ~oende pli samma st.älle som i~46. hos ett besk.ed
knotande öfver sin ringhet, med harm i hjertat ocb ?ro~ndoe a~tal. l\;Ien de,nna fattl.ga q,v\npa mmi," OS mångfalldiga som outgrundeliga. ,Sophögen, ränn- rar ibland öfver sitt underliga yrke, i följd hvarar IIrtn handtverksrolk Vid, St?ra Trask~atan och Truk
bot i blicken skåda upp mot sina lYCkligare bröder J and~ sakert, Icke för den hjclp J. gafven b.:;~ne, stencn, torget, _ sed!!n kommersen der upphöFt, _ hon fått binamnet >lsvinmats- Ulla», men hon tröstar p Il • hIIset M tö, ,odlllJuk, och tack.sam som ett 
samt j följd af lastbara vanor orta på dåraktigt och men för den Gudsfruktan och undcrg,.fvenhet J fun- dammen, skogen, utgöra hvar föuig det K,alifornien sig snart sjelf dermed, att det är bättre heta »§vin- barn .• Han. kan ~erJoemte ",ara" fuln ofvertygad "att 
lättsinnigt sätt, utan gagn för sig ocb sina förskingra nen . hos" henne, samt för bennes sulla vanot! och hvarest Parias-kasten hemtar ~ina skatter af det sla- mats-Ulla» än »tjuf-Ulla». hans galva Icke ,pa n?got satt forslosas ell~r anvan
de gäfvor, som de emottaga af dem, är det tillfredsstäl- sorgliga ode. get som betalas 12 skillingar för lispundet! Ulla Reglen, så enkel den låter. är likväl grundriktig ~äs 8nnorlunda an "tll~ fyllandet af ~yttlga beh~~. 
land e att stundom finna ett vackert undantag från Det var Ulrika Eleonora G-n. »Hon. den tysta har försökt alla dessa olika näringsfång. Hon bör- och borde bebjertus af de mfillga som »orka grafva åreDgr~nd af d.e~ rrofDlnft hu~f ~,ndergalt! ? BSSO kf) r: 
den allmänna förbistringen och att låta den tröstlösa qvinnan med sin korg på armen, hon som gick och jade med att samla hö på torgen, men detta miss- och ej bh'gas tigga". kro ~ unn; v~ ID rf~d a d~ annl~ a; ,TI ll "g~c p" 
tankan dröja några ögonblick vid ett sådant förem åi kom u :an att tala till någon. som såg på er så lyckades, emed8n hon icke hade hvarken mod eller Ej mindre rörande iiI' den föreställningen hos henne daggi n me hSII~,att'a a Despet~lsle kariie er öf]rsto h~ Sin 

för att deraf hemta styrka för sin tro på det goda i" t h t d II; 'k h d • t' st Y ka att k ' fva d' • dt"'fl f I d f d h h I rus oc a J. er I s a man lOna enne Id ~pe /c
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au ort arande sa barmhertighetena säde, oaktadt så Jan me ett snore, utgJor e p en gang ennes a- mar sam e, som 10r ra es or a IC e I va p un- m man ragar enne upplyser hon. att han ligger sk bko Hon b d d" "t't . I"d" h 
få korn derar falla i god jord och bära frukt. dedrägt och sängtäcke . ., Ulla mindes sig hafn drad på sin egendom. Det hände ofta då hon sam- på Ladugårdslands (allig-kyrkogård. men till~ gger ve' lat ;all- ned a. e , a k
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'd o 'Id f" h' t o tt' I t l' k ' h" tt 'g f d d d o .,.' , o »1, u pa sIDa naD ur u oc menDIs Of» » us er öre», ortfar den författare, hvars ord vi VI 4 ars a er orsta cc SIS a gangen se SID a en ansen Ig D1ppa o, a na on a e an ra erpa gerna: ))men mm mor hgger I familjegraf pa af tacksamhet f"r d ", t d I k 

här ofvan hafva anfört, ))att armodet står midt emel- mor, som då bar siden och släp, hon mindes ock, samlarne smög sig bakom benne och borttog hela Ladugårdslands rätta kyrkogård». o" enna o, an ~ e yc a. " 
lan brottet och lycksökeriet i ett samhälle, just der- att man sednare visade henne den fyrkantiga sten fänget, och om bon gjorde motstånd fick hon stryk 1846, då ett sammandrag af hennes lefnadshisto- De, som, uppsok~ och tala Vid henne, skola s~kert 
före har det äfven blifvit en så svår konst alt bära på L adugål'dslandskyrkogården, lIVarunder denna mor af qvastarna, dertill stal man ifrån henne den hyrda ria stod infördt i denna tidning, erhöll hon af barm- finna bekr,aft~~se p~ apos~eln! ord, at~ ):Gudaktlghet 
Dödens tyngd.» hvi la r. Hon har icke heller kunnat glömma, att säcken. Sednare tog hon sig till att bära diskäm- hertiga, som besökte henne, en summa af något öf- med eHförnöjdt slDne .ar en stO! vIDnIDg», och de 

De barmhertigt sinnade, som uppsökt och bj,;tått hon kort derefter störtades utför tn trappa i sin bar från herremans kök till 6 sk. paret. Genom sin ver !lO rdr bko. Tredjedelen användes att köpa ,kola k8~na med "gladJ~ ~ch tIllfreds,s tä~lelse, att 
nödlidande likar harva tvifvelsutan errarit hurusom morbrors hus. vid hvilket fall hon skadade sitt huf- höflighet och sitt stilla väsen samt den samvetsgran- henne kläder, det örriga insattes derefter i spnban- barmherughetens sade har Icke faller forgafves. 
det såningsfåltet är vidsträckt men lti'ng lifr3n öfvcr- vud och förlorade sin hörsel. J minnens måhända . bet hon visade att nldrig bedja t.jenstfolket om nå- ken för hennes räkning och har under dessa 4 åren J finnen henne icke nu, såsom förr. höljd I sIarf
alIt fruktbärande, hurusom oförstnnd. sjelfSYåld. IIit1ja att hon förrättad e si n Gudst jenst på grafval'ne, der gOllt ing, tillvann hon sig för trocude af sina k under utgjort en nödpenning, som hon med största spar- vor, med en säck knuten krin!! midjan, båret i 
och vanartiga seder stundom der förstöra sädet i SiD bon läste stenarnas inskrifter samt lärde dem utan- och blef ofta anlitad . samhet anlitat, på de tider då ofvannämnde arbets- oordning, ansig le t bopkl umpet af svält, försmägtande 
brodd, så att ingen frukt kommer eller hurusom till för att i ensamheten hugsvala och värma sitt Om sommaren samlar hon nate i Humlegårds- t illfällen icke förefunnits eller ock varit otillräckliga af vanvård och elände. J finnen henne snyggt klädd 
oförnöjsamhetens och otackeos ogräs stundom tycks bj er ta och fylla sin själs bebof med de trösterika och LiJjedammarna och här den, sedan hon först för hennes IiIsuppehälle. och med ett mildt leende på si nD. läppar. Hjelpen 
blomma öfver hela raltet och skörden mogna till för- ord do illnehöllo, framfor allt med löftet om en bättre låtit den a rrillna på marken, i ämbar till staden Denna nödpenning är nu slut, liknsom nrbetsför- henne att fÖl'blif,a så . . • qvarhållen det jordiska 
ballnelse istållet [ ':if välsignelse!,.. verld efter denna sorgefulla - detta , ar hennes enda samt erhåller 6 sk. paret. Dammarne, serdeles den tjensten för tillfället är ingen. leendel åt henne tills döden förbyter det I ett him-

lUen - om detta utgör missöden som IIU och d1 ~rilaspi s iutilldess eder barmbertighet beredde henna vid Humlegården, har en tvärbrant strllnd och mlln Svinmaten är »bergfrusseDll, suger hon och ingen melskt. - Stoellholm den 16 Febr, iBIlO. 
träITa den laistlige v<ilg;iraren p'l hans väg o~h hota lillfille att besöka kyrkan oell njuta H . H . Nattvard I nödga~ wda l djup dy, hvarunder iglar sälta sig g~r h~D nf' uppd rag 1tl hemta denssmma. N·tan I w-
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