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lund a rulierande kapitalet smä,Iler mer och anda, såg,ana intriger, en sådan aCundsjuka och siden hatten och bredbårdade schalen - det na i året. Gamla, vördnadsvärda trän omskugga. 
mer ihop, eller litres det af tidens tand. Mö- egenmäktighet, äCven inom dessa, likasom inom hör er äC~ en till dessa olyckligas fördömelse,:att boningshuset och m;'l1~f~ ldiga b,~ommo: doCt~ i 
blerna, kläderna - de länge belänta - måste flera andra skrån och korporatior.er - J ve- hvarje slarfva, än aldrig så blekt., så nött, lJk- deras hägn. Gröna backar stracka sllla var
slutligen afyttras och det till fjerdedelen af ten väl! - så att en stackars fremling, som som förråder sin egare och hviskar hånfullt om nande armar bing trädgården, på hvilka ber
värdet - af någon barmhertig klädståndsCru. - vå"ade inträda på detta våldkräktade gebit, det försvunna bättre; delta språk för.;; tår dock berisbiirens högröda klasll' glöda ända till lån;;t 

TECKNING EFTER NAT!JREN AF w. Det är otroligt hvilken mängd dylika b~rmher- sn~rt skulle bli utledsnad, utäten och bortjagad ingen mer än hon som bär den, andra se blott inpå vintren. 
Det är ett lika kändt som sorgligt och tänk- tighetsinrältningar det finns till i hufvudstadenl af de tusen rivalerna. J sen, i allt .fall, på den torftiga qvinnan, som så ödmjuk, så skygg De fordna innebarvarne af denna e6endom, 

värd t förhållande, att utom de skaror af utfat- - Snart återstår ingenting mera än gdngklä- dessa veka spensliga bänder, de äro ,icke vanå smyger fram med sin bönskrift i handen, ja, ehuru de egde flera betydligare gods i andra 
tiga varelser, som dagligen och stundligen med derna, dem tidens tand ännu skonlösare gnagit. vid några gröfre syslor, kunna icke Cörrä tta ty' så långt har det kommit I (hyrorna i huC. provinser af landet, älskade dock företrädesvis 
sina trasor hissa nödflagg å hufvudstadens ga- Nu äro goda råd dyra, som man sä."er. 1'0- dem; de hafva rordom, måhända, med färdig- vudstaden äro sa hö;;a och brödet så dyrt I) detta, något dy.;(ra, men skönt belägna ställe, 
tor och gränder, och hvilkas högljudda klagan ma väggar, halfnakna barn och ändå tvenne het och behag ildt örver pianots tangenter, Hoa vandrar nu ut Cör att anropa medli- O?h triCdes der särdeles ,:äl, hvarföre de. ock 
bestä~digt .. klappar. på de Cörbigåendes hje~tan, dagliga gästel', som icke låta 'visa sig bort. harpans strängar, på duken eller papperet fram- dandet .•. hon blygs, hOll da rrar, henne~ bleka VIstades der .. den .. betydhg3 ~.te ,?e~en a,f aret. 
det glfves anl1U m:"l:ga, andra ~om sett blttl'e Hungren ,och kölden komma hand i hand på kallat mången vacker oc~ lefvande _bild, eller läppar vägra sin tjenst, men hungren ar den Det va~ ett alskvardt. och gastv~nhg~ fot,k, s~,m 
dagar och som nu, mom den toma kammarens besök allt oftare och oCtare och dröja allt län- konsterfaret virkat med silfver och guldl sf orre som drifver henne framåt. Hur hemska gerna Slg glada menmskor omkrmg sig; som of
väggar, osedda gråta hu ng rens och l idandets gre qvar. Denna af hunger och lidande vanstälda, oc~ de langa stentrapporna före falla hennel När vane gästfrihet mot alla, och sådde barmhertig
tårar. Des,sa ?~ra oc~ trasor, men de ~ömma Man skaffe sig något arbete - sannt, men i trasor inhöljda gestalt hal· måhanda fordom, hon tar ett steg upp, tar hon tvenne tillbak~. het med frikostiga händer, tro~nde at~ deras 
dem och sig sJelfva sa god t de kunna for hela detla äl' ingen så lätt sak. Hvilken fremling klädd i silke och sammet, med strålande ögon Hur andedrägten kännes tung!. .. Nu öppnas barn skulle skörda I samma man en gang. I 
verlden, de klaga ock, men i tysthet och för- kan väl göra sig en rigtig föreställning om de och ungdomligt lätta och sorglösa steg, vandrat en dörr ... hon far förskräcKt tillbaka, och detta glada hem uppvexte, bland 13 syskon, 
smägta och förgås ärven i tysthet. lika mångfaldi1;a söm besynnerliga sätt, hvarpå i sin Cader,s upplysta salar, ett mål för kärlek likväl har hon kommit hit för att knacka p"å den qvinna, hvars leCoadsomständigheter vi här 

Föreställom oss en sådan olycklig varelse, hufvudsta~ens ärliga Pari~s lifnära sig. Alla och hyllning; det gråa håret, som nu så öfver- denna dörrl Hur danande och rädd är denna vilja skildra. 
som råkat lida skeppsbrott under den vådliga dessa outgrundliga näringsfånz, hvartill den tra ' gifvet och ovårdigt faller ned örver den_fårade knackning ..• hur det kläcker i bröstet när En omständligare beskl'ifning af hennes tidi-
färden på lifvets stormiga haf, och hvilken bland sige är dömd I Hvilken oinvigd kan väl ana pannan, var måhända fordom af en glänsande dörren ändtligen öppnas. • . . gare öden hörer egentligen icke hit, och skulle 
de upphemtade spillrorna af sin sjunkna lycka, hvad de söka, eller rättare hvad de nnna, dessa guldfärg, och dess \ika flåtor omsorgsfullt ord- Och häl'eCter vidtager den marterande van- endast onödigtvis öka omfanget af vår lilla be
ånyo lyfter hufvudet öfvel' de qväCnnde vå- bleka, utsvälta hamnar, som stimma på torgen nade öfver den stolta hjessan I ... och de små, c!I'ingen till marskalkskontoret , kungliga garde- rättelse. Vi vilja blott nämna, att vid Cöräl
go rna och söker räddning på närmaste strand; och sophögarna, i portgångar och rännstenar; der, som sa bleka och tysta smyga omkring i roben, fattiguldelningarna, wppkokanstaIterna, drarnas död, då förmögenheten skulle delas de 
föreställom oss att denna olyckliga är en mo- som gå tidigt ut om morgnarna och vända sent dunklet l •• de voro, kanhända, födda till ett arbetsinrättningarna ..• detta eviga gatlopp, många syskonen emellan, det befanns alt de 
der med sina barn - att stranden är hufvud- hem om qvällarne, ' och sysla och harva brådt- ljusare öde, till öfverflöd och ära •.. de lekte som de utblottade i hufvudstaden haCva att ge- bortgångnas glada hopp icke fullt salJnades och 
stadens, »den befolkade öknens» strand I om hela dagen om? - nyss så glada i lyckans solsken och munnen nomaä, om de icke vilja underka_sta sig att att barmhertigbetens Side, som d~ så rikligen 

Så länge ännu något finns qvar af det ber- Vi Cå icke undra om den olyckliga modren log och kinden blomstrade ••. Hvem stäckte s vält "a ibjel. Månne det t illåtes oss att berätta utsi,tt, åtminstone icke ännu var moget till5körd 
gade godset, går allting drägligt: man har nå- med sina barn, som sett bättre dagar, och h.vars leken så tvärt, ocn tog bort löjet och rosorna? en historia af detta slag? för deras barn. 
gra möbler, några husgeråd, och när dessa taga själ icke ännu hunnit bli Cullt förtrolig med Månn~ det var dem ämpadt att en gång hvila I en af södra Smålands mest pittoreska trak- Den omtalta dottren bleC gift med en mili-
slut, några kiädespersedlar, eller, tilläfventyr. fattigdomen, Castan kroppen länge burit dess på denna hårda bädd, att höljas af dessa tra- ter ligger ett vackert herresäte på en ö. Sjön, tär, och hon hade den sorgen att se honom gå 
någon nipp af värde alt borga på hos barm- livre, - att hon icke, såga vi, så lätt kan be- 501', och så vårdslöst tyna b,ort i nödens djup? som omger detsamma, är full af de täckaste bort i hans ålde~s vår: S~add på en resa, ske
hertiga näringsidkerskor eller alt beläna i den sluta att låta inviga sig i dessa industri myste- Men de må' icke förgås aC hunger likväl. holm!!r; traditionen uppger, att de i fordom- nade hästarna med honom nattetid, och man 
ännu !)iI.Tluhertisare assi~tilJl3eD~ Men det så: rier l Och des~utom, det råder en ~ådan skrå- Deras "fattiga moder, tar nu fram den gamia timma uPPllingo till lemt lika antal med da~ar- Cann honom liggande på landsvägen blott en 



beloppet af in{lutne gåfvor till sistnämnde dag/emot försäljning af dåligt och skadadt kött" j I ven må erhålla, en .för slagtarhusens nYb~gg-, s~nning styrk~ och beforår~, nångvisa och orätll Anti !gen måste den~e s?ka qväfva all ~\ter-
utgjorde :104610 rdr 17 sir. 6 rst. fall en sådan bctänkiighet ens behöfde uppsta, nad, hviJken da troligen kommer att besta af bIlldra och forbjuda, Inge!!orderr~er fordcrf\'a\ ta~:e och all andehlL~~mhel, sa att 

;er- z=z=rs~. ~ 

fjerdedels mil från hemmet, m ed hufvudet kros- sjukhus vid Hornsgatan och blrarne gin;;o efter vore rådliot att trotsl ovädret, sköt ändtligen purröd rand kring halsen, som vittnade huru örver sonens 'förhållande, att han med ordent
sadt mot en sten. Hon gifte sig andra gången med sjukhåren. en räddni~gsbåt från land. Den gled nära förbi hårdt han kämpat för sitt unga lift Ii.::; bet ocb duglighet i sina ljensttåligganden 
med en man af samma Ylke, en rask ocb mo- Men han kom ej igen..... Få dagar deref- den raske ynglingen, som låg der ensam och I sitt hjertas ång{st försökte mod ren alla de förenade ett i alla hänseenden hedrande upp. 
dig soldat, som hade "arit med vid flera krigs- ter lade man honom helt medtl örlig'på llkbå- kämpade med de rasande vågorna ... så nära medel man va.l!llgen bruka,' till dl unknades förande, och sålunda gjort sig förtjent af förmäns 
tilbällen, och månget betydande ärr vittnade ren. Döden hade dock fått taga friska tag, att äran strök hans arm... vederfående. »Ar jag en gud,n sade den efter- välvilja och kamraters aktning och fprtroende.! 
att han icke leCvat gagnlöst för fosterIandd, i innan den fick råda på den ga mle krigsmannen, »Så stolt han håller hurvudet uppe I ... han skickade läkaren, »att j ag kan kalla till lif en En droppa sötma i såret,- men som icke stil. 
b"~s tjenst han ock slutligen blef så sv.årt. ~å - Hjelplös stod nu enkan med tvenn.e söner i hi~lper sig no,; sjelf,)l sade en ar roddarne väl- mennisk~, som legat på Sjöbotten i fyra dygn !,> lade den bittra smärtan öfver förlusten. 
hd,- att hm nödgades taga aCsked ur kflgstjen- den stora, fl'emmande staden. De fa redbara vist, »Iåt oss skynda till de andre h> Men bon försökte ändå. Det tycktes henne Nu m:lste de sist I små tillgångal'Oe anlitas, 
sten, och sedermera alltid behöll ett friskt min- eITt-ktCl' hon hade qvar, måste, den ena efter »Ja, de äro h'e, i alla fall, han der blott en,» såsom hennes omätliga sorg väl skulle kunna och enkan, som ailtjemt hade sin lill a gomon 
ne från a[åren vid Kl'eplin. Makarnes ekon 0- den andra, belänas och lilutligen försäljas. Men svarade en af roddarne. öfvervi.nna, beveka ' ~jelf\"a dödenI hos sig, »emedan han var det käraste hennes 
miska ställning var, i följd af ol'vannämnde för- barnen vexte till, och den äldste skulle snart Sagd t; och räddningsplankan sil red fÖl bi ... Några dagar del'efter llig han dock 'klädd i SOIl egt \ lifvetn, och emedan barnets , " I' var 
bålIande, icke i b'ista författning. Mannen,som måhända kunna försörja sig sjelf, och äfven Ännu en kort, (eller lång - allt som man den hvita hÖ6tjdsdr~6ten på sin säng; hans oförmögen att -försörja det, egde derelteJ" intet 

. förlorat den enda inkomstkälla.n för sig och de hjelpa modren och den yngre brodren. Det vill) stund, och båten, som nu vände tillbaka 111!e son kröp varsamt u pp till hufvudgärden, q var hvarken att be löna eller afyttra. 
sina, beslöt, på vänners och gynnares inrådan, var en god son, hennes förstfödj" , en blond, närmade sig åtel' stället der envigskampen stod .. ' smekte honom och lekte glad med Hans hår; Hon hade viss digen sökt och erhållit pen. 
begifva sig till Stockholm för att söka någon from, frisk och käck yngling; så god, att hans Annu en gång syntes det stolta hurvudet, men hvar gång barnet kom att röra vid bans sion efter sin aflidne man, men denna pension 
tjenstbei"attning vid tull verket, bvartill han ha- mo.~er ännu aldrig sett honom uppretad eller vred. men snart bÖjde det sig ödmjukt och Iljupt, ansigte, drog det hastigt och r;iddt sin lilla var så högst otillr; cklig oc' j obetydiig, att den 
de goda rekommenltationer, eller ock, i hän- Oster utanför Stockholm, i ;jön Vär~an, ligga och de segrande "ågol'lla bredde sin högblå band tillbaka, se, då framq väl!de ett par stora, ej en gång betäckte tredjedelen af hyran rör 
dels e detta misslyckades, begära pension. Den de bekanta Fjäderholmarna, der roddbåtar och fana öfver den fallnes lik. . • klara tårar från ' fadren$ ögonloc,,", rullade lång- ett torftigt rum, hvarröre hon måste vara be
tappre krigaren möUe dock der en mäktigare småseglare, som ämna ~ig t~ll hamnen med Tidiijt följande morgonen satt krigarens enka samt ned örver blommorna på hans kind, och tänkt på aH göra ytterligare försök att rå nå
fiende, än dem, mot hviJka han hittills stridt, fisk eller gl'önsaker, ofta hYlla öfver Ull.tten. med sin yngsta, enda son på klippan och stir- slannade ej förrän de hllnno till tröstet') .. , gon tillökning å densamma. 
och hvars svärq bet skarpare. Koleran rasade Lördagen den 5 September 1342 färdades nå- rade med förgråtna ögon ut åt den vida vat- barnet räckte fJrskräckt sina arrr.ar mot far- Det lyckades henne vid något tillfälle att f~ 
i hufvud~taden och sökte snart upp den shc- gra unga män i en slup just mellan dessa hol- tengrafven mot en s'up med en hop soldater, modern, och från den stunden tog hon den lille sin ansökan inför aflidne Konungens ögon, hvil
kars fremlingen. Det berä!lls ännu om honom, mar. De voro på hemvägen, och det stormade som draggade pi.. djupet mellan FJäderholmarna. faderlöse till sig. ken genom framlidne Hans Exc. Brahe befallte 
att han efter 4 dygns svåra krampIIdanden, dä stark.t. Ynglingarne voro glada och språkade Arbetet fortsattes natt och dag, d) kare sökte Samma' dag stod, att lasa i en af hurvud- henne infinna sig på kong). slottet. Hon in
sjukbåren ankom, på hvilken han, enligt läka- med hvarandra om några ljusa framtidsplaner, blanel vrak och spillror på sjöbotten - allt staden. tidningar: slällde sig på utsatt dag och blef af tjenstgö
rens befallning skulle föras till sjukbuset, ste" såsom unge män det bruka; under tiden dref förgäfves. Tålig satt Jltodren med sitt barn på »Några artillerikonstaplar, som för ett par rande kammarherren, som fann »skäligt fästa 
upp och klädde sig sjelf. Då bärarne sågo den slupen mot den vestra udden. De seglande klippan den långa månljusa höstnatten och vän- dagar sedan voro ute på sjön för att segla, orseende vid hennes dokumenteT», beordrad att 

'kraftfulla gestalten och det mod mannen visa- märkte sn~rt den oriijtiga farten, och skyndade tade alt återfå sin ' sons lik. Tystare ändå låg lära dervid förhållit sig ovarsamt, emedan slu- gå till kongl. landtförsvarsdepartementet vid 
de, sade de: »Det vore skada om en så dugtig att vända, di en häftig vindby i detsamma fat- det vida vattnet framför henne och log och pen kantrade och två der i befintlige p~rsoner Drottninggatan och der göra sina anspråk gälIan
kari skall dö så här förlåten; herrn blir Ilog ta de i seglen och slupen kantrade... glittrade, och ingen brytning på dess blanka omkommo.» .' de. Derifrån vi' ades hon till kongl. krigsexpedi. 
snart bra igen, då han far rigtig läkarevård.» Det val' i skymningen och stormen hade spegel, ingen darrning förrådde stället der hen- Mången läste denna knapphändl:;a underrät- tionen på RiJdarhofmen, der hon erhöll lillsägelse 
- llÅh ja, jag blir väl», svarade denne; »annars tilltagit: Tre af de skepp,brutne fattade uti Les älskling gömdes; med tusende ögon blic- telse, men få föreställde sig måhända, att i all vända sig till kri srådet U •••• på kong!. slot
är jag just inte rädd för döden, (;os,ar; den har båten och sökte qvarhålla sig så godt de kunde, kade stjernorna ned i djupe!, men de förrådde samma s~und ~n .trö~tlös mor lade sina käraste tet> af hvilken hon slutligen emottog det bugnan-
jag sett fö~r en gån? i ög~nen på slagCåItet - den fjerde sjönk. ti!1 botten genast,. wen dlln ej. ~'iad der de ~ågo, . och vmd~n dansade lik- förhoppDl?,gar l h~klstan. de besked - att hon hade ingenting att vänta! 
men att do af en sadan ,har usel SJukdom - femte, en ung, drIstig man, som ttlhka var en gIltig fram och ater öfver ynghngens graf! Den ~ode ynglmgens \!hef le~nade dock Efter denna Cai"has- och Pilatm-vandriDg 
det vore bårdll,) - ccl.J -derpå gick han utan sl!icklig simmare, styrde, förlitande sig .på sin Femte dagen på morgonen funno, de hvad 1>med nÖje hans moder det välföltjenla vitsord förflöto åter n~gra tunga år för den fattiga eD
biträde utför trap j: orna - log fanäl ~ f fränder kOllst och sina ungdomskrafter, farten dIrekte d~ sökte, " blott 'några få famnar fran landl :-) -D tt 'enomen la"rerl 'eke va a l'd I I' t kan, ullt under oupphörlia strid med nöden. 

.. I l Il •• d b .. l d H b t d d OOf II 'l d k" l 'd d f e a l' r Il , e es ovan IS I D c~h v~nn ('r, som he sa< e l onom pa gal' en.oe mot n~rmasle .. an.. an a.~· e a e ~e o ver- ' .. vem ma ar mo re~.s .. a~s or VI enna e - med drunknad~, då de, frnn ett kallt, llyUas till cke en enda dag gick. till ända utan närings-
fran fonstren - lorvade att snart komma Igen, naturlig anstrangDln3 och narmade' slg mer och terlangtade och dock forfarhgl syn? ett varmt rum, Den här omtalade bändelsen -;:,rnsorger, ocb ingen qväll lade hon sig utan 
,amt vandrade så, hurtigt, 'ända från Timmer- , mer till stranden. 00 • • Rö~hlomm.ig lå.~ sonen der, !?st. ~te-l..o&!:. kall, j~tygar )'nglingJ!ns m~r samt flera andra vid, ~i!!: I oro för morgondagen. Sedan bon ä(VIlD. förlorat 
mansgatan, der han bodde, tJlI det s . k. Kullens Efte.- mycken ofverlGggmng, huruvIda det och da de uppkIlappte kOletten~~Y!ll~~ . ~JJ.:. :f~r- , fallet_ nl!~v,r'!~I!~ perioner. . 6D .god sY~\!lrl som i mån~e~ ~qr~ varit ~ellM 

"j ·\~2 .. ·;;~5~~ 
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lid. DerJgenom har det handt, alt mig IOl'va- Carolina Euphroåina Pettersson, f. d. korrektions· gcn ocb bunden vid' ett träd samt q\'arlemnad i, norr cm Karmön fiskades betydl igt. och mj'c , et <rera spanmål, hälften hvctc ocl! hälnen råg. 
~..;g&:W- yal laI':D:ICCUW ~~~ ........ ux: :=- -rrocs ... r'l!" "~_~ 

en öm och trogen vän, var hon alldeies l'ådvilJ Det var hit krigarcns enka tog sin tiJJfl)kt taga afsl,ed från krigsljensten, och har han aJlt- Stxton riksdaler bal)ko är således den enda välsignelse der J gått fl'am ISöken äfven upp 
och förlorad. Nu gälue det alt försöka det Y t- och bad att få förevisa sin dlidne mans betyg, sedan dess varit i knappa omständigheter, !å- inkomst, med undantag af tillfälliga smärre un- krigarens.enka. Men gån sjelfve ... öfvertygen 
tersta ; och hon, som var 9Ppfödd i lycka och och hemställde om icke på grund af dessa bon som saknande både !ön. -Och pension.» dersJöd, som enkan i närvH211de stund egcr för Er om hennes lefnadsviikor och personliga ka
öfverflöd, hvars öde det fordom varit att gi{v8., kunde boppas någon förhöjning i det allt.för Till yttermera visso afgaf herr U. W. af GJUb- sig och sina barn, att lerva på. rakter, och att Edra gUvor icke laJlOl i ovärdiga 
~narare än mottaga, måste' nu, med bönskrirten knappa understödet. Dessa betyg, hon hade bens 1854 följande intyg: Från hofmarskalks-embetet, der hon ingen bänder. Hon är en qvinna, som af oförvållade 
l hand, "ädJa till barmhcrtigheten hos de rika att förevi~a, viltnade alla om den allidne sold a- . »~aDjuDkare.n ~ •• bar en äld~e betydlig skada tröst erhöll, vände hon sig till krigsministern, olyckor blifvit bragt i , denna 'ställning, som i 
<och mäktiga ... bland hvilka hon tyst räknade tens ådagalar;;da tapperbet och ärliga vandel. I högra _~enet, b':llket .. h~f\"er varIt s~nder~rossadt wm mOltog hennes papper, samt, fa.tän mhs· dessa tolf år, hvarunder hon utan alt svigta. 
mer än en frände, mer jin ett namn som tiil- Hans cher intygar, alt han under sin tJen~ te- och krokigt hoplakt, taeKt med eh tunnt arr, som tröstande i arseende på ulgången af hennes kämpat med fattigdom aldri a egt det ringaste 
..... d h t t t ild · t'd f o h d i80" t'll h d lB~O ännu är öppet· vid vcnstra handleden har han ett k l f t ·d · t . Il o • l d h k h'····" t . tb' d ~lor e ennes ege s am r • , Iran oc me "I oc me ... stort ärr äfve;lsom ett dylikt vid venstra pek. sa , o va Da Ig svar om SJU e er aUa ma- l~arme on unnat orJa. nag? v.ms rmgan e 

I vestibulen af kongl. slottets östra flygel, (mönsterrullorna utvisa att hans tjenstetid vid fingret. Benskadan är af den betydenbet, att han nad~r! •• .. o •• foret~g.. Hon har tIll ex. l ä ar lnnehalt han-
-dCl" se!lrens och ryktets gudinnor sväfva i ta- regementet inalles uppgick till 25 år), då han är lågbalt, och- af densamma alldeles oförmögen SJu eller atta manaderl Det ar en laog vantan. delsratlIgheter, utan aU under denna tid k.unna 
>ket och rikskanslern Oxenstiernas kolossala staty i följd af en bles5yl' må~te taga alsked , ))ut- till Kong!. Maj:ts och Kronans tjenst. Betygas på På mycket kortare tid J,an man hinna förgås! begagna dem, emedan det fejats henne förlags-
~l' till finnandes, gär, tätt förbi den~amma, en märkt sig genom sin skicklighet och sitt väl- allagd Embetsed» &c. penningar. Hon skal! icke försuffip!a alt be-
~n" till höger. Längst i fonden står en spök- förhiillande». Hans kamrater tala om honom »Uti of.vanskrirna intyg om Fanjunkare!!. •• ~ s Vi känna icke till författningarna rörande pen- gagna sina krafter i fal! hon lår medel och till-
lik bpump, förbi hvilken gången kröker tvärt i ~ännu var.m.are ?rdalag: ))huru ban iBIS den ganska svara blessyrrr, samt benskada, hvilken list- sionsanslagen och äro öfvertygade, att enkan åt- falle dertill ; men hon är redan 53 år och ar-

tl·11 vemter. Här, i ångan från de kun~liea 2" Augu. ;t.l l.affaren mella. n Kre.phn och Ro- nämnda gjorde honom fullkomligen oduglig till vi- njutit all laglil' rättvisa, men ofvalJbeskrifne Cör- betsdagen snart förliden, derföre mån J icke 
v v k bl f d f d 1. k dare krigstjenst. initämmer jag till alla delar. Så" . I G 

köken b!and hrådskande kockar och ho.flakejer, stoc l Vit sara a eu sån ersujuten anon- sannt mig &c. Cad Dellvik. bå!lande framkallar jemförelser och rellexioner, dröja ud har dock, till ersättnillg för det 
Del' m~n en väldig skara af nödens barn alla lavett c-ch afdån2d förd. till .fältsjukhuset i Wi.s- - M d D t Cb· M som äro af ett sondi 'o,t sIa'"'". Den medeJmåtti- J'ordiska goda han funnit för '"'"odt ueka henne, " " e. oc. Ir. ag. v 

dagar tåga fram. Vid yttersta ändan af denna mar. Huru h~l~ en gang v.~sade kamraten ~!tt Kongl. Lif-Medicus.» gaste aktör har icke en så usel pension när gifvit henne. en helsosam kropp el\h ett friskt,. 
gång synes en fyrdelad dunkel glasruta såsom s~adade ~e~, s~.~om »)et~ arofu!lt ~lllne fcr- Det var naturligt, att på ofnnnämnde grunder han en gång lemnar teatern, som den hvarom latt, stilla och tåligt sinne samt ett kärleksfullt 
En ledstjerna tindra vandraren emot. Hit tyc- varfvadt I vart alsk~de Joster~3nds IJenst». - )Kongl. Maj:ts vi här talat, och en dansmästare, - äfv<!n den och förtr,östande hjerta, och n:~d dessa go.da 
!tes post ens instruktion, att förhindra sämre kl~d- »~ndcr Slralsur.ds bada belagrmgar,ll. heter dt:l Till Sverige och Norrige &e. &c. medelmåttigaste - som i all säkerilet rörer sina gåfvox skaLl bon ännu vara i stånd att egna 
<la personer och tiggare från att stanna i gån- Vidare, )lva.r herr fan.lunkar~n och jag. under- samt ben på teatertiljorna, har man bättre sörjt för, aft4)Den af sitt lif till nyttigt arbete för sig och 
game, icke sträcka sig; ty man finr:er vanligen offigerare VI~ ca~ma kompa~I., och alJSags han Hertig till Sleswig-Holst~in &e. &c. än för krigaren, som vid sitt fäderneslands för- sill a barn, serdeles som hon j-cke saknar natuf-

h foOreträdesvis en m~Dgd dylika personer alla alltlU af mig sasom en oforanderllgen tapper Min s var fål' sina ben afskjutna på slagfältet I Men l~a anlag och stor I"allenhel för iJal1delsrö~·elsen. 
~~ga/ståe .de i denna gång. Här går språkrö- och ~svikl!g kam.~at. Aldri~. hörd~s. ban, IIn- Allernådigste Konung och Herre~ vi vete till vh tr(:st, alt hvad ödet sålunda. Besöken henne der bel>lma i de t s!ora tom~ 
re t, genom hvilket den fattiges klagan och bön der, vara l~ngl~' modlor e~~ mdork~'k~tslgl ter, kla- " Troman . brutit, det kan och skall väl på något anu.,t ma rummet, der bon n~ befiunel' sig med sina 
skola binna thronen, om de icke, såsom de ga, utan 5

h
a . angft lanld"un ehso le Idan ul!P- Ofverste och Chef för •• s Kongl, RegemCIJte sätt försonas; vi vete, att dit de allmänna rätld- oorn, och sen sjefva hur hennes. lilla sonson 

h . 'kt d klocktonerna frysa fast på vä"cn. muntra ec lOgi va so aten opp UD er vart samt Riddare al Kongl. Svärds·Olden ' n iilgsanstaltemas förkortade arm icke nå:,. uit smeker hennes gråa hufvud, och hur vårwIen 
el ~ a e , :t> . d f f !· tl·· d ·d S ·f h J ' • Häl: är d~ t som Konungens holförvaltning och VISa e, ast ro" oza IDC VI a var oc ag s träckes den enskilda bal'mbertJghetem. hand nu fran d.e höga fönstren s~iner in IJå den fat-

de fattiges sakCörvaltning förehafvas, den ena på Rathan.») •. . . N. N.. . ..' till mötes ... väl nödens barn, att denna icke ti~a familjen och liksom ber dem vara vid godt 
venster, den andra på höger -hand. Det är En annan k~mr:t fran .de~na hd ~talar, att gJor~e velterllgt, .. att Herr F~nJunkare n I ColJd är lika stackoH mod. •• säk~rt skall denna syn behaga Edra 
Hofmarskalksembetet, såsom inskriften på dör- han besökte den mrsde pa sJuk~use~ l Wlsmar. a~ SlO blessyr begarde och erboll af,ked ur krtgs- Det är derföre vi, i sista inst((flSen, vädja till hjertan! 
ren tillllännagifver. Suplikanten inlåtes i elt »En g2ng, då .läkaren af.~og förbmdnmgen, fick tJensten.» .. .... den e.nsl\ilda välgörenheten, tör alt åt den Deo barmbertigt -sinnade, som icke har tii/-
ljust och gladt rum, så ljust och gladt, att man j , g se en ryslJg syn,» . s~ger han; .))helll be~et At~ ~nkan .. sokte pensloLl .. for sig ccb barn, olycklIga enkan och bennes barn, hvaraf det fälle att sjelf infinna siu vid den aflä"slla Catha-
skulle känna ett helt lätt hjerta i sitt bröst, syntes förder[vadt, h vliket gaf I!,l,g anledlllng ha VI förut naI?~t, ~ch erholl äldst;! är sj?-kl\.gt, vin~a .?& !lnsp.~'åks~ösa förmå- rina östra kyrkogatan huset .jW 12, "der, Ilriga-
pm man icke händelsevis kommit dit med ett frå.ga, om denna blessyr k umle lakas ulan be-. . Till en h ;>fJaD ~l\a l'Iksdaler banko I . n~l' hon sa lange fer~ , l"ves sokt l de förut- rens enka med sina barn bor inne på gärden, 
så tungt. Inom detta är Unnu ett annat, lika nets aftagn!ng, hvartiU Jä~3ren svarade med ~n mtll! d~ss hen ))lwID l tun>, s~m det he.ter, da .oam~.da. . o. i trähuset med ttappan och grona ledstången, 
leeJlc1e rum hvarest, på ömse sidor om en hög skalming pa h~hudt~. Elter hemkomsten ~ran hon )).?Il :ar,dra klassen af allmanna peoslonssta~ J adle, som de·,ma pva~hgt svara vmter tro- kan, om 'ban behagar inlemna sin gåfva på 
skri'pulpet, 'ändtligen befinna sig nåden ocll n&" kl"ige~, .hör~e J~g mm kam.rat oft~ l.l~ga ö!ver te_n for Unrleromeerare~ ~ed v.~der\'kars enkor ge~ lyssnat lin de ?lyckhgas. bön~r, och oC?r- ~ltonbladskontoret vid Sladssmedjegatan, d, de~ 
den an9i~te mot ansigte. jln uhdhg Y<\!'k ! benen, hvIik.?Jl ~öq~ade p''!0l!~ ~~~ ~arnll fick denna ll~l;l.S}.ol,l. ro~duh.bla~l trottade 'f~lla~a\ rp~ Mjil till kOJa oc.\l, Sffld,t \ntl1.t~~d~ ~1I.~ll n\lovis8l. 
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