
gifva förnyad borgen för fredens varaktighet, I dant;g ~ndast af Lord Stanley, hade derefler des af vår utrikes mlDlster. VI skulle saledes, i framtiden. Det är t>j heller grundadt att VI der- e ~ , h ' . t t e för-
- ------U--, --- - , -- - - J - - .' '. ~ v IU~> novn> UVU um'au".alU' " .. "dO'" oou ... uau .u"v_, M d n man omedelbart frän Petersburg hör 

samt upprätthålla belåtenheten och lyckan i förklarat sig ense med honom i de planer rö- efter hans mening, beskydda den spanska folk- igenom uppoITra våra närvarande rörhällan~ förkunnas att lschetsc en~!?!. r __ 

vela hvad hon sade, hon sjelf visste det sä- inltasserade penningarne, som skulle till spar- troliga möda det kostade Brita att komma fram mycket kaffe och socl;er till gumman. M.or 
.. ,rOR BD ITA I SIN LYCKA ') d d - Britas fordna matmoder, hos hvdken hon tle-
1U n • kert icke. Då hon såg egodelarna omkring-sig, banken: . erme • 'llfäll 

Det är icke lätt att af blptta beskrifningen maten, vedel!, kläderna, och i sin halsduk vi- »]nkomsten af dessa dagar ,följe, Så Rdr. »Det sk~l11e vara alltförmicke bra om jag nat i tolf år, skall äfven vid samma h e 
föreställa sig de känslor, som måste uppfylla rade in den ena sedeln efter den andra, då' Gubbens och gummans glädje kan icke beskrif- kunde ... om jag finge ... om herrskaperna blifva underkunnig om sakern~s nuvarande glada 
ett från lifvets högsta sorg och tröstlöshet till tyckte hon att de förflutna .40 årens fattigdom, vas. De kunna icke sofva om nätterna eller tilläte •.. si, jag skulle så gerna vilja ha mig skick. k b" k l' "I f" de' too 
glädjen och hoppet plötsligen förflyttadt men~ umbäranden, mödor,- sjukdom och vakor, den äta om dagarna, så stor är deras fröjd; och det en ... guldring 1» • • • Sparba~ s oc erna, Igga va" orvara . , 
niskohjerta. Den drunknande, som med för- afbrutna armen, som icke värkte mera - d. tyckes såsom om gubben blifvlt något lättare Brita Brita l hvad tänker du på? en guld- rdr bko för mor Bnta, d:o for dottren Chn-

. tviflans ångest och lina s'sta mattade krafter v. s. hon kände det icke nu - hungren, köl- om hjertat, han talar nu ibland, och till och rinO" på' din gamla knotiga "rofva arbetsnärveI stina; S3 rdr 16 sk. bko för sonen Johannes, 
fattar uti det ena slippriga räddningsstödet ef- den - all denna nöd, som dittill~ följt henne med skämtar.» Vi "undra storligen hur d:t ~kuIle se ut, eller, äro deri intecknade, . och den sista sk~ll om 
ter det andra, hvilka alla glida und"n, och så troget, var,t alltför ringa lidanden för den Och verkligen syntes det som om lyckans för att tala allvarsamt, vi undra hvad dina lördag kompletteras tln :l00 rd~ bko, hkaso~ 
slutligen kraftlös sjunker allt djupare - men stora lycka, som nu så oförmodadt kom öfver leende solstråle, som nu för första gången löll gynnare och v~hner skulle tänka om någon af de andra. Fader Carlsson har sl~lf vecklat Ifi 
i en hast känner sig fattad af en kraftig hand henne. Hon kunde ick~ begripa, att det i en på detta hopsjunkna, förtorkade väsen, der dem hörde dig tala sål dem i en näsduk oc? g?~t .dem. • 
och på ömma armar åter buren till lifvetj en~ hast brinner ljus på hennes bord, barnen leka uppväckt den slumrande lifskraften, och till llFör si, när nu herrskapel'na, som äro så Ingen sky~t af mlssno~e, I~gen tanke pa att 
dast den, som genomgått en dylik strid på liC mätta och förnöjda bredvid henne och det förut och med förmått framkalla några bleka glädje- goda och hjelpa mig med affaderna, sätta in han, den fattIge fadren sJelf~ arven ~or~e vara 
och död, kan rigtigt föreställa sig den fattiga tomma rummet företer en anblick af trefnad blommor. alla pengarna i sparbanken, och det väl kunde ett föremål för deltag~nde Vid detta tillfall e,. har 
familjens vid Träsktorget närvarande sinnesbe- och välmåga l Om j haden sett honom dansa mellan kny- hända, att barnen blefve sjuka eller vi annars ku~nat förspörja.s hos honom; - d~t har lcke -
lägenhet. Vänliga röster tala till henne, tårfulla blic- tena på golfvet, småle och tala vid sig sj~H ... kunde hitta på att komma i behof, så vore det fa!ht den enf~ld~ge fromme mannen m,.att hans 

En sågan fröjd, som den räddades, då han kar möta henne: »Se der, mor Drita, der för Mol' Brita gret när hon såg det och sade: »han så innerligen bra att ~a en guldring, rör tocket gudsfrukta~, arlIghet, Dykt.erhe~ o.ch stlll~. van~ 
hvilar på den gröna stranden, känner solen din f,omma förtröstan - der för din arbet- der som hvar daO" sett ut som om han skulle tar di emot på - assIstansa'.» . . . del skall raknas honom bil fortJenst, da han 
värma det stelnade ansigtet och hör kära, del- sam~et, - se der Brita en liten gåfva .•. du glitt till döden l .• ~» sett honom, då han med Ja så, det kan så vara, vi fruktade att mol' sjel~ anser d~tta såsom en skyldighet. Imed
tagande röster hviska tröstelIs och kärlekens har JU en Dykter och beskedlig maD?» - »Ja, ~O riksdaler på fickan gick att »köpa möbler» Brita var b lefven högrärdig. . lerhd, om nag?n ger .hono~ ett uppmu~trande 
-ord omkring sig, en sådan fröjd är nu den Gud vare lof, lilla fru l» _ eller mötte nåaon Tisdaaen d. !!4 Januari Flera af de ädla som uppsöJ,(t familjen i dess ord eller en vanllg mck, kanner han sig deraf 

d , , to,,, , , kl' \ k V'd "f "k d t räddade mo rens. »Så bed för mig, att äfven min man målte en ljushårig, mm i långrock och förskinn, och bedröCvelsetid, och såmedelst visat deltagande lIka lyc Ig som t3c ·sam. l o verra nan e 
_ Det. t~rd~ må~ähd~ tillåtas oss att f~r dem, blifva sål» o. s. v. . som oURphörligen log, samt ideligen, myck~t för dessa anspråk~lösa och ärliga varelser? lära a.f 3:dje dagens gåfvor erhöll han en" t~lfskil-

som sa adelmodigt rackt dessa o~yckhga den Hela den dagen kunde den stackars Dnta ödmjukt aCtog halten, så val' det sannerligen haCva lofvat alt ICke heller framdeles glomma Imgs-bankosedel, de": h~n mycket natt hop
räddande handen, omtala huru föremålen för icke smaka en bit, för bara glädje, och när han med sin femtia på fickan l ... och skulle demj om så är, finna dc den lilla boningen vecklade och lade l sm vestficka, der den 
deras deltagande och godhet nu bära sin lycka: qvällen kom, sade hon till sin värdinna: »Jag icke han helsa på alla menniskor de hade ju mycket förändrad. ännu för få dagar sedan fanns välbehållen qvar-

Den första dagen, då mor llrita, inklämd i kan ingenting göra för allt detta, ingenting; jag alla nyss helsat på honom derhje~ma? Nöden, som hittills från hvarje vrå af rum- liggande; få se likväl hur det kan gå, och om 
fönstersmygen, mellan det omtalta gamla skri- hlott ber .Gud välsigna dem alla l~ Måndagen funderades starkt på huru pennin- me t, med håliga ögon blick at den inkommande den . icke Cår ut och vandra, nu, på den 000-

net och bordet, med darrande hand mottog de Fader Carlson sjelf, som hela dagen stod der garnå skulle användas. _ emot, har dragit siO" undan; den hvitlimm,ade talta Roslagsfärden ! 
frikostiga. gåfvOI:na o~,h såg ~å ~ång~ vänliga så mulen och otymplig vid spisstöUen, såsom • »Fru värdinnan hade nämnt om en dragkista spisen, de snygga ~öblerna, - flick . ·' '. " Befriad från den gr\l{liga farhågan att nöd-
ansigten l den l.aga ~orr~n blI" SI';' h,~la k.~~- hade alltsammans icke angått honom ringaste att lägga de erhållna kläderna uti 'f» sad~ Brita 'på sina fristunder - hon får nu gå i • .. gas se de sina förgås af hunger och köld, samt 
mare, var hon Icke sig SleJf makttg for gladje grand, tycktes småningom qvickna vid och för- qvrestionis, och litet tvehågset, ty hon fruktade leker bredvid sin lille brotlers sjuksäng"':"" IIt- glad i hoppet om bättre dagar, känner Brita 
och häpnad. söka att arbeta sig upp ur det tillstånd af stum att man skulle anse detta såsom en alltför stor gÖl' en treflig och behaglig tafla, hvars anblick sina plågor i armen småningom ~ftaga. Det 

H vad kunde ' hon annat I Hade icke hun- bestörtning, hvaruti han befann sig. Då vär- djeJ.:fhet, emedan en dragkista ändå vore en skall, bättre än något annat, tolka rör eder tack,- var också helt annorlunda då, när hOD, drifven 
dratals menniskor i dag, ända in på sena qväl- dinnan, i hallS oeh hans hustrus ,närvaro, öf~' öfverflödspersedel för en Cattig arbetshustru, samhetens språk l af outsäglig ångest, vandrade från hus till hu~, 
len, vandrat den trånga, branta trappan till yerräknade gåCvorna för dagen, gick han tyst men då ingen motsade henne, tog, hon sig dri- Men jag fruktar att j kanhända icke finnen utan att dock för någon kunna yppa sin storå 
hennes boning, den hon ännu denna samma med hopknäppta händer fram till bordet samt stigheten an och drog fram med ännu flera Cader Carlsson vid spishällen mera, ty han äm- nöd, och under d~t att hon vid hvarje steg 
morgon med så tunga steg beträdt - och hade tog med ett. godt och tacksalJlt leende emot ekonomiska förslager. D~ssa sträckte sig, utom nar begifva sig af endera dagen till Roslagen, jemrade sig bögt öfver skärningarne i den 
icke alla medfört frikostiga gåfvor till henne? den hon.om tIlldelade gåfvan af sex skilijngar, nämnde dragkista, ännu till ett skåp eller skänk föl' att underrätta sin gamla svärmor - en brutna armeo. 

Brita talade visserligen en hel hop ord, ty med, hvIlka han skulle fira dagens glädje - de Cör husgerådens. förvarande, samt 3:ne stolar nära 80 års gumma, som der försörjer sig med Hvarje kantig sten, som hon' råkade stigll 
npparne rörde sig beständigt; men Gud må andra. 120 rdr bl\o b9rde insättas i sparbanken, och en säng. spånad - om dottrens lycka. Han gj,orde en på, gjorde hennes arm ondt, och stenen pi 
...,.-- det Vlsst~ han. <, ro Någonting hade hon dock ännu på hjertat, dylik fård för par år sedan, hvilken kostade hennes hjerta ... gjorde ännu mera ondtl . 
-) Läsaren behagade pAmjnna .ig en teckning eCter . ~e fÖ!ja~de daga':ll~ rep~e~enterade mor Brita det kunde man ~odt se" likasom alt detta nå- 110&000 tolf skilling i respenningar, nattqvarter Nu är den aflyftad ••. nu får hon vara stilla, 

Da'u~ea, kallad »Arbetlkarlen. Hu.tru», i (öJJe- I ,sm vra, aDD;U aUtjemt bfllgt !,~elsad och be- goMing nära nog liknade ett öfverdådigi.Jör- och dagtraktamente, ett för allt. Han vandrar sköta sig och barn _ nu blir det bättre med 
&oD,~1i Ull Ät&oDblad,' JU ii rör den Il lan. , gafvad. TredJe aftonen 'krervärdInni~~~t: ,I1.~~ hvilket znan lätt kunde märka på ~n o- .af »fotledec)t och medför, 'fi veta icke huru hYar dag, ••• dock kan Icke läkaren trösta 

/ ?;~!i~~ 



vi 11:PpvuJ(it ooh äro. dagli~en omgifne ~ermed' l 
Tdl exempel: hvtlket smne ryser ICke vid l 

da.n~ är också ett af de. bidrag, hvilka pu- I Rik~i~ Siä~'d~r;U;t~;;g~~-d~~-~;d-a-ira~~t ~öljdes, ~amtl gjord till före!Ilål. för civillag, så m5ste' det in-I )lVi ha ansett oss böra förutskick~ denna an
bhclteten lemnat tJlI krigslagarnas belysning. I ärven uttryckligen sä ges, p att . de blifvlt af Rikets ner'!!!! ett krmggaende af denna la,g, att d en~ning, ~ de svenska läsares upplysning, 

/ 

benne med att hon snart skal! bli fullkolLli- kastade henne utför en trappa... detta var i sen i en fjerding, hade hon kunnat få sig mån- Och ändock har ingen Cörbarmat sig öCver «Och nu fullbordad är min tid, (står der) 
gen helbregda. Men när hon blir det, då sko- hennes morbrors hus. I fallet fick hon sitt huf- ga mål mat, en klädning att betäcka sin skälf- htmne, Hennes prestbetyg - under hennes Min pröfvodag förbi. (står der) 
len j icke glömma henne, j 'ädle gynnare och vud illa skadadt, och förlorade sin hörsel. Är- vande kropp med - men hon gjorde icke delta kringirrande lif påtecknade af 7 olika prestmän Do~k vänner gråten ~j dervid, (står der) 
vänner l - då skolen j gifva benne ännu en ren i hennes panna och "'id hennes öron tala bruk af sitt fynd ; hon bar det till egaren, - vittna :lIla om en ))frejdad, oförvitlig, krist- Ej evigt skiljas vi. (står der) 
,gåfva till •.. »arbetets gåfva~) I Då skal! hon ännu härom, men icke hon sJ' eIf', hon har från utan att likväl derföre erhålla någon belöning. lig och ordentlig , vandel»; - vittna om hennes Der tid och skUten mer f j ges, (står der) 
• f ' d' Id' . f . d En gång, jag vet, vi återses, (står der) 
'ater a inträ a l siu verksamhet och med sitt den stunden varit tystare än någomin; men Ty denna usla qvinn3, som nästan a ng nju- atlIg om och hennes hjelplöshet; men samhäl- Hos Herran Zebaofh' (t " d ) 
arbete uppehålla sitt lif och - bevara det! , denna tystnad rufvar öfver en 4:0 års lefnad af tit någon förmån i IHvet, som, oss vetterligt, let har i ingen mån sökt att försona ödets bit- .. .J) S ar er" 

Någon yttrade till mor Britaa värdinna: oupphörliga försakelser, eförrätter och lidanden icke erhållit en vitteni understöd inom den tra hårdhet mot denna vanlottade medlem l Hvdka mu~n~n .den~~ ensamma okenvan~re~-
~måtte icke denna hastigt öfverkommande lycka af alla slag. församling hon är född (Ladugårdslands försam- Efter katastrofen i morbroderns hus fördes skas tystnad l ~[f1gJ somm~r, det. veta VI .. eJ; 
förvirra eller andeligen skada den enkla oför- Och ändock l . . • ling), som blifvit bortstött, fJrkastad, glömd l!f likväl Ulla, - änBu ett barn på sju år, _ till ~~. v~ta cJ o~'k an , k essa !fines nagot som tl11-
der!vade qvinnanl» Det finnes ingenting hårdt, ingenting hatfullt, hela verlden .•. denna qvinna är ärligl allmänna barn huset, hvarifrån hon, så snart hon .or angrens I a .m~c .et som sorge~s; men. o~ 

."Ah nej,» svarade denna, llmor Brita ä'f gud- ingenting upproriskt eller elakt hos denna t y- Berättade hon häqdelsen om siUverskeden, bJifvit läkt, hemtades till landet af ett fattigt sa. vore, un~a v~ ej sah mY~k~t derofvel;' da VI 

fruktig.» sta misshandlade qvinna I Men gcnom sin döf- skulle hon med sin grörsta rös.t tillägga: torparfolk, och vid aderton års ålder fick hon ~rll~r,e os~ e.n amp . o~ ; ~I ~t ,,~t5ta, eller 
Och deri hade »fru värdinnan» rätt: religio- het på sätt och vis nästan utestängd från mensk- llDet var synd 01I! pigstackar'n, ty hon fick g~ ut i verlden att försör~a sig sjelf - döf, t'~1 s~' VI efmre ~~d- l ~ y lO'd ra i~r~~.J~ ord 

nen är ett sjökort, som icke sviker, antino"en ligheten och hänvisad till sig sJ'elf och sin egen balmor, för det att jag kom inlåpandes i köket Sjuklig och, sinnessvag. llmeon, ueal . e ap. . e oc oljande 
I verser. 

man seglar i mot- eller medvind - - inre gliidJ'etomma verld, tyckes det som om med skeden så att herrskapet såg det.» Kanske är, denna svaghet en följd af sla"'oet i Och så bedje vi våra läsare om ursäkt för 
Hen inte annat vi se, så har väl 1I1 0r Brita hennes väsen småningom stelnat och förstummtts. Ulla har tjenat på många ställen, men blott hufvudet, kansIle ock af vamårdnad, svält och d t " k 'U t . . .. 

smugglat undan några hackor, hvad de skola Hennes- dagliga göromå.l äro icke heller eg- ett ' halft år på hvardera, emedan man öf.verallt elände, måhända af alla delårne W)sammans; e Jl~' l h a
p
t} : . ~~ n:ordBfI.t~lDfort dessaddrag 

vara till .•. Kanske till den fattiga handtverkar- nade att lifva och uppmuntra. Då hon från tröttnat vid den döfva tjenarinnan. På sednare nog ar, nu kan hon ej genom något ordentligt u~ I~S~! on~,. U~l or e JC de a~ses ~I eles 
familjen midtemot, som varit vittne till den Hötorget, dit hon går för att samla hö, bort- tider har hon dock blifvit mer oclt mer oför- och stadigt arbete försörja sig. Ett prestbetyg ~ a:u

p 
19a er; a lt a nU't se dan ~~ d alt ut

Guds välsignelse, som dessa dagar ström mat in köres af gubbarna _ hvilket ofta händer, eme- mögen till dylik tjenstebe(aUning. 4.r 1842 er- för fIl40 uppger, att hon då ämnade sig till . Yk: s~~a ~s .~r!a t r 
mo ant'~t .~ er, b~.f 

genom grannens dörr ••• kanske till stackars dan dessa hennes medtäflare i yrket äro öCver- höll hon följande betyg : Stockholm för alt begära hjelp af sina der va- ~~t m~ il s;a: )~Jb~l1e . r;.?a". ~ s v~ ~,I:\ h
l-

Ulla I •• • talige - och hon nödgas vända del'ifrån med »Ulrika Eleonora -n är döf och har klen rande hederliga slägtingar. tt bl' r. t t;>a J h' l ?~~~~ ~n pa a~ligf et 
Men hvem är stackars Ulla? sin tomma säck, har hon intet annat råd än kroppskonstitution, hvarför hon är oduglig att ' Hennes egendom bestod vid den tiden uti at' hU I tl~ agen da °C"annesl. a h

lg 
US't.ty kh .c at-

. ...• . B t • t' G d b 'h l h I b k " d r Il Ig .... se !Dom en orsam lOg on s ar s n ven "Har någon af eder sett den tysta qvinnan att l herrskapshu!en hemta fJerdmgar, hvan antaga arst}enst. e ygas sa sann mig u en I e oc en psa m o : en var e u egen-. l d h . k 
med ,in korg på armen, hon som går och kom- skulor bIifvit samlade, dem hon bär från Drott- hjelpe till liC och själ. ~. W. af Grubbens.» dom flr den döfva qvinnan, som icke kunde as Hun. ar o~ JC e.. t ·t k 'll ' t .. 

. . U "C "kl fl!'tt f" r d d t I t I' Il " . k k I D arom ,ore VISS a s I I" mera att saga 
mer uta~ att tala till någon, s?m ser på er ~å ninggata? till Trä~k~t, och J?r hVllk~t besv:ir l ttt h Ila a ve? al' h e~,,1 d SJ ~rs a: '''d e lem da uPfl~n~g oc . ~0;t ~t: /r t~ t efna men detta kapitel är nu slu~~ Vi haCva redo~ 
~pp~t, ;a sorgset, men dock iCke ber om na- hon erhaller ~ sktllmg; - a della Icke sIar la v; e~nes m;.~g~k ~ lon er ocM,!D i :10 ra~ eg~n"om , ~ en~~ l h u vu . s ~ . ~nl ra~s: en, gjort f(jr ~UVOl'na8 användande, framburit d~ij 
go~~g . k 'U h . k b - . ~ill. spanns, nö~gas ~on t mla ~Iu:r, ei~r b.~~ ~?~ . ~: ga~ger. o~~a ra ~k l:nne't " t:? ho!r~,e ~.~\~n~u: d ag gra er on SID J e, pa vars räddade familjens tacksägelser och' inQjtiditeder, 

d 
a If C .e hh enn.e'k hon. skaiII ~cke f.ry sig l SiD kOl rg, hVlJka eta as me . a Skl. kör a erl.slg p~ e. mCyc

I1 
e aeasekloska. 'e a"n m~llc- I eG. ra 9 o f: 11" b h • b j glade gifva.re! alt komma och se dess lycka, 

erom i rll.ga enne IC e, Ut ska l IC e a svar. pundet es nem Igen l vissa a v r . ..r il·» l ven a a manna arn uset at amhus- Ed t k I W. 
Hon är dM, den arma qvinnan, och har varit Af inkomsten för detta arbete skall hon be- gen klok. barnet Ulrika E/conora -n 1817.. er ver , _ .. : 
det sedan sina sp~daste år... tala hyran, toIf skilling i veckan för ett s. k. Ty, frågen j henne (d. v. s. om j kunnen Hennes andaktsöIningar bestå sedan delS uti _ 

Men detta är en sorgli~ historia. rum, det hon delar med fyra andra, der hon anstränga er röst så starkt att hon vore i stånd ~tt på kyrkogi.rdarna läsa minnesvårdarnas in- - El'( .. HÄS~ RADDAR SiN HERnE. En llten 
Om j icke tröttna ilen, ville vi här uti en har sitt sängslälIe vid dörren, och der det sJlij- att höra er), så skolen j Cå erfara om dcnna skrifter, och ' man ser henne derIöre oCta hela ~tnDd_ förran vladucten vid Barentin, öfver hviJken 

liten -episod meddela några enkla drag ur den- gar in på hennes slarfvor, samt dessutom föda qvinnas andHga tillstånd ~got rom i li;J.nske långa stunden nedlutad framför ett kors eller ternvagen ~~~landIRouen .och Havre löperJ rasa..de, 
samma I och kladå sig. icke väntaden er. Frågen henne t. ex. om en en sten. Hon kan ock en hel hop af dylika i °C~ä:n ö~ier ~~t ~rfe JdeV}:r~!mhn ~rgery 'p~t~,d: 

UUa mins ej mer i~ tv:enne epok~r .från sin Ma~. ser henn~ derföre .i en uti .boltnen öpp- kristen~ skyldigheter emot Gud och nästan ••. epitafi.~r utantill, dem h{ln uppläser med ~~c- stannade b,ästen, och herr Lorge:\-:;:de hvarsk~n 
barndo.m. Den ena da hOD, ett fyraangt barn, nad sack, uPi1.1l1:lDden knng IIJ'IidJan med ett talen Vid henne och J skolen finna, att. bennes ken varma och eCtertryck, samt ett trovärdigt genom uppmuntrande ord e~ Med piska (örml 
stod Vid handen af en högväxt dam i släp ... snöre; denna habit utgör på ~n gång hennes kristendomskunskap är klar, leCvande och varm »står der» vid slutet ar hv'arje rad.' - honom att Så längre. Ett ögonbJiclt llereCter ned-
d~tta nr hennes mor. Så mycket vet hon om klädedrägt och sängtäcke. ' såsom en ung flickas vid dess första nattvards- P.å delta sätt fick hon äfven slutligen reda rasade ett ar. hva~~ven, som uppba~ viaducten, och 
.Jn mori doc~~ det var sannt, hon vet äfven alt UUa hiltar under3tundom _ dock icke ofta gång. på sina hederliga slägtingar __ här läste hon d.rog med sIg BAStan alla de öfrli 8 , samt skulle 
denna -mor ar ,begrafven på Ladugårdslands- _ åtskilligt go~ af värde uti fjerdingarna och Der finnen j hemligheten! deras historia i sammandrag '- deras namn, saker~ ,hafva kros,.at herr I.orgery,.oYn han hade 
kyrkogården vnder en C k r "t • h" - . k""-d' '11 h d ' D ." df kf '''d I h d"d • h I" d . ~ hunDIt ett I'lycke langre (ram. - Vid denna hlD, . , " »yr an 19 8 e?». pa sop ogarna, ~asom tes e ar, }.~ tJ oc m~ enn.a qvmna ar gu. ru J.? . 10 e 5.e- oc o sar, oc ar e sIg tankespråket delse blef vattnet i floden förgiftadL ar den mlck-
rr .. Den and,ra epoken ar. dys~rare. Da var hon matskedar af s!lfver m. m. For en enda sa- DerCore katar hon ej, derfore knotar hon ej, utantIlL na kalk som kom deruti så aU en mingd fi,t 
~os en qvmna, :80m mISshandlade henne och dan, .&m-hon för någon tid sedan fann ned fru- derföre är hon blig I Hon upprepar det gerna, om j tillåten: korL d';~(tu {löt upp d611.' . ' , 
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