
*  - v  •  ' f » f  ,  g*v tS ^ «*\ tv /> % . * tv- ^ -rr * ~" ? •* • " ' * v ; 

MI N N E S O T A  S T A T S  T I D N I N G ,  O N S D A G E N  D E N  23 DECEMBER JS97. 'v 
ÉT 

v: ,^y?f ,n"| 

• ^ 

n ^ 
te ^ • 
J- >*.-. 

•' *p^fr* ^ 

II 
;jp 
1 

I 
%: 
t 
B* 
é 
f&-

E 

r> fK 
r: *» * t 
fe
ll* -
5* * 
K 

i: 

B e r ä t t e l s e  
Af 

Förf. till uPositivspelarena Son". 

(Forts. fr. före*, np.) 

-1 början af augusti återkom bruks 
patronen, men icke allena, utan åt 
följd af Hjelmkrona. 

Dennes uppträdande gjorde p& oss 
alla ett obehagligt intryck. 

Hans sätt var emellertid helt och 
hållet förändradt. Emot tant Loui
se visade han idel Artighet och upp
märksamhet, motsade henne aldrig 
och blandade sig icke i något, som 
tilldrog sig på Strömsborg. 

Hvad som likväl redan de första 
timmarne af hans uppträdande för
argade mig, var hans sätt mot Mar 
got och hennes koketteri för honom 
För första gången ogillade jag henne 
och tyckte, att hon icke rätt uppfat 
tade sin ställning såsom fästmö. Till 
rfiga på förargelsen var Jonas borta 
på ting och skulle icke återkomma 
på en vecka, hvarför Hjelmkrona 
hade fritt spelrum. 

På Löfstalund skulle byggningen 
blifva en våning högre, ett stort 
orangeri uppföras, en botanisk träd 
gård anläggas m. m. och medan ar
betet på boningshuset pågick, var 
Hjelmkrona inbjuden att bo på 
Strömsborg. 

Margot, som under de förflutna 
veckorna varit idel mildhet och hus 
lighet, förvandlades nu till en glad 
kokett, som fann sin förnöjelse i att 
beundras. Nyss förut välvillig och 
god emot mig, blef hon nu stolt och 
nyckfull. Hon fann det stilla lif 
vi framlefvat, enformigt, och strax 
arrangerade Hjelmkrona att det blef 
bjudningar och tillställningar på 
Ströms borg. 

Brukspatronen vaknade upp ur 
sin tröghet och började finna det 
ganska trefligt att jemt se folk om
kring sig. Tant Louise, som såg 
brodern road häraf, lade icke något 
hinder deremot, utan nu blef det 
ständiga gästabud. Ortens unga 
män täflade med hvarandra i att 
tända rökelse för Margot och skänka 
henne sin hyllning; något som satte 
min galla i jäsning. Jag var ursin
nig på dem, på Margot och på Jonas, 
som icke återkom. ... .. 

— Det blir bestämdt slut på all 
denna lättsinnighet, när han uppträ
der, tänkte jag. 

Mm beundran för Margot förvand
lades till bitterhet, och en afton, det 

'var fjorton dagar sedan Hjelmkrona 
kom till Strömsborg och Jonas rest 
•pit ting,, kunde jag icke längre beh&l-
ljtimitt missnöje för mig sjelf. 
/Jag hade af Margot bl if vit ombedd 

a?t ro henne- till Eneby, för att hos 
e» grind vak tare erfara om härads 
höfding Dy ring var återkommen från 
tinget. ' ~ 

Hon och jag voro ensamma i bå
ten. Jag började med att tala om 
Jonas' karakter, hans kärlek m. m. 
och öfvergick utan alla omsvep till 
att uttala mitt ogillande öfver hen
nes uppförande. 

Den firade, vid beröm vanda flic 
kan åhörde mig tigande så länge jag 
talade om Jonas; men då jag öfver
gick till henne och vågade förklara, 
att hon handlade orätt, drog den ena 
purpurskyn efter den andra öfver 
hennes ansigte. Hon höjde på huf-
vudet med en rörelse af sårad stolt
het. Jag läste i de hlixtrande ögo
nen, att hon ansåg hvarje ord af mig 
såsom den högsta grad af förmäten-
het. Hade jag haft mera mennisko-
kännedom, hade jag möjligen sagt 
Margot alldeles detsamma som nu; 
men sanningen skulle då varit iklädd 
en behagligare drägt och ej fram-
stälts på ett så osminkadt sätt. Nu 
ansåg jag mig icke behöfva välja 
ord, när frågan gälde Jonas' lycka 
och frid. Då jag tystnade, yttrade 
Margot: 

— Har ni af Jonas fått i uppdrag 
att kontrollera mitt uppförande un-
er hans frånvaro? 

— Mamsell Gernes kan iqjjte tänka 
det, utropade jag, förbluffad öfver 
en sådan tydning af hvad jag sagt. 

— Om så icke är, återtog hon, fat
tar jag icke, huru "ni kunnat vara 
nog djerf att föra det språk ni gjort 
Med hvad rätt .förebrår ni mig mina 
handlingar och uttalar ert klander 
öfver dem? 

v- Med vänskapens, svarade jag. 
„ t- I så fall har ni handlat mycket 
oklokt, för att icke begagna ett svå
rare utti^ck. Skulle Jonas, sedan 
vi blifvit förlofvade, kunna hysa 
svartsjuka, beklagar jag honom. 
Misstroende till min tillgifvenhet vo
re rätta sättet att tillintetgöra den. 
För öfrigt ämnar jag icke afstå från 
att vara glad, derför att jag gifter 
mig. Har ni någon vänskap för Jo
nas, så tror jag ni gör bäst att icke 
blanda er uti, hvad som rörer honom 
och mig. 

Jag kände mig djupt sårad. Mar
got hade f rams tält sig i en dager, 
som var allt utomfördelaktign mina 
ögon; 

Återstoden af vägen tego vi. Jag 
rodde så att svetten lackade, och då 
vi hunnit målet för vår färd, hoppa
de jag i land och drog upp båten på 
stranden med så mycken häftighet, 
att jag nära nog vräkt omkull den. 
Margot blef härvid alldeles öfver-
stänkt med vatten; men utan att ens 
detta £0rmåddc jwg yttranågotaom 

liknade en ursäkt. Hon såg på mig 
och steg i land, utan att taga den 
hand jag räckte henne. Hon passe-
'rade förbi mig och jag lät henne gå 
uppåt stigen. När jag fått båten 
fastgjord, rusade jag efter, för att 
Upphinna och bedja henne om till
gift; men jag hade icke tagit många 
steg, då jag fick se Margot med huf-
vudet hvilande mot Jonas' skuldra. 

— Åh, se Gösta! utropade han, det 
är således du som fört Margot hit. 
Tack, min hederlige gosse; men du 
ser ju ut, som om du varit i sjönöd. 
Tycker du att man skall hafva en 
dylik uppsyn, då man varit en dams 
kavaljer. Hvad har häcdt? Hafven 
I kommit i ovänskap? Jonas såg än 
på mig, än på Margot. 

— Åh, det är jag, som....som.... 
som burit mig dumt &t, stammade 
>g-

— Det gläder mig, att herr Nil
son kommit till insigt deraf/sade 
Margot. 

Margot töj* Jonas'arm, och vi gin-
go ner till båten. 

Få det mest älskvärda sätt omta
lade Margot, huru tråkigt det varit 
efter Jonas, huru mycket hon läng
tat efter och saknat honom. Hon 
hade icke haft ett enda gladt ögon 
blick, sedan han reste etc, 

På mig, som sett huru glad och 
upptagen af alla förströelser Margot 
varit, gjorde hennes ord ett plåg
samt intryck. 

— Trolös ända in i hjertat, tänkte 
jag och doppade åran något för djupt 
så att det yrde om den. Jonas vände 
sig och såg på mig. Mitt ansigte var 
troligen upprördt. 

— Du ror visst för häftigt, du har 
fått blodet åt hufvudet, sade han 

Margot nämde icke med ett ord 
om de nöjen, som upptagit henne, 
och icke heller om Hjelmkronas när 
varo på Strömsborg, utan besk ref 
endast sorg ooh saknad. Orden må
ste bedåra den som älskar, de tolka 
de den högsta grad af kärlek, och 
likväl voro de, enligt min uppfatt
ning, icke sanna. 

När vi landstego och Margot tog 
Jonas' arm, sade hon helt vårdslöst 

— Du vet kanske icke, att August 
är på Strömsborg? 

— Jo, jag hörde det vid Eneby 
svarade Jonas med en lätt rynkning 
på ögonbrynen. 

* 
# 

Den tid, som nu följde, blef lika 
orolig, som den hvilken föregått 
brukspatronens resa varit fridfull 
och lycklig. 

Jonas var troget sysselsatt hos 
häradshöfdingen, men tog sig likväl 
ledigt hvarje afton och for öfver till 
Strömsborg. Här emottog Margot 
honom alltid med nya försäkringa 
om sin kärlek. 

-Mari kunde i Jonas' vackra ansigte 
läsa huru högt han älskade, äfven om 
hans läppar icke talade derom, lik 
som Margots. 

När Jonas icke var tillstädes, pro
menerade, red, konverserade och 
sysselsatte sig Margot uteslutande 
med Hjelmkrona. Om hon verkligen 
saknade Jonas, så märktes detta åt 
minstone icke. Hon var idel iilsk 
värdhet emot den unge botanikern 
som å sin sida glömde såväl växter 
som djur för henne. 

Förtroligheten dem emellan* var 
lika stor som hennes köld emot mig. 
I Jonas' närvaro visade hon sig lik
väl mindre vänskaplig mot Hjelm 
krona än eljes; men det oaktad t såg 
jag Jonas' ögonbryn sammandragas, 
då hon koketterade för Hjelmkrona. 
Men Margots ömma ord och klagan' 
öfver att hon nödgades vara så myc
ket skild från honom, af väpnade hans 
missnöje, om de #än icke förmådde 
förhindra att. han dervid erfor en 
ganska obehaglig känsla. Margot 
beherslcade Jonas till den grad, att 
hon höll hans svartsjuka bunden; 
men en karakter sådan som hans 
skulle i längden icke fördraga det 
som sårade hans hjerta.-

Tant Louise, hvars^ tillgifvenhet 
för Jonas var starkarefän någonsin, 
började se fundersam utr och det 
hände ofta, att Margot fick uppbära 
skarpa anmärkningar. Dessa för
mådde likväl icke den obetänksam
ma att afstå från sin vådliga lek 
Det såg ut, som om hon funnit ett 
nöje i att ena ögonblicket framkalla 
ett moln på Jonas' panna, för att det 
andra med ett småleende kunna för
jaga det. Hon njöt af att ega denna 
makt och att kunna visa, att hon 
egde den. 

Så hade tre veckor förgått. 
Under sista veckan hade Hjelm

krona och Margot företagit sig att 
helt tidigt pä morgnarne rida ut. 
Detta var att gå längre än tant 
Louise var sinnad att fördraga, och 
en dag, då Margot och Hjelmkrona 
återkommo från en dylik ridtur, tog 
tant Louise emot dem och förde Mar
got med sig in till sig. 

Jag hade åsett detta från kontors-
fönsterna och undrade, om jag skul
le få del af hvad som passerat dem 
emellan. 

Något sent på aftonen tittade tant 
Louises hufvud in genom min dörr. 

— Är herr Nilson ledig? 
Jag var till hennes tjenst. Gum

man bad mig komma upp till sig. 
— Hvad säger ni om ställningarne 

här i huset, utropade hon. Jag skul
le tro, att den menniskan, sedan han 
fått egen gård, åstadkommer mera 
ondt än då han som fattig intrigera
de för att förskaffa sig några pen
ningefördelar. Jag har länge med 
förargelse sett på, huru han lagt ut 
si 11a.Va-okar; m&a i. daskbrasi. tåia&e- <iö. , 

det och jag tog mamsell Margot i 
enskildt förhör. Kan ni tänka er, 
hvad hon svarade på mina föreställ
ningar? Jo, att om Jonas misstrod
de henne, så ansåg hon det bäst, att 
de aldrig blefvo ett par. Hon for
drade att han skulle känna henne 
och icke låta leda sig af någon små
aktighet, och så tillade hon, att det 
vore bäst att jag icke befattade mig 
med att uppfostra henne; hon ansåg 
att hennes uppfostran redan var 
gjord, och med denna förklaring gick 
hon ifrån mig. Nu är min mening, 
att ni, som är Fjellmans vän, förbe
reder honom på, att grannarne pra
ta om Margots ridturer och prome
nader, emedan det eljes kan hafva 
ledsamma följder för den Öfvermodi-
ga och lättsinniga flickan. 

Här blef tant Louise af bruten, dör
ren gick upp och Jonas, som vi icke 
väntat den dagen, inträdda 

— Har Margot redan gått till hvi-
la? frågade han och kysste tant 
Louises hand. 

Gumman och jag sago ut, som om 
vi blifvit beträdda med något olof-
ligt förehafvande. 

— Nej, icke har hon det, som jag 
tror, stammade tant Louise och ka
stade en orolig blick på mig. 

Jonas märkte genast att något var 
på färde. 

— Hvad af handlen I? frågade han. 
Margot är väl icke opasslig? 

— Opasslig, hon, som har en berg-
helsa, inföll tant Louise. Åh nej, 
nog mår hon bra. Jag tror hon är i 
trädgården och jag skall gå och söka 
upp henne, tillade tant Louise med 
återvunnen fattning. 

— Det är öfverflödigt, försäkrade 
Jonas; jag skall sjelf göra det. 

Tant Louise såväl söm jag visste, 
att Margot icke var i trädgården, 
utan att hon efter supén företagit 
en promenad med Hjelmkrona. 

Så fort Jonas var utom dörren, 
hviskade tant Louise: 

— Skynda sig, hr Nilson, och sök 
upp Margot, eljes blir här ledsam
heter. 

Jag störtade ut, lifvad af den mest 
brinnande önskan att afböja ett obe
hag för Jonas, som jag fann på går
den, samtalande med en af drängar
ne. Denne upplyste, att mamsell 
och magistern gått ner i parken. Jag 
såg att Jonas blef missnöjd och be
farade att en storm skulle utbryta; 
men jag misstog mig. Hans ansigte 
klarnade genast, och han vinkade åt 
mig att göra honom sällskap ner till 
parken. 

Vi funno Margot och Hjelmkrona 
sittande på en bänk, inbegripna i 
ett lifligt samtal. Margots kinder 
voro purprade och ögonen blixtrade. 
Det såg ut, som om hon varit uppre
tad. Jonas hade under det vi till-
ryggalade vägen genom parken pra
tat helt muntert. När Margot fick 
se oss, sprang hön upp och ilade 
emot Jonas, räckte honom håda hän
derna och utropade: 

— Ack, Jonas, hvad din åsyn i 
detta nu gör mig godt. Hvad du 
var snäll som kom; hvad jag älskar 
dig, för det jag i dag fick se dig. 

Hon såg upp till honom med en 
blick af så stor hängifvenhet, att 
den kunnat häfva alla tvifveL 

Margot kunde icke svika, så före
föll det, och jag tyckte mig hafva 
gjort orätt, som kunnat misstro hen
nes handlingar. 

Jonas tryckte med värma hennes 
händer till sina läppar. 

Jag såg på Hjelmkrona. Den blick, 
han häftade på de trolofvade, var 
mörk och uppväckte hos mig endun-
kel aning, att han på ett eller annat 
sätt skulle komma att gripa störan
de in i min väns lycka. 

Åter några dagar af solljus. 
Jonas var litet mer ledig och till-

bragte derförei långa stunder hos 
Margot, som icke längre red ut om 
morgnarne med Hjelmkrona. 

En dag yttrade denne: 
— Om en vecka, Margot, skall du 

göra en rikt till Löfstalund och se, 
huru det påbygda boningshuset ta
ger sig ut. Jag har förvandlat det 
till ett riktigt palats, som nu endast 
väntar på sin inredning. Vi kunna 
rida dit i morgon, om du är hågad. 

Ja, det skall blifva rätt roligt, 
svarade Margot. 

Då Jonas om aftonen skulle åter 
vända till Eneby, yttrade han till 
Margot: 

Vi träffas nu icke p& några da
gar. Jag reser i morgon med hä
radshöfdingen till Forss, der ett ex
tra ting skall hållas. 

Margot förklarade, att Ordet ting 
var ett af de obeliagligaste, hon 
visste, och att hon nu återigen skulle 
få det riktigt odrägligt. 

Jag hade lofvat Jonas att ro ho
nom till Eneby och nu ville Margot 
nödvändigt följa med. Aftonen var 
härlig. Jag rodde långsamt och 
Jonas styrde. Margot satt vid hans 
sida, med banden hvilande i hans. 

Du skall ju icke fara till Löfsta
lund? — sade Jonas méd låg röst och 
såg på henne. Hon log emot honom 
och hviskade: 

— Vill du icke, att jag rider dit?-
— Nej, Margot, det skulle smärta 

mig, om du gjorde det. 
I så fall kan det icke hända. 

Ack, Jonas, om jag kunde ifrån din 
väg bortblåsa alla obehag, huru kärt 
skulle det icke vara mig. 

— Du älskar mig mycket högt? 
•, — Och det frågar du Hon såg 
upp till honom, och jag tog några 
raskare år tag, så att jag icke vidare 

Båten lade till, Jonas sade Margot 
ett sista godnatt, hvarefter han vän
de sig till mig, sägandet 

— Mera än mitt.lif anförtror jag 
nu i din vård. 

ögonblicket derefter sutto Margot 
och jag allena 1 båten. 

Vi hade icke, sedan båtfärden d& 
hon blef ond på mig, varit p& tu man 
hand. Jag käiidfö ni ig också ganska 
generad. • >' 1 

— Nå, yttrade Margot, anser ni 
ännu, att Jonas tfcor mig så svag, 
som ni, förra gåfcgtm vi talades vid, 
ville låta påskitia.1 Tänker ni att 
det vore möjligt^för honom att 
tvifla på mig? ^ . 

— Hos Jonas äfo tro och tvifvel så 
nära hvarandra; .ätt öfvergången 
från det ena till det andra blir gan
ska lätt, svarade^ jag. Ibland före
faller det mig, ööm hade mamsell 
Gernes icke rättHippfattat hans lyn
ne och karakter. * ' ' 

— Det vore illa. * Margot blickade 
tankfullt utåt vattenytan. Min fö
reställning om Jonas, fortfor hon, är 
att han har en högsinnad och ädel 
själ. Sjelf för redlig att kunna be
draga, bör han icke kunna förutsät
ta, att andra skola göra det. Jag har 
smyckat honom med alla manliga 
dygder, och det skulle göra mig myc
ket olycklig, om han hade små fel, 
hvilka illa passade tillsammans med 
dessa storartade egenskaper; men 
nej, han är och måste vara sådan, 
jag tänkt mig honom. 

— Men han är ' likväl menniska, 
inföll jag. Han har häftiga känslor 
och en hög grad af stolthet. Hos 
Jonas finnes en så djup aktning för 
heder och pligt, att han kan offra lif 
och blod derför. Han fordrar myc
ket i detta fall, just derföre att han 
ger mycket. Han skulle aldrig till-
gifva något liknande glömska af 
hvad han anser sig hafva rätt att 
fordra. En gång sårad i sin stolt
het, blir han oblidkel ig. 

Margot åhörde mig med en allvar
lig min, och hon hviskade derefter: 

— Just så tänker jag mig honom. 
Han har ej en karakter att leka med; 
men just denna orubbliga stolthet 
måste i kärieken'ega en besegrare. 
En man sådan s$ä'Jonas älskar icke 
såsom andra mån,: kärleken måste 
hos honom blifva allherskande. 

— Likväl ické*'öfver hans rättsbe
grepp, inföll jitg". Om, tillade jag 
något osäker, huruvida det vore råd-
ligt att uttala mfai Öfvertygélse, han 
skulle finna att hfoais fästmö svek ett 
gifvet löfte, skutte'han icke så snart 
förlåta henne de% ;öch aldrig mera 
tro på hennes oi^d.^ Han skulle då 
befalla kärléken?till tystnad. 

-— Nej, hr Nilson, det skulle han 
icke, utropade Mäfgot, han skulle 
tänka att om höii äet gör, har hon 
handlat ledd af någon mäktig beve-
kelsegrund, som haft hans lycka till 
föremål. "v j ; 

Jag fruktar att detta icke skul
le försona honom ined ett löftes 
brott-' - --

Margot såg tankfullare tit. Efter 
en stund fästade hon iögonen på mig 
och frågade: 

s— Tror ni att Jonas känner mig? 
— Jag förmodar att han det gör. 
— Men i så fall borde han aldrig 

kunna tvifla, hvad helst jag än före
tog; han gör det icke heller. Det är 
tant Louise och håns skuggrädda 
vän som göra det. Han förstår att 
mitt lifliga och nyckfulla lynne icke 
kan följa samma jemna stråt som 
andras. Han vet, att jag älskar hö 
gre, än q vin nor i allmänhet, och kan 
icke misstyda mina handlingar, om 
än hela verlden gjorde det. Han 
bör kunna hafva samma förtroende 
till mig, som min mor. 

Jag ville icke motsäga henne,ehuru 
jag insåg att hon nu begick ett stort 
misstag. 

• * ' 

Dagen derpå började Hjelmkrona 
tala om ridten till Löfstalund; meu 
Margot hade icke lust att företaga 
den. På tredje morgonen efter den 
afton då hon lofvade Jonas att icke 
rida dit, såg jao- henne likväl stiga 
till häst och åtföljd af Hjelmkrona 
galoppera förbi kontorsfönstren. Jag 
hörde honom yttra: 

— På en halitiirflne böra vi hinna 
till Löfstalund och det utan att an
stränga hästarne. 

* 0 
Var det möjligt ^t Margot redan 

svek det löfte, hon gifvit Jonas? 
Jag var frestad)attistörta efter dem 
och ropa till henne: kom ihåg, hvad 
du lofvade. „ ' 

J ' w. 
En timme. dereffoer. körde härads-

höfding Dyrings åkdon genom grin
den. Jonas nickade i förbifarten åt 
mig. Hans ansigte lyste af fröjd, 
då han hoppade ur vagnen, och jag 
skyndade ut från kontoret, med den 
önskan att icke träffa honom. Jag 
hade också mycket att uträtta, så 
att jag först när middagsklockan 
kallade återvände, till gården. Vid 
inträdet i matsaleu fann jag härads
höfdingen och alla ue andra samlade 
der; men icke Jonas. Han hade rest 
genast, sade taqt Louise och gaf 
mig en betydelsefull blick. 

Margot var mindre glad ftn hon 
brukade. Hon hoppades likväl att 
Jonas tkulle återkomma på efter
middagen; men det hoppet var för-
gäfves. 

Häradshöfdingen förundrade sig 
öfver Fjellmans(afl^gsnande, då det 
just varit han som fpreälagit, att de 
skulle taga omyä^en till Ströms
borg. Mot afKJneu. kom hiiradshöf-
dingens åkdon, jor att liemta honom; 
men Jonas var icke med. Margots 

Den följande dagen och öfven da- j 

gen derefter förginno, utan att Jo- j 

nas syntes tilL Slutligen, den tred- i 
je på aftonen, föreslog Margot, att j 
hon och jag skulle ro till Eneby. j 
Hon önskade träffa Jonas, sade hon. I 

Jag blef åter hennes roddare; men | 
vi iakttogo en kon6eqvent tystnad, j 
tills vi landade, då Margot bröt i 

tystnaden med: 
— Jag har varit tråkig; men jag 

rår icfce derför. Jag är orolig att 
f& veta, hvarför Jonas icke varit på 
Strömsborg. Vill herr Nilson visa 
mig den vänskapen att gå upp till j 

Eneby och underrätta sig om, huru j 

han mår. Jag skall vänta här. Om ! 
han kan, så bed honom komma hit. j 

Förlåt mig, som besvärar. j 

Margots ögon stodo fulla af tårar, J 
och hon blickade så sorgset på mig, j 
liksom hon tänkt: i 

— Kanske jag har vågat för myc- | 
ket. j 

Jag skyndade till Eneby och träf- j 

fade Jonas vid sitt skrifbord, med 
en hel åskhimmel på sin parna. i 

— Hvad vill du? frågade han. j 

— Underrätta mig om din helsa, 
blef mitt svar, hvarefter jag fram-1 
förde mitt ärende. 

Vid Margots namn skiftade han 
häftigt färg, men sade ingenting 
utan blef en lång stund sittande, öf-
verläggande med sig sjelf huru han 
borde handla; drog derefter en djup 
suck, reste sig och tog sin mössaa 
med orden: 

—- Jag skall följa dig. 
Vi funno Margot sittande med 

nedböjdt hufvud på en sten vid si 
dan af vägen. Då hon upplyfte an 
sigtet, var det vått af tårar. 

Hon skall blidka honom, tänkte 
jag-

Detta gick likväl icke så lätt Jo
nas' ansigte förblef mulet och hans 
helsning var kall. 

Jag vandrade af ner till båten. 
Länge dröjde det, innan de kom 

mo efter, och då kunde jag på bådas 
ansigten läsa, att deras samtal varit 
allvarligt. Ett djupt allvar var 
lägradt öfver Jonas' drag och Mar
got syntes ännu mycket upprörd 
De voro likväl försonade; hennes 
arm hvilade på hans, och hon såg 
upp till honom med ånger och kär 
lek i ögonen. 

Jonas följe med oss till Ströms 
borg, men var ganska fåordig. 

De veckor, som nu följde, voro 
högst otrefliga. Margot var alltid 
kärleksfull mot Jonas; men det var 
söm om en ond ande förledt henne 
att oupphörligt genom sina handlin 
gar förnärma och såra honom. 

Hjelmkrona egde öfver henne en 
makt, den hon icke kunde befria sig 
ifrån: och trots alla de scener, som 
följde efter hvärandra emellan hen
ne och Jonas," lyckades det .alltid 
Hjelmkrona att förleda henne att 
framkalla nya. 

Jonas' utseende blef betydligt för
ändradt; det antog en kall och sträf, 
stundom dyster prägel. 

Ägdtligen i slutet af september 
lemnade Hjelmkrona Strömsborg, 
för att slå sig ned på Löfstalund. 

Han gjorde nu en större bjudning, 
för att inviga sitt nya hem. Denna 
fest inträffade just under tinget. 
Forss låg sju mil från Löfstalund. 
Hjelmkrona ' hade likväl på det en
trägnaste iubjudit Jonas, att han 
skulle åtfölja Margot, njigot han för 
tinget icke kunde göi*a; nu blef det 
Margot, som ständigt återkom med 
böner att han skulle komma dit 

En afton, det var dagen före Jo
nas1 afresatill Forss, kom man åter 
att tala om balen på Löfstalund, 
hvarvid Margot bjöd upp honom till 
första valsen. 

— Margot, du tvingar mig härige
nom att komma, sade Jonas; men 
det blir också endast för denna enda 
vals. Huru stort värde den har för 
mig, bör du kunna döma deraf, att 
jag för den kommer att resa fjorton 
mil på ett dygn. Jag måste den 
följande morgonen vara tillbaka till 
Forss, då tinget åter börjar. 

Margot log och räckte honom sina 
läppar att kyssa, försäkrande att 
det var honom ensamt förbehållet 
att gifva ett dylikt prof på ridder
lighet och kärlek. (Forts.) 
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TILL ROCK ISLANDS HORISONT. 

blflad 10 cent. 
mjMkt klotb., interfolierad 25 cent. 

Innehåller alla 1 flen svenska almanackan förekommande kalen
deruppgifter, samt dessutom adresskalender för Augustana-syno
dens pastorer, synodal- och konferenskassörer m. m.; förteckning öf
ver läroverk och barmhärtighetsinrättningar, Sveriges konsuler här 
1 landet, tidniogslagen, underrättelser rörande postförsändelsers 
taxering, jämförande mått- och vikt-tabell, intressetabell, lagliga 
helgdagar, jämförande värdetabell öfver olika länders mynt, m. m. 
och läsning af omväxlande innehåll. 

Bokhandelns nya Illustrerad" katalog OJver egna fOtiag ami lnhsmäk och importerad 1|* 
teratox; erhfilles Tid d&rom framställd beg&ran gratis. 

LUTHERAN AUGUSTANA BOOK CONCERN, 
BOCK ISLAND. 

ILLINOIS. 
Filial: 213 E. St.. 

ST. PAUL, MINN. 
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$50 FÖR EN FLASKA MEDICIN. 
Härmed intygas att min hustru i flera 

år led af Astma och hade sjukdomen g&tt 
långt, att åtskilliga läkare förklarade 

att den skulle sluta med lungsot. Jag var 
päverkad att försttka en flaska af Dr. 
Warners White Wine of Tcir Syrup. Till 
min stora belfitenhet gaf dan ögonblick
lig lindring, och två flaskor botade inin 
hustru, llon är nu duktig och frUk, inan 
jag vill ej undvara medicinen, om den ock 
kostade $50 flaskan. 

WM. H. Fabbis, 
Chn. Bd. Tpé of Wilton, 

Moaroe 00., Wil 

• C. F. LUNDBECK • 
LINDSTRÖM, : MlNlt 

kr billigaste plataea i Chisago 00. 
för uppköp af 

Seldon och Skovaror m. n. 
Besök honom! 

St* Paul Leading* 

WjlLE & J!WI6 
H0SJSE& 

NIcols & Dean. 
Established 1890. 

Dealers in 
Wagon- éb Carriage Maker*,» 
Blacksmith- éb Horae-Shoer*» 

Supplies. 
Cor,. 5th & Sibley Streets. 

Arthur & 
Sternberg. 

Wholesale 

Mens Furnishing Goods, 
Notions, Hosiery, Laces, etc. 

228, 280, 282 E. 4th Street 

!!Bt4.7sr,iSTrBT> TKS. 

J. H. Schurmeler 
Wagon & Carriage Coopani. 

405—41& Kosabei o I. 
sad Dealers la 

Fine Carriages, Sleighs, 
Farm- and Spring- Wagtni 
and Buggies for Farmerw> 

ull er write to our nearest arsntsi 
Bergrwell & Olson. North Branok, 
Lorens BrO'e, Center Oily, m 
A Bunsko?. Rush Clfcjr, m 
Ohas. Elmqulfit, Stark F. 4k, m 

Sels Halvorspn. Mora, _ 
iof aedlea. Dalbo, Z nuTirt ät. ^ 

VITALIS AHLEN, 
GOTHA, MINN., 

GENERAL MERCHANDISE, 
Faruiredskaper m. m. Uppköper alla slam 
farm produkter till högsta prlsec. BOsta 
tillmötesgående j allaafseen. 

Ag'ent för denna tidning1. 

Foot, Schulze 
& Co. 

Jlwwfiwtinri of.... 
-v— Fine Shorn» —» 

Northwesters wonts for.*.. 
**Goodyear Glove" and 
Rhode Island rubbers.... 

238—2£7 E. 8rd Street-

Nyinrättade 
Jern vägsvagnar. 

"The Kortb-Westeni Line", C. St. P. 
M. & O. jeru vägen, som trafikera emellan 
Minneapolis, St. Paul och Chicago, står na 
till allmänhetens förfogande. Pressen, 
sftväl som folket I allmänhet, som sett 
dessa tåg, erkänna att vagnarne ft de
samma med afseende pfi utstyrsel, äro de 
fianste som finnas. Lokomotivet är bygdt 
efter det välkända mönstret 999, och UU 
gel är fönedt med vestibaler frftu ena än
dan till dea andra, med stora, slipade 
glasrutor, som fullständigt inhägna platt
formen, höjer utseendet och förbätta be-
qvämligheten. 

Om ni ämnar företaga en resa österut; 
hvarför icke då r?sa med det nya tåget 
"North-Western Limited"? Exkursions-
och andra biljetter gälla å dessa tåg utan 
att extra afgift begäres för ofvannämda 
beqvämilgheter. 

För köp af bilietter samt för underrät
telser angående sofplatser o. s. v. h.in
vän de man sig till närmaste stationsagent 
eller direkt till T. W. TEASDAXE, Gene
ral Passenger Agent, St. Paul, som be
redvilligt tillsänder eder pamfietter med 
fullständiga upplysningar beträffande 
dessa nya tåg, beqvämlighet öfverlräf 
fande alla anara, älven de som förerfe*. 
des nnder senaste veridsutställniug. 

Farwell, Ozmun, 
Kirk & Co. 

— Wholesale Hardware, — 
Cutlery, Guns and Sporting Goods, 
Silverware, Butcher Supplies.... 
Suracuse and Crawford Bicycles. 

Cor. 3rd St & Broadway. 

Noyes Bros. 
& Cutler. 

Oldest and Largest Drug Warehouse 
In the Northwest. 

Jobbers la— 
Faints. Oil, Glass, Chemicals *Bc. 

Oer. Sibley A: 6th steets. 

St. Paul Stained 
Glass Co. 

Glass for Churches 
Residences 

Write for designs, free. 
171 East Sixth Street. 

and 

Sharood & Crooks. 
Manufacturers of.... 

Fine Shoes 
for Ladies, Misses, Children, Men, 

Boys and Youths. 
887—889 East 7th Street 

Lfndeke, Warner 
& 3churmeier. 
Wholesale dealers In. 

Dry Goods and Notions» 
Opt. 4th & Sibley Streets. 

J. H. Allen & Co. 
The oldest Wholesale G-rooery 

House in the Northwest. 
Vail line of Groceries and Importors of.«. 

Morway Herring, 
Oa«. 3M A Sibley Sine* 

At allt land som nu utbjudes är intet 
bättre för settling och spekulation än dgfc 
som är beläget utefter 

St. Paul & Duluth 
jernvägen 

l nordöstra Minnesota, med des* nya, 
uppblomstrandeoch framåtskridande sam
hällen, stora bördiga områden, särskildt 
passande för 
Allmänt Åkerbruk, trädgårds

skötsel, boskapsskötsel, frukt
odling i mindre skala samt mejeri-
handtering och dylikt. 

Saint Paul, Minneapolis, Dululli, 
West Superior och Stwior 

med flera lifliga handelsplatser i närheten 
aro alla goda afsättningsorter för alla sor
ters laudtuiaunaprodukter. 

Landet är Hittbrukadt och dess fördel
aktiga läge i närheten af lifliga och fram
åtskridande platser tilförsäkrar det en 

snar prisstegring! 
Kartor och beskrifningår öfver 
ifrågavarande land sändes fritt» 

om man tillskrifver 

Hooewell Clarke, 
Land Commissioner 

ST. PAUL, : : MINT 

FRITT 

töfskogland. 
130 MIL FRÅN TVILLING. 

STADERNA. 

.Svenska JJutherskaKyrko-BrAad-
stods-Bolaget 

Barllngton. lown, kontrolleradt af Iowa-
kenferensen. Hr detbf HIjraBte af alla försäk
ringsbolag-. Hög-s t a försäkring som beviljas 
PÄ en egendom är $5,000. Pastorer ooh. för
samlingar inbespara mycket genom att fOr-
iikra sftväl lösöre som fast egendom 1 detta 
bolag. Vidare upplysningar meddela 

f Pastor LUDVIG IIOLMES, President. 
.Oor. Smith St Adam at»,, Burlington., low*. 

A. J. SVASON, Sekreterare, 

DEN NYA SKOLAN 
undervisar i TILLSKÄRNING och 
PROFNING samt all slags SÖM
NAD. Anställningar som lärarin
nor, när kursen genomfifåtts. Vilkor: 
$1, $2, $7, $15 och $25. Besökande 
äro välkomna. 1209-13 Guranty 
Loan Building, Minneapolis, Minn. 
Afdelningsskolor: Mrs. John Olsson, 
Grantsburg. Burnett co., Wis.; Mrs. 
Nellie McFarland, Osceola Mills, 
Wis.; Josie Herberg, Center City, 
Chisago eo1( Minn.; Mary Arty, 

i 

Inom lO mil från en marknads* 
stad. med 10,OOO innevånare* 

Omkring ett par mil från loka
la jernvägsstationer. 

Renaste vatten ocli bästa kli* 
mat i Amerika. 

Svartmylla på lerbotten, frukt» 
baraste jord som finnes. 

"Hvarest klöfver växer, ftrjöv* 
den god." 

Hvete, hafire och mais v&xa ut
märkt. 

Rika, naturliga höskördar,som 
gifva en värdefull afkast-
ning första året. 

Fri skjuts för landsökare och 
en duglig och erfaren land* 
agent medföljer. 

Lands3karebiljetter till billl<« 
gaste pris på vårt kontor. 

Fnllatändl^ft kartor oca kwkrlfolagat 

ndas portofritt Ull enh-viur adress, 

fl Mro skandinaviska agenter Ar 
•Ä-

M. H. PMIPPS. 
UM» OOMMIS«IOKCft« 

N* P. It, 1 
C, W. MOTT, v 

MNCftAl (MttMtlON Ml 
• PAULf Mtfltm 

A. E. J0SNS0H & CO, 
Laad aad Agsafo, 

e9&EntThM«l* St, Piul, Mina 
q jlfiK-, 

A 


