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v ' Den J^oula vårnatten aflöstes af 

flHgg>'yniB«en* Allt fortfor att vara 
^"ssi tyst, sa grafliUt omkring oss; 

b värken"" Paul eller mor kora fiter, 
och-icke-lieller infann sig någon an
sa» Icfvfcndo varelse. 

ii,. -Vi sut^o hopkrupna pä vår halm
bädd, oq|) ingen af oss vågade Jemna 
den för att tillsluta dörren. Den 
kalla vårluften bade kylt» ut stugan 
och fursTfcluat våra lemmar,; men vi 
föiblefvo^ändå orörliga. 

Högt «tod solen pa himlen, dä 
'n.i^^^QQ]iJ^^j§arama steg nalkades. 

De stannade ett ögonblick pä för6tu-
gubrou, och derefter inträdde den 
trötta vkndrerskau. Det var min 
mor ocb äncTa ej bon. Hennes blick 
vatvjBä underlig? ocli hela hennes ut
seende sä förundrad t, att bon skriim-

' de ,*• ; 
Hon tillslöt dörren efter sig och 

gick derpii, utan att kasta ögonen 
p£ oss, fram titl spiselc, mumlande 
iör-siv/ sjeif! 

' En mördares hustru! Ea qnörda-
eo jnördanei" 

Hvarken Tonia eller jag hade mod 
dit tilltala heujie. Hon stirrade sä 

< besynnerligt framför sig. Några 
mthtiter förfTölb sä, då dörren åter 
öppn ados och fru Wrikter inträdde, 
åiikjd af' Pauit-- - -

Ii^ad sQmjsedan föreföll, står icke 
klart för mitt minne. Att min mor 
på nägot sätt var sjuk, att man tog 
upp ådern på henne ock lade henne 
till sängs,detta år endast helt dunk
la minnen. 
•-* Samma dag min mor på morgonen 
kom hem, insjuknade såväl Tonia 
som jag, troligen, i följd af förkyl
ning. 

Touia var sjuk endast några da-
jjar; men jag låg i flera veckor, ett 
röf för en elakartad feber och utan 
något medvetande af h.vad som pas
serade omkring mig. 

Dä jag slutligen blef bättre och 
kunde uppfatta, hvad som föreföll, 
fun nos i stugan ej Here än Paul och 
ja^. Min första fråga var efter mor. 
Paul svarade i sorgsen ton, att hon 
var borta, och att jag aldrig mera 

^KkuHe återse beaae.—Hon var död. 
Död l Då Paul uttalade detta ord, 

knnde jag ej fatta det. Jag förstod 
icke, buru det var möjligt, att jag 
icke mera skulle få återse min mor, 
och likväl lärde mig ödet snart be* 
gripa, att så var. Hon kom icke 
zriéra åter. Höti vår Och för blef 
bprta. 

Någon tid förflöt, hvarefter jag 
åter gjorde en fråga. Dsn rörde min 
far. 

"Käre Conny," svarade Paul, "det 
har gätt, som det vanligen går med 
hans gelikar: hån har slutat olyck-

"Är han också död?*' inföll jag, er-
Torande mig don hemska natten. 

4<Åb, om han bara vore död, då 
gick det väl an; men det är något 
mycket, myckel värre. Han har 
sutti£i fängelse. Du mins väl,stac
kars pys, den der natten, då man 
kom och bultade på bos oss. Far 
och Alphonsö hade då råkat i.gräl 
<Jfvér delningen af péngarne. Al-
phonso ville blott gifva far en fjer-
dedel-af- förtjensten. Från gräl kom-
mo de i slagsmål. Far gqepen knif 

stötte ned Alphön so., 
"Och "tédån*/ sedan?** inropade 

. -'-'V 
'^'Sedan kom^lfinsiniannen, och far 

blef häktad.- Tinget stod veckan 
4e**p5, och så blef han dömd och 
afculle. föras till länshäktet. 
' 'B!ef han dömd till häkte?" inföll 

. -y ,,r' *•*««/• • - • 
-t'Åhaej*HU halshuggning;.men 

dagen före den, då han skulle trans
porteras till afrättsplatsen, fann 
men honom död A fängelset. Han 
haSe hangt ̂ g för att undgå allt 
sfrail." 

„ »flag begrep Icke särdeles mycket, 
sten tillräckligt för att förstå, att 

•_ ^af, o,m han lefvat, varit lika med 
Fransen eller svarta Stinas hals-, 
ktlggne man. , 

-%ter förgingo dtigar, som jag icke 
x 'har något minne af. Den ene var 

thm amek-o Sik, utan att något af brott 
laträffade^ Paul och jag sade icke 
iwlaga ojfd. Han satt tyst och läate, 
^Kjb jag låg helt stilla i min säng. 
Om middagarne kom länsmannens 
piga ellef ock Per Pehrsons hustru 

l iöed mat till oas. Ett por gånger 
trär det äf ven bud från prostens, som 
modförde mat. Eljest sågo vi ej nå-
jjon, men n is ka. Paul gick aldrig 

^ Ut. Om aftnarne spelade han på 
sin fiol och om dagarne läste han. 
Itta gång frågade jag efter Tonia. .. 
' ^ 4,Henne har Per Pehrson uppta* 
gifc," svarade Paul. 

'Och .syjarta Stina -4U:*Äi-iika 
otack?" 

"Jag Ijar icke »ett henne sedan 
ain nåtféh, då mor och jag s pr un go 
till krogen, -der slagamålet egt rum. 
NärJUon fidk se mor, ropade hon åt 
henne: "Nu har ni fått betalt för 
att Janne fick stryk. Er man ska' 
mista kroppen, alldeles som Barsk, 
fcch sedan får «i nöja er naed, att 
byns folk pekar fingret &t mördar-
byket." Af länsarnas/' fortfor Paul, 

jag hört, att hon ooh Jaane 
gSitt till Geflflf"* 

Jag andades lättare. !fanken pä 
och svarta Stina tade myoket 

% 

Niir jag blef frisk, höll Paul mig 
ändå instängd och ville aldrig tillåta 
mig gä utom stugudörren, ehuru jag 
var fullkomligt återstäld. Eu dag 
sade Paul åt mig: ' 

"Cönny, vi kunnaicke stanna här; 
folket tycker icke rätt vtil om mör
dares barn, utan man pekar fingret 
ut oss. Vi skola derför begifva oss 
här i frän* oclr försöka förtjen a var t 
uppéhulle, så att du kan få lära nå
got, säsorp mor önskade. Stugan 
här kunna vi icke sälja, ty mor sade 
på sin dödsbädd, att vi skulle behål
la den. Kanske komma vi åter en 
vacker dag, och då är den bra att 
ha. Nu begifva vi oss af i morgon 
och det helt tidigt; ty svarta Stina 
bar kommit heui igår Af ton, och hou 
har cj nägot godt öga. t|ll hvarken 
dig eller mig. 

Vid underrättelsen att Stina var 
återiiomtnéti"åaknade jäg all" lust att 
dröja till morgonen, utan började 
bedja Paul, att vi skulle anträda vår 
vandring redan denna dog. 

Han lät icke längevbedja q£g, ut^n 
lade gönaät ihop de saker, vi skulle 
bafva med oss, stoppade fickorna 
fulla åf det lilja munförråd, vi egde, 
sprang bort till länsmannen,ooh när. 
han kom åter, tog han positivet pä 
ryggen, sin fiol under rarmen och 
gåf ät mig att bära det lilla kläd
knytet, hvarefter positivspelarens 
båda söner begåfvo sig ut i- verldea 
för att förtjena sitt bröd. 

Det var vid middagstiden och på 
slutet af sommaren, då vi sade far
väl åt Skärpai'by, Solen sken så^ 
vänligt nefd,pä våra , hufvuden, lik
som hade hon i de föräldralösas 
bröst velat ingifva hopp och förtrö
stan. 

Jag var" éndast ses!'och ett hälft 
år, och den fjortonårige Paul utgjor
de mitt enda stöd i lifvet. 

Mitt sinne var glad t, så gladt,som 
det icke varit på länge. Jag tyck te, 
att allt förändrat gestalt och utse
ende, sed ad jag fick vända rfftgen 
åt Skurparby och vandra ut i verl-
den till alla dessa städer, bvilka 
Paul så ofta beskrifvit. 

Jag tänkte också oafbrutet med 
glädje pä all den härlighet, jag skul
le få se. 

För mig syntes framtiden så leen
de, och det nya, det obekanta log 
emot mig sä lockande, att jag allde
les glömde det sorgliga, som passe
rat och hvilket låg mig så uära. 

Lyckliga ålder, dä sorgen- bleknar 
för det minsta solljus I 

Dä vi vandrat, ungefär en fjerde-
dels mil och kommit till en vacker 
skogsbacke, satte Paul ned sitt po
sitiv. Här skulle vi rasta. 

"Vi hafva nu gått fjerdedelen, af 
den väg, ^i måsté vandra i dag", 
sade P^n). "Är du trött?" 

"Sä tokigt du tatar", svarade jag. 
4<Åh nej, jag orkar nog gå tio gån* 
ger «å långt." t 

"Det var dug tigt talad t af dig, 
din lilla pys", sade Paui och log helt 
sorglöst, så, som han icke smålett 
sedan mordet på Alphonsö. *°Vet 
du hvad, Conn jr, det ser ut, som om 
vår vandring b l ef ve'-lycklig. Soleu 
skiner så vänligt, och deti är ett 
tecken; men nu skall du höra på ett 
klokt ord af mig, du lille lergök, och 
det är, att yi göra bäst i att lemna 
sorgen q var i denna backe. Det 
som varit, tänka vi ej mera på. Det 
har nu en gång händt och kan icke 
ändras. Hvad båtar då att sörja? 

Paul började gräfva en grop, sä 
stor som -en. tvärhand, och lade ned 
nyckeln till vår stuga i den, hvaref
ter han åter fyllde igen den, och det 
så omsorgsfullt, att mair' "ej kunde 
upptäcka, åU deff blifvit-gfläfd. När 
detta varigjordt*8ade .haa jated egen
domlig blandning af &kjjmtt!pch all
var: . ..... ..... w._. 

"Ligg^ der, . du..,i ro, och med dig 
allt ledsamt, isom timat.' 'Ifeke blir 
det i brådkastet, du-"kommer att 
lemna din gr af, du fi yokel till vara 
föräldrars sorgliga bostad."; * 

Vi hvilade derefter en stund och 
fortsatte sed^an vår vandring. Paul 
gnolade på en visa, ocli jäg sladd ra
de, som barn bruka gSra^ ^åde äro 
vid friskt mod. 

Mot,aftonen kommo vi tillengäst-
gifvargård, der vi skulle taga natt-
herberge, Utanför hållstuganstodo 
några sysslolösa bönder språkande. 

sig to på oss, som skulle 
pässérå förbi dem, drogö de sig M. 

!^^a'Q»vJé^C«njaf dam yttrade: 
"^^'hå.vi positiv-Fredriks Pålle. 

Hvart skall pojken taga vägen? De 
tåla väl ej vid att se mördarbyket 
der borta i Skärparby, derför ha de 
k ö r t  a f  m e d  u n g a r n e . "  V .  

Paul låtsade ej h$r% livad deo 
långe bonden sade, utan aftog mös
san, då han gick om honom, sä
gande: ^ 

^God^vfitl, Änders.i? <• .. . . 
Jag hade blickat upp fill Paul ock 

märkt, att han var blek. 
Bönderna besvarade ej Pauls hels-

ning utan gingo sin väg,och vi träd
de in 1 hållstugan. Den var tom. 
Innanför disken sätten fetlagd och 
storväxt qvinna med ett utseende, 
som påminde om den vanliga up-
landstypen. Hon kastade en hastig 
blick pä oss och utropade: 

"Hå, kors, jag tror, det är SftUel 
Nå, hur lefver verlden med dig, nti 
sedan far din hängt sig? Han var 
just en rigtig galgfogel. Jag sa' 
alltid om^en, att han aldrig skulle 
sluta som en ärlig menniska. Ja, 
ni ä' riktiga skojare der bor|a i 
Skärparby, och far din, han var den 
argaste af dem, för si, att vara bådo 
tjiif onh mördarA. det är allt nna.i\i.: 

en kan bli rädd för så'nt der kring
strykande pack som ni. En evig 
skam var det, att far din undgick 
galgen för den var han mogeu för.. • 

"Nu är det slut med den visan, 
skall jag säga", inföll Paul och slog 
sin knutna hand i diskon. "'Skäll1 

ni på far så mycket ni vill, men icke 
så jag bör det, för se, det tål jag 
icke. G if mig nu ett rum åt gossen 
här, och mat och 01'vitt jag ha för 
oss båda." . ' > 

"Vill dul" 8 k re k qvlnnan ocb såg 
argt på Paul. "Men jag vill icke 
gifva niigot rum eller någon mat åt 
slika mördarungar utan att få pen
gar i förskott, ska' jag säga. Ni ha 
kanske ingenting alt betala med, 
och jag ger ej kredit åt tockua som 
ni." 

"Hur mycket skall ni ha för rum 
öfver natten och roat i afton?" frå
gade Paul och säg qvinnan stadigt i 
ögonen. ' 

Hvad' Pauls ansikte uttryckte, 
knnde jag icke fatta der jag stod 
förskräckt och darrande bakom ho
nom, hållande honom i .rjockskörtet; 
men det vissa är, att qvinnan vände 
bort hufvudet och svarade i alldeles 
förundrad ton: 
- "Ät och sof bår öfver natten, så, 
ska* jag sédah säga, bvau det ko
star. Jag ville bara veta, om du 
hade pengar eller ej." 

''Gör sak samma, hvad ni ville,, 
mor", inföll Paul, "efter jag nu vill 
betala först, eljest gå vi ett stycke 
till i afton.** 

Qriunac sade priset, och Baail tog 
upp en gammal röd silkesnäsduk, i 
hvars ena hörn han hade några silf-
vermynt, af hviika han betalade, 
hvad hon begärde. Derefter inför
des vi i en liten sidokammare. 

Dä vi blifvit ensamma satte sig 
Paul ned pä sitt positiv och lät huf
vudet sjunka mot bröstet. Det fö
reföll som han gråtit. 

Jag kröp upp på en stol, stödde 
armbägarne emot bordet och hakan 
i händerna, och betraktade Paul. 

Gästgifverskans ord om vår far 
hade, utan att jag kunde reda det, 
gjort ett pinsamt intryck. Benäm
ningen "mördarungar" återljöd 
hemskt i-mina öron och blåsto bort 
all den glädje, som fyrt min själ un
der vandringen. Jag kände iustinkt-
iikt, att det häftade vid oss något af 
vår faders skuld, som gjorde, att 
menniskorna med förakt blickadepå 
•hans barn. 

Medvetandet aif att vara så godt 
som brännmärkt för hela lifvet vak
nade helt oredigt i min själ. Jag 
käude, att min foders arf var en 
missdådares, och att hans vanära 
skulle följa mig lika ti*oget, som äd
lingens förgångna bragder kasta 
sitt återsken pä hans ättlingar. Jag: 
var en van ryk lets son. - ^ ..., 

En hvar vet, huru ömtåliga barn 
äro för allt, som liknar förakt. Iu-
stiukten säras deraf lika djupt, som 
vid mognare år det klara medvetan
det af förödmjukelsen. Det var ock
så för mig ett bittert ögonblick, och 
sä mycket bittrare, som hvad jag 
erfor var dunkelt och således icke 
kunde bortreson neras. Jag egde ej 
någou lindring för min smärta i för
ståndet, ej nägon tröst af tanken att 
i framtiden genom eget värde kuu-
ua af två den skuld, jag fått i arf; 
jag egde blott kännedom af den 
skymf, som ordet "mördarungar** 
innebar. * 

Upptagna af våra egna intryck, 
sutto Paul ocb jag tysta. Jag . var 
barn och följaktligen egoist. Hvad 
jag sjelf erfor, sysselsatte «ålede he
la min själ, utan att jag egnade nå
gon uppmärksamhet åt Paul. 

Efter en stund inträdde gästgif-
verskan med mat och öl. Hon satte 
fram det pä bordet och blickade i 
förbigående på Paul, som förblef i 
oförändrad ställning. • 

"Hör på, Pålle," sade hon, •,nt 
tog mina ord nog illa. Nog vet 
ni, att jag alltid tyckt om er 
och ansett er vara en bra och 
hederlig .goss», mim «e, ni vst ock 
att...." 

"Tyst, mor, jag vet mycket^ jag, 
som ni icke behöfver slamra om," 
inföll Paul häftigt. "Gå nu er väg, 
ni har gjort nog med förargelse i 
dag." 

Paul reste sig opp och gåstgifver-
skan gick, mumlande en hel ramsa 
af ord, som icke just tolkade någon 
särdeles stor vänlighet, utan bevi
sade att hon faun Pauls ord t högsta 
grad opassande, för hvilket denne 
likväl icke tycktes det minsta k&na-

ar-
Han tog nyckeln ur dörren och 

tillslöt den eftsr henne. När han 
derefter vände sig mot mig, hade 
hans ansigte återtagit sitt ursprun-
liga sorglösa uttryck, och han sade 
med et» uppmuntrande leende: 

! "H rad nu, Conny, sitter du der 
och händer hufvud? Nej, pys, det 
duger icke. Bort med alla dtunma 
tankas^ för nu skola vi äta, och sc~ 
dan vi sofvit här öfver natten, drr.-
ga vi hädan. Verldea ftr etor, vi 
äro unga, och om ej aUt sätter sig på 
tvären, så skola vi ttJjg <&. 4($~. bra 
med tiden. 

Han strök luggen ur pannan på 
mig och log sä vänligt; men oakr-
tadt detta leende hade jag icke tin
ne för något annat än min nedsla
genhet. Mitt svar blef ett vresigt 
afslag pä hans inbjudning, att vi 
skullo äta. Jag var icke hungrig, 
jag var icke sömnig, jag ville sitta 
som jag satt. 

"Hvad," utbrast Paul, "år pysen 

1='i 

och leran ut* Wtg allena, 'ör snäll äk&ll' 
du vara, annars .tycker-jag ej om 
dig." ^ . 

1 'Ja g är iclco <*lak, Paul,in föl 1 
jag och började gråta -

Mina-tårar hade i alla tider varit 
något, som Paul ickekunnat uthär
da. - Han tog mig nu också pä sina 
knän, smekte och jollrade med mig; 
men jag bara grät , . • , 
- Gud vet, om det ej låg lika myc
ken harm som smärta i den känsla, 
gästgifverskans ord uppväckt. 

"Conny, hvad är det ät dig?"sade 
Paul slutligen. "Ha käringens ord 
gjort dig ledsen? Bry dig icke om 
dera; de äro blott elak ugglalät, och 
icke fä vi vara sä ömtåliga, vi sämre 
folks barn. Vi måste tåla mera än 
det, skall du tro, och detta får du 
allt erfara när du blir sä gammal 
som jag. Bort nu med turarne. Jag 
bryr mig icke om hvad do sä .ja; det 
gjorde, mig bara ondt att du skulle 
höra det. Jag ville icke, att du så 
snart skulle fa kännas vid hvad on
da ord förmå; men nu är nog taladt 
om den salseu, »ch vi tiinka. icke me
ra pä den. Vi ha ingenting, det är." 
saull Xiit oss derför bevara värt 
gladal lynne och våra skuldfria, 
hjertän. B jr t allt, Jhv ad oro gör," 
sjöng Paui och slog i .etl glas öl åt 
mig. •• 

Derefter talade han om . allt vac
kert, som jag skulle fä se, och huru 
roligt vi skulle få,- till dess jag fann 
för godt att gripa verket an och 
smaka pä maten. 

När jag en gång var i farten der-, 
med, gick det som af sig sjelf t. att 
förtäta gästgifverskans anrättnin
gar. Min försvunna aptit återkom 
och med den min flydda munterhet. 
Barnets sorger äro merendels strö-
moln, hviika fl/lika bas tig t, som de 
uppkomma. 

Ndr vi slutat vår måltid, var in
trycket af gästgifverskans ord för
svunnet, och jag somnadooch dröm
de om.stora städer och granna bygg
nader. 

Tidigt pä morgonen väckte Paul 
mig, och innan man ftunu var i rö
relse på gästgifvaregården, lemuade 
vi den, 

T ren ne dagar derefter inmarsche
rade vi i Upsala. Det var den för
sta stad, jag såg. 

Jag gapade helt förbluffad på de 
stora husen, jag stannade alldeles 
slagen af häpnad vid butikfönstreu, 
jag gallskrek af förtjusning 
vid åsynen af kyrkan, och tålunda 
fäste jag ovilkorligea uppmärksam
heten vid oss. . 

Några gatpojkar, Mom glngo förbi, 
ropade åt Pålle: 

"Nej, se sångarn Pålle. Hvar har 
du gjort af pappa din? Jag tror, 
han^gått och rakat sig." 

Dessa mer eller mindre uppbygg
liga helsningår halkade förbjl . mina 
öron, så upptagen var jag af allt 
det förunderliga, jag säg. 

Paul påskyndade likväl sin gång 
oak tad t mitt motstånd och vek tvärt 
af frän stora gatan in på en mindre, 
dä han fick höra tonerna från ett an
nat positiv, Vi fortsatte vägen, till 
dess vi kommo till en af de mest af-
lägsnå gatorna i staden, der han 
stannade utanför ett helt litet, röd-
m ål ad t hus. Här bultade han på 
den stängda porten, som snart öpp
nades af en flicka om tio eller elfva 
år, snyggt, men ytterst tarfiigt 
klädd. Kinderna voro rosiga, ögo 
nen blå och håret guldgult. Det 
var ett af dessa friska barnaansig 
ten, aomtröjda cjätafi och förnöja 
ögat. 

"Åh, är det icke Pålle 1" utropade-
hon. "Nå hvad mormor skall bli 
glad, dä hon får se dig. Vi ha gråtit 
så bittert öfver dig, och vi trodde, 
att vi aldrig mera skulle råka dig; 
men hvem är det, som du har med 
dig?" 

"Bror min, Hanna lilla Nå, hur 
lefver verlden med er nu för tiden? 

"Bra, men kom fort in till mor
mor". 

Hanna förde oss in i ett stort, 
snyggt, man ytterst tarfiigt möble
rad t rum. Det påminde mycket om. 
vår stuga 4e tider, då vår mor och 
jag voro ensamma der. Då jag in-^ 
trädde, tänkte jagofrivillig t på den 
älskade döda, och jag hade nog bör
jat gråta, om ej Hanna i det s^mma 
fattat tag l mig och dragit r^igfram 
till en öl&re qvinna, som stöd och 
strök. ' 

"Mormor, Pålle fir ro&rl Han har 
här gossen med si& och det skall 
vara hans bror'", ö&ropade Hanna, 
"Se, mormor, en så vacker gosse 
hans bror ftr*. 

Qvinnan vftndo sttt r^nsigts mot 
osa Det var mildfc som sa vårdag, 
Hon såg ned till luig mod vänliga 
ögon, klappade mig p& hufvudet och 
sade några ord. Jag minnes dem 
icke, m^n v&l, att de gjorde godt 
in i sjilen. Hon yttrade till Paul 
ett hjertligt välkommen. 

Hanna tog mig helt och hållet om 
hand. Mormor, eller rättare mo
ster Grönqvist, som Paul kallade 
henne, kade mycket att tala med 
Paul om. 

Några dagar stannade yil detta fat
tiga, men lugna hem. Moster Grön-, 
q vist födde sig med tvtUt ooh var 
träget sysselsatt hela dagen Ige
nom. Hanna fick således i uppdrag 
att gft omkring i staden med mig, 
så jag skulle få se dess märkvärdig
heter. 

Paul vandrade också ut, åtföljd af 
sitt positiv. Han sjöng på alla ga 
tor och torg; men han ville Icke haf 

do mig mycket förnärmad. Jag trö
stade rnig likväl med Hannas säll
skap, och de dagar, vi stannade i 
staden, voro för mig ganska glada. 

Så nalkades den dagen, då vi med 
ångbåt skulle gå till Stockholm. 

Qvällen förut, det var en söndags-, 
afton,sutto vi bq? moster Gröaqvist 
och å to q välls vard. ^ ; 

Under tiden betraktad© moster 
Grönqvist mig litet emellan. 

"Nu ur det tid att säga ett klokt 
ord. Lät höra, Paul, hur tänker du 
ställa för kräket här"? sade hon och 
klappade mig pä kinden. "Vill väl 
icko tro, att du ämnar låta honom 
gä och vefva positiv?" 

"Åli nej, det år icke meningen. 
Jag skall söka fä honom i skola der 
uppe i Stockholm", svarade Paul. 

"Och dä vänder du dig till pastor 
Bern kan jag tänka. Rätt sä. Nu 
till en annan sak: hvar sko'en I bo?" 

VHos jungfru Lovisa,tänker jag", 
svarade Paul. 

"Hos syster min", inföll ^mostc 
Grönqvist och funderade en stund. 
"ÅJa ja, det kan gä*. fCr sig. ^}«st 
är Lova barsk af sig och icke just 
särdeles hjertnupen: men en reel 
och ordentlig menniska ur hon . och 

HELSÄ öch välbeffnnande 

Gå hand i liaud. Den som besväras af 

Lefverlidande och oordningåri magen . ; 

r ' - bör Icke försumma alt genast taga in af ,. . ^ . 

T>!* liloinfpr'psf 

HAMBUBGFJB TEO PFEN 
" det välkända tyska läkemedlet. ~ ^ J 

lutet försv?.gnr styrkan fortare och fnils»tändi^aro 
än Höft-, Rygg-lidande 

och styfhet i halsen, I 
ocb intet medel är mora verksamt deremot än 

ST. JAKOBS OS;I* 

Tf>M — rf- «I 

snyj det 
Nu kommer «lik-
hvavaf skolen I 

skall nog hålla. .Conny 
ur. utom all fråga. 
väl det vigtiga&tc: 
lefva?" 

"Af positivet och min strup?, mo
ster lilla", inföll Paul skrattande. 
"Man tycker om mig pä Stockholms 
galor, och det nu ej fins nägon, som 
super upp inkomsterna, sä skola de 
väl räcka till, dessutom så...." . 

Paul tystnade och säg leende pä 
moster Grönqvist. 

"Nu vidare, sjung ut. Skulle du 
kanske ha nägoq, som vill draga 
försorg om Conny?" 

"Visst icke, han får allt nöja sig 
med, att jag gör det; men dä mor 
låg pä sitt yttersta, sade hon till 
n}ig, att hon spar t ihop en liten pen
ning åt Conny, som skulle bli en 
hjelp, så alt han kunde få lära nå
got. Hon dog utan att hinna med
dela mig hvar penningarne voro 
gömda, och , j.ag måste genomsöka 
hela stugan för att finna dem. Slut
ligen träffade jag pä den här silkes
näsduken, insydd i en af.kuddarne", 

Paui tog upp duken. 
"Summan, som den innehöll, var 

visserligen icke stor", sade han, "en
dast 20 riksdaler; men det var dock 
nägot. Jem te pengarna innehöll 
den älven dessa saker." 

Han tog upp en bred guldring, 
moderns vigselring, som bon troli
gen gömt, för utt mannen icke skul
le taga den från henne, ett par gam
malmodiga gulörringar och en stor 
silfverklocka, sådan so/n numera be
nämnes "rot va". 

"Ja så* det vajvallt", sade moster 
Grönqvist. - . "Ni, nå» bättre a ägo t 
än intet Ringep^gkall du gömma, för. 
si,det är som det kan att sälja dyii-
ka ringar. .Godt att veta, det ni 
icke komma touabändta till Stock
holm". •*., ... — 

"Långt derifråo. Jag ' har dess
utom under de dagar, jag varit här, 
sjungit ihop så pass, attr vit för de 
slantarue gör ft1' 'resan härifrån, sä 
nog blir det bra, bara vi komma oss 
i ordning'1^ , — v 

"Och du sjelf tänker blifva gat-
sångare." 

"Ja visst". • 
"Du hade ll&v&l en^gång andra 

tankar." " . 
"Då var jsig barn och visste ej, 

hvad jag »u vet, nemligen, att hvad 
man är, det bör man blifva, kära 
moster." 

"Hur går det med fiolen då?" 
"Den får följa med. Och na skola 

vi ha oss én sång på maten." 
Paul började sjunga: 
"Hvad båtar att sörja, livad båtar 

att grubbla?44 

Morgonen derpå stodo Hanna och 
moster Grönqvist på stranden och 
viftade, då ängbåten lade ut. 

Några timt&ar derefter voro vi i 
hufvadstfiden. ' (Forts.) 

Tltl Redaktören! 
Mottag vårt tack för eder godhet att 

ptiblioera v ftr to tis om 10c profvyt pr post 
af det underbara i&keoiedlet "5 drops". 
VI ha haft så många beställningar på 
prof ver och &llmäohotdu Sr s& högt belft-
ton att vi fiama s&nda profvor ånnu en tid. 

**5 Drops** år namnet 
Odh dosetu Botar all smär
ta ögonblickligen. Eu abs.; 
lut ocb sfiker bot för reuma
tism, i^nraigi, katarr, sömn
löshet, nervöshet, hysteri, 
tand verk och kånalor af dom-
ning. Slår aldrig fel. Ver-

Trade Mark. kar hastigt. Säljes aldrig 
apoteken, endast hos lokal

agenter, eller ock skrlf till osa. §1.09 bu 
tel Jen (800 doser) eller 6 för 85.00. Vackra 
och välderika cirknisr fritt. Profvwr 10c. 
Agenter önskas. B ft sta ylikor ooh full 
skydd garanteras. Skrlf 1 dag. 

SWANSON 8HEVMAT1G CURE €0., 
167 Dourbof o fit.. Chicago, 

llvenefceeai» B fnhlnnUfffinf 

Glf akt! 
H var ooh en, som öualcar st# en vacker och 

present, bör bagarna sij? af do dyrbar fri-
Uosti#a'anbudsomjröraai aauonsou trän Raa 
IjUNDiPf a Oo, 7—0 So. Jeffi forsan st» Chicago.' 

IM- är blott «u tyr under &n llfstld ett 
UllfilUa arbjuder alg. a& -försumma 

ill 
sädant 

) * 

_I 

Ctppswa och Priee counties, Wi$.r 

— och — 

Lac qui Parte county, Mina. 

Vi hafva sSlt till flera hnndra fa
miljer från lewa, Illinois, Minnesota, 
Miehigaa Wisconsin och Pennsylva
nia af det billiga och bördiga landet 
i ofvannämda counties. 

Vart eko g land i Chippewa och, 
Price Counties har på grand rf dess 
goda beskaffenhet och fördelaktiga 
läge i omedelbar närhet af lLfliga 
handelsplatser tilldragit sig alla' 
landsökares nppmårksamhet. Nlm-
da land är bevuxet med utmärkt 
skog, som ensamt uppgår mångdub
belt i värde af hvad landet kostar 
Riklig tillgång på slåtter och vatten
drag, Landet år beläget inom en 
till två mil fiån j era väg och lifliga 
handelsplatser, h vare ät förefinnes 
god afsättning för timmer och bark. 
Dervarande sågverk appköper tim
ret efter frun fö till #0 pr tusen fot. 
Bark betalas med §4.50 pr cord. 
Hir erbjudes godt tillfälle att för
tjena pengar och på samma gång få^ 
sig ett godt hem. Goda vSgar och 
skolor; godt dricksvatten i öfver-
flöd. 

Allt vårt land till $1.5& Sr ira 
såldt, men vi haf va flera tÖBan acres 

f r " « , ^  .  "v':VC 1^7 "  

: S2 till S5 pgr acre, 
Prnirieländet i Liac qui Parle 

county är böi^digt och välbeläget 
i stora skandinaviska settle
ment med skolor och kyrkor. Pri
set är lågt och vilkoren förmånliga. 
Vi håfva äfvon uppodlade far
mar till salu. 

Skrif efter namnfprteckning på' 
dem, som köpt af ofva&nåmda länd 
af oss. . . - .. 

Kartor och när ed are upplysningar 
erhåll es på begäran.' 

liter Tail Go. 
Utmärkt löfskoglacd, oniraxlande med 

öppet land och ängsmark -

S2.00 PR. ACRE 
och npp till $3.50 xsed 10 &re afbetalniiigstid 'ödb 
endast 6 procents ränta för verkliga settlarl. 
Jordmånen fir bördig, med svartmyils pS iorbot-
ten, luir.pHg fOr odling rf alla olika BädeBsIsg, ia> 
beräknad t raaj£,9om k-mna, den rikaste alka&tning, 
Hvete har p& välskötta farmar i detta coucty Järn
nät en afk&etnlEg i genomsnitt a£ 25 bnah. pr. acn> 

E. H. HÖBÉ, 

204 East 7th Street, 

JERN-
VAGS-

Prairwlamf iill $4.00 pr. aer» och npp tiil$7.00, 
f gamla, goda sattlemeater i eCdra delen a£ Red 
River Dalen, som på grand of jordens fruktbarhet 
påminner om Nililal&D i Egypten. Äfven detta 
lmr,d kan erhållas af verkliga eettl&re pa 105rs af-
Letalui:].^ c ed endEst G procents rfinta, attlMi- • 
det betalar sig flere gåager om irma fcffmfall-
ningBtiden 6x ntlupen. 

WVl h&fra éfrec land till ealn 1 Mnr ii—, 
AiHdfi, Grorj Wing, Celt, Todd, Wadena, Bstktf, 
Norma a och Wilkin Counties, Central Minnesota, 
samt utvald t och bördigt land i Wisconsin, Noirm 
DokcAaoch hela vä^en äzida st till Stillahafaknaten 

Vi önska ®3rskiidt rigta uppmärk
samheten pä det land, som just kom
mit i marknaden,nem?igen 60,000so
res föfskogiand i O iterTail ochBecker 
ootinties, samt 25,000 acres prairie-
Isnd i Wijkinoch i södra deien afCiay 
Co. Första rosa på pialsen erhåller 
det blsta landet och till iSgsta priset 

BrLUOA LAHDsOcAr.EBru*iTEB fås natrarligtrto 
endast genom att man hän vänder sig till vårt ton
tor. Dessntom Lir nian res-sfiliektp och enkåiid, ' 
p&litlig person» hjelp att utvälja landot. 

A. E. JOHNSON & 
Land and Emigration Agents, 

195 East Third St., St. Paul, 
•  •  ' ' . .  X .  

Om ni ämnar resä» 

Till CfurilaI-ande^^ 

éllor s&ida i«nn5nirar elfer^II;ett^fÄ 

- * dit, sR bSr ni alltid liiinTSnda éäer 
- en pålitlig firma ang&endö k.araiot4^ 
v ring och biliettpriser. . % j 

-••tfV 
5f* 

fr 
i 
a 

G.'f.Wffiihaffl's SkwdiMvislta 

ieratags- cc'i Ansbats-Agealur 

begagnar aldrig nägon sorts tipp» 
gkiirtnirig^ftätt Alla beliandias Är
ligt ccli tiihEötesgående. Jag är agent" 
för alla första klassens riirekta jcrn-v 
v&gs- och ångbåts-linier, och silljer 
biljetter sä biliigt som nSjjon. Skirff-
mig till och (ifvertj^a eder sjelf iiEst: 
om. 

C. F. Wenham, 
General Steamship & Railroad Agents r -

48 E. Adams sLt Chicago^'. 
Alldeles Intill bandolsfOrräUningeiH 
"The Fan». 

LA! 
tMisalufiir låga prisea*wäi>ipå 

billiga VUICÖT» 

Illinois Central-3ernvÄgibolaget erbju
der till sala pä billiga vilkor och för låga 
priser 150,00 acres af utsökt ÄtxkH tzfid-
gärda-, fann och betoslaxid 1 

SÖDRA ILLINOIS. 
Bolaget bat &fven etor andel i och fäster 
s&rskild aptnaårksambstpi 609,000 «cras 
land 1 det ryktbara 
Yazoo Valley i Mississippi, 

belSget utmed ocli soaJ eges af Yozoo & 
Mississippi Valiej-jemvägsbolaget, ocb. 
som detta bolag utbjuder till låga priser 
ocU på lång -betalningstid. Särsklldt för
delaktiga tillfällen erbjudas att resa ut 
och bese såväl landat i Södra Illinois som 
det i Yaeoo Valley, Misa. HSrmaref>e-
skrifningar, karta och upplysningar erhål
las, om man tiliskilfvor eilec besOker E. P. 
SKENE, Land Commissioner, Nr 1 Park 
£dw4 Chicago, IU.«elle*<3. W.McGINMS, 
Ass't Land Commissioner, Memphis. Tean. 

HOLINE ORGLARNE 
iro de !>§sta orglar som till
verkas tifir i landet. 1 ma-
Bik och v&rakti^hÄt öfver-
tråffa de alla andra. De, 
som önska en af dessa ut
märkta Kyrka-, eller 
Kammar- Orglar, böra 
icke försumma att skrlfva 
efter icataiog och jprisllsbk 

PETERSON & CO. 
MOXJNB. å n.r.raois 

l'l *•" 

AMERICAN LINE 
FÖRENTA STATERNAS POSTAN6FARTY0. 

DZH ESDi TRAWSATI,A>fTIEEi tTKIE, BOK *ircrr.tr 
UXIi&li AjlStUKAMSS FI.ACGA.. >V'. 

AKESXKA w SKANDIHÅf IEH, 
äkw voBii. via aisi'xos 

Ii varje vecka. <» 
PfiXLADELPHIA via LIVEBPOffc 

favatje vecka. 
Biljetter ttll och från de fCrnSmeta etfiderl 

SVERIGE, NORGE, DANMARK OCH FiHLAIQ, : 
till och fr&n hvilken som helst jernv&gsftatiM 9 

FÖRENTA STATERNA OCH CANADA. 
Agenter i alla etCrra städer i Förenta Stntaiaa» 

V'e Jr . ocfa. Money Order» tili ealu. ^ 
i»lESNAil(K!AL NAVIGATION C08SPAMT, 

ja CLARK STREET, CHJCAOO. ' 
FBAEC13 O. CEOWN, West. Gen. Paas. A£± 

TyJLO-A.^, 
_____ W timmar octt 23 minufiar 

"""""" Tarigtäii» af fleo gamhypfilitltfi 

Gunard Line 
De nya» flubiaoi-^jropellar ångarna 

"LBCAWA," "CAMPAHIA," 
CS8 tot tinea, 12,950 too, 30,000 h&stk ^ 

OveAors&gllgen de största, su&bbasto 
och praktfollasto i verldea. 

i. p. Bupsr, 
BJL3T tnrio# • jpor* 

I.okal agentur för ®>zndinavfan Mutua! 
Aid Association, A. M Johnson <£ (Ja, 
MfSNÄSOTA Stats Ttbsrraro och t egen
skap af Notarius Fublicus ber&ttlgad att 
utfärd a alla lagliga handllujfar, köpekon-

I«':<?- V i" 

w mm mm mm 
520fott&nga, 8.5G0 toit. 14,600 hästkrafter. 

Cfttnt andre tht&jnte palats, isoefattaode en 
förlig flotta af snabij-i-xpress-fjaBsagcrar^-ångam. 
två oob tre aisegUngaf hvarje vecfee. 

8ÄHD EFTSR SOMA VXNNiEfi. 
donna H&ls, som varlf 1 TBrtetawhoi (Ml 
54 år ocfe äldrio fsriorat m passagerare. 

^Ovarlrfiffeä* baqvibiiiighetar ffir andre-klasa ask 
oteliandaok & alls ång»rno tUl mode»t pris, __ 

PMam iminr af sSagkiadet och matklri u" alla mollacdOctMpaewgerafa. 
Bkaa<ii0ftyi«k« och fin«k& paesagenne örfeallo frfti 
vppehfilte och transfer 1 ~ 

" »rdr&a1 

H. V. 
böfordraa at&a tuilbeelgtalag. 

CeattCtekiÄtt&ljåaa. BEQAM. 

WHITE STAR UNE. 
posUa eaitllon Sxrop* och iiartti 

plätoefi AmsrUuk. Veil ar ocli p*BC 
Ifiaa vände tia tiS 

raiio; 


