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JTrmlmjjen.

n mörk och regnig aflon i mcdlct af
IVovcmbcr 185 . . stannade en rcskärra
vid trappan tili ett af de förnämsla sten-
kuscn i sladen * * * ]\lcd skjntsbondcns
biträde stcg ett fruntimmer ned nx* det
obecjväma åkdonet, ocb båda, karien bä-
rande en lilen kappsäek ocb dcn af reg-
net genornblötla paraplyn , inlrädde i
nedra förstugan. Mrd ängslig förlägen—-
bet så'g Iruntiinret sig der ornkring; o—-
viss iivartbän bon sl.ulle vända sig för
att råka någon soin visadc bcnnc tili rät-
tn, samt muttaga bennes saker, i svnncr-
Lcl soin bennes följcslagare yltrade stoi*
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farbåga för sln ulanförc ståendc käsi ocb
kärra.

En li lart stiälande lainpa npplyste-
tien kreda mcd nll untl»!:a rnattor belagtle
nappaa soin förde tili öfia våningcn?
inen nppförc dcn vågade lion sig icke.
Ilar omkring lipone syntes alla dörrar
lilllästa, litoin en, der kun inifrun bör-
de bögljudtla karlrösfer. Slulligen blcf
lion dock varse en annan, närä trappan,
der nyrkein satt i låsct. Vid bennes räd-
da knackning liikuin en söninig betjent
soin jakande besvarade bennes fråga:
om öfverstlöjlnant Wcrme.ll bodde i
della lius, oeli oförskänit glodde ken—-
ne i ansio (e i det lian (illalle: 'llon Ihr
vara den syinainseiln soin de väntat kit
Iran E—, ka n j»g (pu —

r '
Ilon svaradc med ett: ”jag koninicr

från E—framlog sedän penningar ocb
li(| viderade skjntskai len, soin lion väli—-
ligt alfärdade. Sedän följde lion betjen-
ien, soin bar bennes saker, iipplorc Irap-
pan ocb genoni en sidodörr, soin förde
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liil pii låog boridor, upply.st af en i
ta liet bängande lanteena. Hermes ledsa-
gare lude ifrån sig salicrna i en fönslcr*
niscii ocli ärnade öppna en dörr på an—-
dra sidan, då vår resandej hesviira il af
sin vala kappa, bad bonoin tijeipä sig
af mrd den sarnt iiänga upp den på en
närä slåendc klädbängare; derpå log hon
af sig bahytten ocli skakade regnet af
den. t nder liden Iräddc en nng inan i
svarl driigl, mrd sorgflor kring lialten, ut
från ett närä beläget niin, lian stannade,
synbarl öfvcrrakad vid åsvnen af den
laella varelse, soin i delta ögnnblick be-
friat sig från den vanställande rcslialiilen
oeb sotu nn först varseblef bonoin. Äfven
beljenten såg förvånad n(. Karien liade
säkeet läiilit sig eli äldre anlcfe nnder
denna drägt, men såg im framför sig en
utmälil vaeker flicl.a öin liögst 18 år.

Rodnande besvarade hon den okiin-
des lällä rnen iiltrycksfulla lielsning, ocli
päsatte basligt babylten, i det lion såg
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på bctjentcn med en orolig Mick. som
tyektes fråga: bvartbän för ui mig.

Uppfattande (leima blick, tillsadc den
unge manueu bctjcntcu, att föra in da-
uien genom salongen. ”l)et vägax- jag
vissi ickc,” svarade denne, ’’bcrrskapet har
freintuan i afton, och mamselln bar koin—-
mer, eflcr hvad jag bört, bit kara på söin.’’

Likasoin gächad i någon förmodan,
aflägsnade sig den andre.

Hon iufördcs nu i ett slags dome-
stikrum, der en jungfru satt ock sydde.
Karien gick sedän för att aninäia ben-
nes ankomst Los "bennes nåd.”

En stund förflöt under oangenäm
valitan; då inträddc tvenne andra qvins-
personer: den cna, redan öfver inedelål.
dern, var utstyrd med lösioekar oeb nrg-
ligen ombunden med en svart silkrsduk;
ett köks förkiade samt en stor nyckel-
knippa vid sidan anlyddc genast liusliål-
lerskan; den andra var en ung kammar.
piga af näkbigt utsccude. Båda skärskå-
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dadc vår resande från hufvud tili fot och
sluteligen anmärkfe deu unga:

Hon harlänge lålit herrskapct väiltä
pä sigj vi audra ha värit här allt sedän
allhelgon.

Synbarligen sårad af denna näsvisa
anmärkning, svarade likväl den tilltaladc
saktinodigt:

Det raaste vara ett missförstånd,
jungfru lilla. Jag är ingaluuda städslad
tili någon tjenst här i kuset, utan kom-
mer på en vänlig bjudning af bennes herr-
skap. Väl var det min afsigt att komina
förr, men häudclsen fördröjde min hitresa*

Sömraerskan mumlade nägot ora att
den koramcr tids nog, soin skall hänga,"

och efter några sinseraellan vexlade blic-
kar, yttrade frun leende:

Ja så, raamsell stöder sig på att hon
på längt håll är slägt med "bennes nåd."

Jag är fru Werraells brordotter.
Men hvarföre bcnämnes hon "faennes nåd?”
Wermellska uaumet är icke af adei.
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Det vet jag ocksä alllför väl, min
lilla mamselli svarade biisbillerskan,
men tlå vår linskontlc från kaiten med ens
blcf öfvcrstlöjtnant, jäste hegmodet ti,
oeli frun kallalle husfolkct tillsammans ooh
tillsade oss alt Lädancfter säg» ’’bennes
nåd,” för korthetens sknll, bevars! För
oss var det just sak saunoa, men de för-
näma ocb tili och mod deras egna bekan-
ta skralla i nijugg deråt. För att ej skäm*
ina en god sak, kalla vi också döttrania
för fröknar, och det upptages ganska na-
dlgt. Men berre Gud,sä jag pratar! Jag
glönnncr alldeles alt jag talar med ken-
ties nåds brordotter och torde la ....

Var icke rädd, genon» mig skail
frun icke få någon ledsambet.

Så myeket bättre, niin lilla mam-

selli Folk soin löpa med scjvalier batar
jag soin synden. Man kan väl ickeall-
tid väga sinä ord på gullvigt belicr, utan
dä och då säger man sin hjertans niening.

IIvein vet burn många ovägda ord
ännn kunnat uudfaila husrådinnan, om
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icke betjcnten kömmit för alt efler ben-
«es nåds befallning föra den freinmaude
nianiselln i det rura der teet serverades.

Mcd en fyst bönesnek ora (ålamod i
sinä nya o löimla förbällanden , gJek dcit
unga Hiekan alt möla en närä slägtinge,
sora ännu var lieim e alldeles obekant.

Vi niåste raed några ord, gä berät-
lelsen i förväg.

Fru Wermcll Lade efter sinä för-
äldrars död sora flicfca värit några år i
brodrens bus, de första årcu afbansgif-
tc; men, säsoin svägerskor i allinänbet,
kade boi» ocb den unga frun ej sympati-
serat. Hoi» skiijde sig dcrföre ocb var
cu tid Los en aflägsen släglinge i S:l Pe-
tersburg, der hoi» lärde kanna Wcrraell,
soin då endast var fänrik vid elt infante-
ri-rcgeraenle. Dc gifte sig ocb lefdc
kuappt i inånga år af bans löjtnants löi»,
ti lls lian sluleligen erliöll transport tili
Finland, ocb inträdde vid ett rang-rege-
tnente, sarat sleg luon» kori tili den post
lian nu iunebade.
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IVu lefde familjpn pä bvad man i
allinani tai kallar ”stor fot,” och frn
Wermell hade, sedän sin ätcrkomst tili
fädernesiandet, alldeles icke lagit någon
vidare nofis om sinä anhöriga. Genorn
tidningarnc kände hon alt brodrcn var
död och lians egcndom upplåten ål kredi-
lorerne. Anledning nog för vissi folk
att ej påminna sig fattige slägtingar, el.
ler barndorosvänner.

För en tid sedän bade hon träffat
tillsammans nied några darner af en an—-

scdd familj, lieminä från hcnnes fö—-
deiseort, der hcnnes brör värit ctablcrad,

hvilka kände och syntes tnycket in—-
tressera sig för den aflidnes fru och döttrar.
Dc hade under sin hitresa bcsökt dcssa
aktningsvärda personer i E— , dit dö-
sämme flyllat, för att genom haudarbeten
söka sin utkomst. Den äidste af döttrarne,
soni baft den olyekan att förlora hörscln
efter en svår sjukdom, bidrog niest tili
busels berguing genom sin skicklighet i
klädssöuij den medlersta var borta som
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guvernant uppåt landct, och de kunde ej
nog loforda den yngsta, så väl för hen-
nes älskvärda personligket, sora hcnnes
fallenhet och lidsamma hand i alla då bruk-
liga granlåtsarbeten. De beklagade hioit,
alt hon i en iiten stad , sadan sora
E—, ej kundc draga uågon fördel af si-
nä inånga taiangcr.

Fru Wermclls fåfänga sinickrades af
dessa loford. Skulle ej motsatsen värit
tillräckligt känd, kade hou kanhända gjort
sig en förtjenstaf deras förvärfvade kun-
skupor; nu giek ej delta an. Hennes yng-
re dutter, Minette, soin var närvarande,
hviskade inodrcn nägot i orat, och nu ficfc
den goda fruu ett ”rapptus’’ af slägtkär-
lek, vuode sig tili sin man med den frå-
gan; om hän tillät tienne skrifva efter
den yngsta Hiekan, Ida, på det att hou i
deras hus, skulle ernå deu bildning för
sällskapslifvet, sora modrens sraå onistän-
dighcter och sjelfva ortena inskräukthet
ej kuude meddela benne.
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Ue resandc drogo väl Utcl på mnn
åt fruns ensidiga tanko ora E— och dess
■ nnrvånare; riien ansågn dock föralagct
löidelaktigt. På ani äterrcsa bcsökte de
åler fV» llcdrcn, soin cfler något betän-
kamle moltog anbndet. Elliini lyeklig
Ida fann sig i (ummet, vap bön dock iekc
obenägen att se sig litet onikring i verl-
den, och vätilade sig en ganska trcilig
'inter iios sinä niistän jemnåriga kusiner.

Då Ida inträdde gcnom yltrc dörren
tili det niin, der en annan beljcnt aftor-
kade de redan begagnade tbekopparna,
ntkom fru W epniell från dcn, soin förde
tili säilskapsruinnien.

Ilen bild, Idas faniasi gjoit sig orn
tanten , cllcr modrcns bcskrifning om
dcnnas utseende som flicka, blef genast
tilliiitetgjord. I stäilet alt finna tienne
soin mager oeb niörklagd, såg hon ben-
ne mi vara en masiv malrona nied ett
blekgult, pussigt ansigtc, ulan annat ut-
tryck i dc platta dragen, än ett inissnöje,
ellei' rättare sagl: tillgjord förnämbet.
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Hemics gäng var tung, ocb rörelserna
stcla. En slags afektcrad vårdslösbet låg
i bennes »att att kläda sig: en otilli>uu—-
(len blnsrock af muusiin ele lain sväfvadc
omkring (len nog fylliga fignren; rosa-
banden i en clegant spetsinössa passade
bvarkrn tili bennes år, ännu inindre tili
bennes «tscende.

Idas bjerlliga men vördnadsfulla liels-
ning besvarade bon med en ball byss på

tonen, bvanned bon bjöd benue
vara välkommen, var intet «ägande; oc!i
«tao ali inlåta sig i nägot sain tai, bcfal-
te bon belje.nten servera tiili åt mamselln.
Sedän sbulle den, soin anna stod vid dur-
pen ocb a fvaktade bennes bcfallning, fo ra

uiamselln i fröknnrnes arbetsrnm, dii eu
säng siilille ställas for bennes räkning.
Efler dessa anordningar vaade bon sig
åler tili Ida, sägande, att bon nu voro
bindrad, men att dc skullc återsc bvar-
andra loljande dagen vid frnkoslbordct.

Med det redan kalinalle tlicrt ned—-
sväljdc Ida de tårar soin ovillkorligt ville
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franibryta—■ ty liuru litct bade hon, vand
vid okonstlad bjertligbet och välvilja,
någonsin kunnat ana cller tanka sigr ett
sådant mottagande lion följde sedän
mcd tili det anvisade rumniet, sont lag
innanförc det, livari hon först klifvit in—-
lord.

Lemnnd här åt sig sjclf, såg lion sig
omkring. Med allt skäl knnde delta kal-
la» ett arbelsrura; ty ett halft (hissin sybå—-
gor med balffardiga, eller cndast påbe-
gynta arbeten i lappetscri ocli broderi,
äfvensom mönstcr, stramaljcr af diverse
färgcr, samt bögar af sammantrassladf
zclir garn intogo bord, stolar, m. m. Del-
ta, äfveiasom några peri- ocb knytnings-
arbeten, visade att julen var i antågande.
Men för att tili dess liinna få allt delta
flirdigt, fordrades ett dussin siialla lian—-
der. Van vid sysselsättning ocb ordning,
företog sig Ida att reda ut ocb i ord—-
ninglägga det trassliga garnet, samt ge
det öfriga ett trelligare utseende, med au
hou allt emellanåt lyssnade, om icke uå-
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gondera af licnnes knsiner sknlle in (liina

siff-5 mcn derpa väntade lion förgäfves.
Slutcligen kom en jiiga nied liemics qvälu-
vard, Lestäende af kali mat, häddade Len-
nes säng, visade tienne att man nied en
regel kiimlc stänga dörren innanföre, ocli
aflägsnade sig.

IVu frambröt de längc återbällna tä-
rarne. Aek! snekade lion, livarföee kom
j;'g liit, li varföre lemnadc jag mitt äl-
tikade neli trefliga beni för att se mig
beliandiad nied köid ocli iikgiltigiiet. Att
minä knsiner., för min skidi, antingen
siilille lemua sinä gäster, eller införa mig
bland desse, såsom jag kom från en Le—-
svärlig resa, derpä undrar jag ieke nii-
nierä, ty aill omkring mig inlyg-ar att
vara föi liållanden aro sä olikaj men ägna
mig några ögonblick tili en vänlig liris-
ning, eller skieka mig några lijertliga
ord, som en nrsäkt, om delta icke lätit »ig
göra, det kade väl ändå icke värit för myc-
kel. Mcn niäliända jag likväl gör detn
orältj kanske liar ingen lätit dem veta
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min ankomst. Morgondagen skall äfcr
försona livad min egen oluligbet neli rin-
g» vana vid "stora meritien” genast an-

såg för ogäslvänligbet.
Under dessa oeb dvlcka tankan sont-

nade Ida senl omsider, oeb val:nadc i
delsarnma en väggkloe.ka i mminel nta tr-
iore slog sju. Af farbäga alt hafva för-
sof\it sig, steg bon npp och blädde sig,
oakladt del var inöekl i riutunet, med den
tanken; alt om kenties kusiner ville öf-
verrasba lienne, de dä cj sinille linna ben-
»ic oklädd; sahta deo g lion ifrån regelit,
ocli tog sillijns l'iir alt tända det i vtlre
ruminel, meis äfven der var mörlit.

Jag måsle misslagit inig om klock-
slagcu, länktc bon, ocli äinnade sanda
nm, men du Lldf bon varsc eldsben gc-
nom glasrntan på en dörr soin lorde lill
I.öltel. Der muttes bon ai' busbållerskan,
gom sforligei* lorundrade sig öfver alt
inamseli redan var uppstigen ocb fäedig
blädd, bon, soin nti riktigt bordl livita
ut cflcr gin resa. "iliiir 1 kuset stiger Us-
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grn af berrskapct upp förrn inellan alta
oeb nie, ty säilän går någon i säng före
inidnatten; men onktadt Jag får vara den
»Idra sista, muste Ja g dock vara drn för-
sta soin sliger upp. Då jag omöjiigt lian
vänla [iå deras kuilu, består jag inig van-
liglvis mitt iiiurgoikkaifc sjelf, orli om
nianisell är van alt sliga tidigt npp, så
lian lion allini drieka en kopp mrd niig.
För det närvarandc sfcall liäradsliöfdingen
alllid lia kalfc tili sig pä slaget sju ocli
"aldrig så inagrr slek alt ej något dry-
per af,” säger ordspiål.et gå nn in
tilibaka, nila lilla nianisell; så snart jag
skicknt in li ärad'bö Idin gon s "uiandarin,”
beinlnr jag panna neli tillbeliör, odi vi
drirka då lillsaninians."

Det dröjde också längr förrjän litin
koin; inedan de ilmekö, slog giiniuian npp
sin språklåda:

Så ondt det gjorde inig äitinäni,
scll niåsle tillbringa iicla långa qvälla
bär allena, var jag '"okapabel'’ att kom-
ina ifrån for att prala bort en stund*
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Det svcd mig in i själen att se liennc
mottagas som en vihi frenunande af sm
närmastc släglinge, elinrn del alli förut
anade mig Imru det sknlle gu. Ilon är
god ooh oerfaren, ocli länker dcrföre väl
uin alla menniskor; men vår frn är
skatn tili sägandes en riktig kalkon-
liöna af lutter förnarnliet; rangeu af öf—-
versllöjtnanska har förvridit liemics sva-
ga liufvud. Sknlle någon tro det? lion
söker öfvertala sin liian att skaffa sig a-

deiskap; inen det lär ickc vara så lait det,
ocli knslar, eflcr hvad jag fönnodar,
vaekra pengar, ocli dessa gå åt, när de
ilnnas, soin sniör för solskcn.

men Lennes döltrar?
Äplct faller säilän långt ifrån

trädet, neli det sannas äfven här, tv den
äldsta är "justement” modrens afbild.
Stolt ocli inbilsk, tror lion sig fönnod—-
ligen lili en grefvinna nied (iden. Den
yngrc systeri! är bällre, itien en yrliätla,
soin gerna gör ’’spetakel” af alla inen-

niskurj qvick är Lou soin en girs, men
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!iar Intel tålamod med någonting ”rc-
gelt." Det är hon som bcgynt med alla
dessa arbcten, som mamsell säkert får
tråba med, ty genom henne blifva de i
ali evigliet ieke färdiga.

Är den af frun omnämuda bärads-
böfdingen son i kuset?

Nej bevars! ban är brorson tili öf-
verstlöjtnantcn, som vissi icfce vore emot
att lå hon o m tili måg, ty den unga liemi
bar sin goda ulkoilisi, och är utomdess
en ganska bygglig ungdom, som . . . .

Frun blef im ntkallad ocb Ida lemnad
allcna att eftersinna bvad Lon bört, tills
blockan närä tio, då betjenten kom för
att föra henne tili frukosten.

I sti.il let att vdsa bcnue den ginasfe
vägen genom köket tili matsalen, kade
lian tillsägelse att ledsaga benne genom
koridoren, tamburcn och salongen. San-
nolikt ville man imponera på den fattiga
slägtingen, genom de raånga., för benne
freuimandc lyxartiklarna.

2
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Vid en pclarvägg i salongen satt en
ting darn 1 en clcgant niorgonkiiidsel;
hon spelade vårdslöst med ena kauden,
under det alt bon lalade vid en bredvid
stående nng man, soin tankspridd blädd-
rade genom ett bäfte med noter. Ida
igenkände i linnoin densamma hon moite
i koridoren aftonen förut. Hau bugade
sig artigt, och en glad öfvcrraskning må-
lade sig i bans blick, under det alt da-
men endast böjdc sig ett par tum från
stolcn ocb med haudeu visade på en dörr
tili venster öin karuinen.

Ida följde anvisniugcn ocb tänfctc:
den der är säkert bäradsböfdingen, tuen

lion var säkert någon fremmande person
bar i kuset.

I rumniet, der frukoslen väntade, be-
fnnno sig trenne vid ett fön-
ster sait öfversllöjtnanten insvept ien
inåugbrokig scbiafrock, rökande en ei—-
garr och läsande i ett tidningsblad; vid
det andra slod en ung flicka med ett
gladt ocb lilligt ausigte, som kunnat kai*
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las vackcrt, om hon pj värit så fräknig
och lierin es hlonda lockar icke skiflat
för mycket i rödf. Ilennes nåd” se 1 * i
en mahogny, nied lappiseri beklädd gung-
slol, och karesserade en livit spitshund,
soin häftigt skällande rnsade ued emot
Ida. Ofverstlöjfnanten lade från sig fid-
ningen och cigairen, Hkväl utan att sti-
ga upp cller lyfta pä rökmössan räckte
lian handen mut den unga flicl.au ocli
drog henne tili sig, fixerade henne, sä-
gande: "Var icke rädd för hnnden, mitt
vaekra hain, den är på langt när icke så
farlig soin den skäller tili" och nn
tryekte hän en ljudelig kyss på hennes
rosiga kind, hvars lina Imd erhöll ett
synhart niärke efter hans yfviga, slräf-
va, rödaktiga mnstacher. Men denna hels-
ning syntes mera vara ägnad den vaek-
ra Hiekan, an hans hustrus närä an—-
förvandt.

Den unga damen hade emellertid fy—-
stat hnnden, och faltade nu Idas hand,
sägande: "Välkonuneu tili oss, kara Ida,
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gå heter du ju, vill jag minnas? ocli
som ingen vill presentera mig, så vill
jag göra det sjelf. Jag är dcn yngre
dottcrn här i luiset och lietcr i skrift-
språk Natalia, i dagligt tai Natinfca.’’

Iljcrtligt besvarade Ida benncs haud-
tryckning. Glädjen öfver detta förhopp-
nlngsväcfcande beinölaude varadc dock ic-
ke läuge; ty under detina lilla scen hade
tantcu varsamt stigit ned från gungsto—-
len, belsande licanc med en nådig nick,
likväl utan att taga benuc i handen. Se-
dän begynte Lon fråga efter såväl hen-
nes, soin syslrarnes åldcr; burn länge-
sedan det var som fadren dog; hvad hen-
nes mor nu lefde af, och mera dylifct.

Ebuni obebagligt och föga passande
detta inqvisitorisku fiirhör äfven förekom
Ida, svarade hou likväl uppriktigt och
okonstladt på alla tantens frågor: sade,
att hcnnes goda mor lefde endast af sitt
eget, och i synnerhet af hennes äldsta
systers arhete.
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Men dervid lär det säkert icke väri-
käs tnånga feta stckar! invände fru
Wermell ironiskt, ock sådant lär tnin-
sann kosta på. Se icke så förvånad at,
kara. Dii känner kanske icke kuru myc-
ket din mors slöseri ock aiisskushällniag
kidrog tii! din faders ruin.

Föriåt, om jag frågar hvaruti del-
ta bestod, afbröt lienne Ida, dristigvor-
den genom att köra sinä föräldrar, i
synnerket sin goda älskade moder för-
talas. Så långt mitt karnaminae sträc-
ker sig, påaiinner jag mig ej nägot öf-
verflödigt lefnadssält, kvarkea i klädcr,
mökier eller kalascr. /

Dcruli kar du på säft ock visrält,
men i hvardagslag lefdes der alltför

kostsamt
, för att vara ett korgarhus.

Dm mor kade från karndomen värit vand
vid ett läckcrt ock godt kord; utan att
kesinna att sådant förslört hennes egna
foräld rars tillgångar, ock att kon ingen-
ting förde med sig i min krors kas, in-
förde kon der saamia lefuadssätt. Den
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unga frun satte en hcdcr uti att laga del
soin var smakligt och godt, käniäni, a!
Bodbetjeningen, tili ocli med tjenstefol-
ket, åto Samina slags mat sora herrska—-
pci sjrifva.

Då kade ja mamina också goda da-
gar, den tiden mamma var i dcras Las,
iaföll IV-aliuka. Mamma är ju ingen
kostföraktare helicr.

Wermell, sora då och dä gifvit sin
fr-u en rnissniijd blick, den hon likväl
icke syntes blifvit varse, steg nu upp,
tog henne uuder armen och närmade sig
fmkostbordct, sarat afbröt derigenora det
ledsaaima satuta!et, ocli Ida hon vaa-
de sig bort, för alt borttorka den tår
sora dcnna plågsararaa stund frampressat.
Då såg hon den, hon med rätta ansågiför
Läradshöfdingen, ståcnde hakoin sig, ocb
att hän värit ett vittne tili föregående
samtal. Blodet strömraadc upp i heunes
kinder; men hans öga bvilade på henne
med sådant deltagaude, att hon smånln-
goai lugmdes och deltog, åtminslone ef-
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ter utsecndct, i frukostcn, sedän Wer-
mell presentcraf den äldre dottren, som
gjorde en ganska knappkändlg Lelsning.
Det var sanuna dam hon nyss sett i sa-
longen.

Fjorton dagar derefter skref Ida tili
sin äldste syster följande;

’ Hvarföre kom jag hit? Hvarföre leiu-
nade jag ett älskadt liern, för att här
fratnsucka ett tråkigl iif bland fremman-
de, likgiltiga fremmande för
inig både i tänkesätt ocli vanor intet
drag af ett varmare deltagande för frem-
lingen, en enda undaritagen . . . docfc,
deroin en annan gång, . . .

Mitt första onidöme var ickc så för—-
hastadt ocli orätlvisf, soin du och mam-
ma tyckes tro. Efter onkels första, me-
ra Ljertliga mottagning, syues Lan knappt
blifva inig varsej utomdcss ser jag ho—-
nom ganska säilän, endast uågongåug
vid frukosttimmen, den cnda tid på da-
gcu då dia Ida får den aran att vara en
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ringa medlem af familjen; ty i ansccnde
tili de allt kortare dagarna, och på det
jag icke skall försumma mig, föres mid-
dagcn in tili mig, och om aftnarne äro
de merändels kerta, ellcr är der frem-
mande, och ingen tar yttrat en öaskan
att se mig vara m cd. Jag sitter da na-
stan sotu en fånge på mitt rum, öfver-
hopad med arbete.

Den lilla tid jag dagligen särmään—-
träffar med tant, plågar hon mig med
sinä enfonniga frågor öfver de minsta
omständigheter i hemmet. Detta sker
ingalunda af deltagande, ulan endast for
att visa sin egen öfverlägsenhet. Dessa
dagligen upprepade frågor besvaras ock-
så alltid af mig med sanima svar. Man-
ne bon icke tröllnar tili slut!

Ingen sympati räder meilan bennes
döttrar; de äro lika olika tili lynne som
utseeude. Aurora är lång och smal,
men icke väl växt, något mörklagd, med
sammanvuxna ögonbryn. Läste vi icke
en gång att detta var teckea tili ett des-
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potiskt, cgoistiskt sinnelag? åtminstone
synes det intraiFa Lär. Merändcls kuin-
mer Lon en gäng om dagen, säilän tvä,
för att se, dömma och korrigera de ar-

Lefen Natinka och jag ha under händer.
Sjelf sysselsätter hon sig endast tned ro-
tnanläsning och musik; jag tror hon ar-
ven gör anspråk på alt vara vitter, åt-
ininstonc inbillar hon sig vara en kora-
petent domare öfver vitterhet och poesi.
Hon är väl icke ovänlig emot mig, men
i hennes väsende ligger en kylä, som
hindrar ali förtrolighet.

Men h,ura ge dig en skildring af Ma-
tinka? denna lifliga, ombytliga varelse,
som ej 1 tvenne ininuter fcan tanka på
något allvarligt. Hon faltap allting latt,
och begynner allt, ulan alt fullborda nå-
got. Lättrörd, bar hon kausia för en
olyeklig like: men i nasta ögonhlick kan
hon vara i stånd alt skratta åt den, ty
hennes uyckfulla Pantasi finner alitid nå-
got att förlöjliga. Det varsta är, att
tant tror henue vara ett geni, och hon
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är sjelf icke säilän af samma tarike. Det
är bon soin begynl alla dessa arbeten,
ocb bvarjedag faller lion på en ny idee.
Vili du ba en förleckning pä de arbe-
ten jag måsle förfärdiga, så se här: tven-
ne solfdynor åt tant; en naltsäck för en-
kel; en eldskärm för salongen ocb en
skjutväska ät kusin Ferdinand, bärads-
böfdingen; alla dessa aro pä långt när
icfce lialffärdigc ännu, Utom alli detta
vore änuu myeket annat; men man bör-
jar ime omöjlighcten att få det färdigt.
Likväl började Natinba i går en börs,
sydd med perlor på spetstyg, den bon
äruade bäradshöfdingcn, men i dag vap
bon mäti på saken. Inom mig bar jag
likväl beslntat, att om också något an-
nat niåste leinnas, så skall denna börs
LII färdig, sknlle jag ocb försåka bvilan
en bel nait: ty vei du, ban är den enda
person, bvars närvaro stundom gör lif-
vet drägligt bar i litiset. Jag träflar ho-
nom vissi icke oftare än vid frukosten,
ocb då tilitalar ban mig aldrig, men
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alllid ger hän honversatlonen en sådan
väudning, att den har och ger mig in-
tresse; derigenom försvinner inånget o—-
hehag, som lants odrägliga frågor och
anmärkningar eljest förorsafca mig.

Efter jag har tid och papper, vill jag
meddela dig en liten sceu under frnkost-
timman i förgår, medan vi vänlade på
tant.

Då jag inträdde in i rummet, sutto
liickorna och läste i hvar sin roman;jag
nännade miglVatinka. ”Har du läst Cou-
sinerna?” frågade hon och visade mig ti-
lein.

Rfej, svarade jag, men jag läste i en
nppsats på någon tidning, straxt efter
sedän bokcn kömmit ut, att den ej skall
vara någon nyltig lektyr för unga flickor.

Katinka storskrattadc, och Aurora sade,
j det hon inedlldsanit leendc skakade
hufvudet: ”Du är likväl hra enfaldig och
småstadsaktig, kara Ida! Begriper du ic-
ke att den uppsatsen eukoin \ar skrifven
för att göra bokcn desto hegärligare.
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,Atminstonc gjorde just dcnsamma npp-
satscu oss nyliknc alt läsa denna bok."

Jag teg som ett godt barn. IVatinka
ropade på bäradshöfdingen från andra
sidan rummet, der hau slått en stund
ocb belraktat ett par guldfiskar, ulan att
synas ge det minsta akt uppå öss.

’’llar kusin Ferdinand läst Cousiner-
naT’ frågade hou skrattande.

"Jag studerar dem som bäst/’ svara-
de lian, niistän allvarligt.

"Det der låter ju otroligt,” anmärkle
Aurora. "Kusin är ju en roman förak-
tare!”

"Ilvein bar bebagat säga så?’’ frågade
hän. "Det är jag visst ickej tverlom gil-
lar jag myeket teckningar från bvar—-
dagslifvct i dess mångfaldiga skiftnin-
gar, endast de medföra något förädlan*
de för själen ocb bjertat, eller sannt
målade karakfärer; men att nnga damer,
antingen de läsa för sitt nöje, eller det
som bältrc vore, för att odla sinä be-
grepp ocb samla någon menniskokänne-
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dom, kuuna ntliärda samt tili ocli med
föredraga en Victor Hngos och Balzacs
skapelser, det begriper jag icke! Ni tor-
de erinra cdcr, att det var minä anraärk-
ningar mot dessa förfaltare, soin ådrog
mig keskyllniugen att vara roinan för—-
aktare. 1 min lanke mcd för deuna lek-
tyr endast en nylta.”

”Ock Lvilken då, om jag får frågaT'
”Dcn, att de unga damer soin älska

deuna slags lektyr, aldrig Löra lida af
svaga uerfvcr, emedau vanan vid skil-
dringar af skräekseener, sådane sora dessa
furfattares, raaste Lärda dem.’’

Alla skraltadc, kallade honora en
ulspegel, en satirikus, och ....

Alen kvartill tjenar denna berät-
telse"? frågar min äldsta syster. Jo,
goda Anna , jag öuskade att du sett
den blick, bvarraed lian sade: ”Jag
studerar Gousinerna 3” den uttryekte
tydligare än ord ; jag gcnoraskådar
er alla tre. Och anse mig icke
för fåfäng, bästa syster! jag tror att
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detta iakttagande var tili din Idas för-
del.”

En dag sednare.
”En händclsc liar stört den vanliga

enformighetcn; deu 1 mitt förra bref
omnämnda hushållerskan, fru Lundström,
inträdde så glad och nyter tili mig i
morse med mitt kaffe, och medförde en
liten biljett lii! mig frän en åldrig fru,
som bcbor några rum i biiscls tredje vå-
ning. Jag bar några gånger raött ken-
ne i trapporna, och då bar hon alltid
belsat mig så vänligt, och sett på mig
med en så rnoderlig blich, att jag fun-
nit mig helt inlagen af hennes person.
På min efterfiägan sade man att hon
var enkä efter en Assessor,

Hon skrcf no tili mig följande ords
”Om den utiga mainsell icke anser den

tid iorlorad, som hon ägnar ålderdomen,
och det förnekar hennes hela väsende*
så tar hon, med det första, arbete med sig
en aflon och besöker en gamma! baru-
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lös gumtna, som vänskapsfullt tccknar
sig Heiena Sylvan.’’

Mamma varnade mig, att ej göra nä-
gon enskilt kekantskap; men jag tror
Died tillförsigt, alt hon skall gilla deu-
na, och jag anser -mig ganska liedrad af
denna bjudning. Du, som käuner min
Stora förkärlck för den ålderdom, som
kyser godhet ocli medkänsla för ung-
domeus små fröjder och sorger, inser
läti att jag i kenties umgänge miadre
skall sakna min goda mamma.”
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Ocn uttga juristcn cd) granitfrmt.
IVaturcn ocb lyckan voro de välgö—-

rande feer soin omgåfvo Ferdinands
vagga, de skänkte honom en förnuftig
och likval öm och kiirleksrik niodcr. Ti-
digl fadcrlös, blcf ban sålcdes icke en
af dessa bortklcmade moderspiltar, hvar-
af verlden ty värr öfvcrllödar. Hans mor
bade i tidigare åren af sin lefnad ge-
nomgått en kurs i olyekan, genom att
llere år nödgas vara i ett bus med llärd-
fnlla dötlrar ocb en son som blcf fa-
miljens plågorisj inen med lidandet föl-
jer alltid något godt: bon lärde sig tun.
ka såväl öfver sig sjelf, soin andra, ocb,
fui It medveten af sinä pligter, blef bon
en duglig maka ocb moder.
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Så innerligl lion älskade sin son, sitt
enda liani, ansåg lion linnoin lifcväl all-
tid soin ett län, för hvilkct lion skulle
avara på den slora lålicnsliapsdagen. Föij-
den af den ornsorg lion egnade lians
barndoin oeli andeliga uppfostran i henk-
inet, var den, alt lion vid sin horlgång
lemnadc Lnnom soin en hraflfnll ung
man håde tili liropp oeli själ, med gag»
uandc kunshapcr och fast heslut, att
med stadiga, aldrig vacfclande grund—-
satser, fortgå på den hana lian valt för
sin verlisainhel, för alt hlifva en nyltig
medlem i det stora saniiiållet.

Efter modrcns död log lian sig ett
halft ars tjensllcdigliel, för att ordna
sinä alfärer sinut hesölia några orlcr af
sitt foslerland, oeli det är vid dcnna tid-
puntit vi göra hans bekaiitskap, ty vid
ålerresan genom ** * uppfyllde hän ett
gifvet löflc och dröjde en lilen tid hos
sinä förut niistän olielianta släglingar.
Föräldrarac gjorde allt sitt tili, för att

5
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fängsla den unga matinea; men dcras be-
uiödandc att qvar lialla en sadan, mcd
sana individualitet begåfvad person, i ett
lif, fullt af flärd, egoism och inre tora-
ilet, sbulle likväl ej lyckats, såfraint ej
några för dem osynliga trådar Lallit den
unge mamien fången, soin förut värit fri
från hvarje öminure förbindelse.

Första åsyuen af Ida hade gjort in-
tryck på baus kansia; likväl ville hau
sjelf tillskrifva detta, soin en följd af
det ofönnodade i delta möte. Men so-
dan hau såg det tvungna förhållandet
livari den unga intagande Hiekan stod tili
sinä högdragne, siuäsinnadc anförvand-
ter, sora endast begagnade hennes skiek-
lighct tili sin nytta, erinrades Laa lii—-
ligt on» sin bortgångna moder, sora ai-
von fått genoratråka sin gladasle åldcr i
ett foniäiut hus, oingifven af fåfänga
menniskor, vida niider henue i sanu bild-
ning. Ju inera hau, obeinärkl af alla,
jakttog hennes uppförande, så fritt från
ali förställning, desto mera faun hau att
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bon motsvaradc det ideal lian gjort sig
om en följcslagcrska genom Jifvct, och
alivarligrt bcslöl lian att liär lillvinna sig
ett bjerta, soin odcladt skulle lillböra bo-
-1101115 men burn inleda någon närinä-
re bekantskap, ulan alt nisällä benne för
tjenstefolkets prat, ocb släglingarnes e-
lakbcl ocb bit(ra anmärkningar ?.

.
.

Uock, lian var juLyckans skötebarn, och
denna gynnade honom förr än ban för-
modade.

Äfven ban bade, under silt vistande
bos öfverstlöjlnantcns, någongäng mött
den af oss flygtigt oimiämnda gamla as-
scssorskan, ocb antingen delta möte sked-
de i Irapporna ellcr pä gården, bade lian

alltid, af incdfödd artigbet ocb aktning
för åtderdomen, balsat på den ganilavän-
liga frun, ocb derigenom intagit benne
tili sin fördel. Ilon underlät ocksåicke
alt underrätta sig om honom, och en dag
då Ferdinand, vid en inträifande balka,
bjöd benne kauden, för alt bjelpa hen-
no vid ett elakt sialle ulanför trappan,
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bad hon alt få tala ndgra ord vid bonom,
om hans tid medgaf det.

Hon sade sig- hafva hört honotti be-
näinnas häradshöfding, samt siulat deraf
att hän vore jurist; och sora hon hade
en liten affär, hvaröfver hon önsbade
förfråga sig: bos nägon soin förstod sa-
ben, bad hon honom bevisa sig den god-
heten, att vid tillfälle göra benne ett be-
BÖhj de vore ju så närä grannar.

Jag är rcsande, och här på en gan-
sba obestämd tid, min goda fru assessor-
sba, svarade lian, och ban sålcdes ej
åtaga inig någon sab. Men när soin belst
är jag villig alt mcddela de råd, som std
i niin förmäga.

Det är ocbså bvad jag önsbar. Vili
derför bäradshöfdingeh vara så god och
dricba baffe bos mig på cflermiddagen,
fiå få vi vidare talas vid om sabcu.

Med bcställsarn hand ordnade fru Svl-
van baffebordct framför den lilla gam-
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malmodiga men beqväma soffan, livillien,
libasom stolarna, hade öfverdrag af stor
fasonerad triumfant. De fina, genom-
skinligc thekopparna af sachsiskt porse-
liu, togos «cd från det med förgyllnin-
gar ocL många zirater utsirade glasskå-
pet, der silfver pjeser, antika glas
och and ra kuriosa alltsaminans ett arf
efter liennes svärmoder, och på hvilket
deuua fru satte ett stort värde, såsoin min-
nen från föräldrahuset voro på det
prydligaste orduade. Sedän satte guui-
man sig vid sitt stickarbcte, för att af-
vahta bäradsböfdingcns ankomst.

Ferdinand lät iche länge vänla på sig.
Sedän hän gifvit haifet ett välförtjent
loford, och beundrat de vaehra koppar-
na, hom Laa småningoni tili ändauiålet
för sitt besök.

Vemodigt leende sade då den åldriga
fruu:

Vet häradsböfdingen, jag bar rik-
tigt sökt bereda mig på, att franiställa
min sak på ett kort, men tillillä tydligt
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sätt, emcdan jag nog vet alt dc nnga,
ocli i synnerhet de uoga hcrrarna, icke
älska vidlöftiga berättclscr mcn, det
är just ingen lätt sak för oss gamla,
alt ....

Oroa er alldeles icke deröfver, tä-
stä fru assessorska! infol 1 Ferdinand,
jag kar godt om tid, ock vore er be-
rättelse aldrig så låug, skall jag iued nö-
je lana ett uppinärksamt ora.

Jag tackar för er godhet, och vill
begynna från den tid jag ännu var ung,
me» vill göra det så knapphändigt soni
möjligt. SI in far var en i sitt ståml
aktad guldsmed här i staden, och jag
hans enda hara. Tidigt förlorade jag
min tnoder, och förestod redan vid 18 år
min fars hushåli. Da lärde jag kanna
Sylvau

?
som var postskrifvare. Konto-

ret lag midt emot, vid saunaa gata der
vi bodde. Vi sågo bvarandra dagligcn,

väl förståendes endast genom fönstrel
äfven någongång på de danser vara

bekauta stälidc tili under julbelgeu, rae n
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ännu bade endast vara blxckar ocb vara
lijcrtan sagt oss, burn gerna vi sågo
bvarandra. På en gåxig syntes lian ej
mera bändelsevis erfor jag alt haa
farit bort för att begrafva sin aflidne fa-
dcr, en förinögen posscssionat, tio mil
härifrån.

Vid sin åtcrkomst söbfe ban inträde
i vårt bug, och straxt derpå begärde ban
min hand mitt bjerta egde ban re—-
dan roen ban dolde xcke att bans rnor
svårligen sknllc ge silt bifall tili vår
förening. lian var myndig; arfvet ef-
ter bans far var betydligt nog, ocb lian
skullc äfven snart lillträda den ledig-
blifna postmästar-sysslan.

Sylvan var i alla afseenden en väl-
hommen måg bos min fader, ocb dåbans
mor intet bade något annat att anföra
mol mig, Un att jag var handtverkardot-
ter ocb af linsk bärkomst, så firades vårt

bröllop med ett från benne kalit bifall,
och utan benncs närvaro.
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Öfver tjugu år hade vi lefvat nöjde
tillsammans, utan att likväl mor och son
liärmade sig bvarandra, fy vi erforo ge-
nom ömsesidiga bekanta, att bon ännu
allt bysle saninia ovilja mot rnig sotii i
början. Uuder tide» förlorade jag min
goda far, ocb mot ali förmodan lemnade
ban en ringa qvarlåtenskap. Delta gjor-
de ingen ändring i vår busliga lycba, ty
kärlek ocb förtroende voro dess grundval.
Afflcre baru fingo vi cndast hellällä tven-
ne: den yngsta (lickan och en gosse, sju
år äldrc an bon. I dcssa barn motsågo
vi vår ålderdomsglädje *— nien Försyncn
beslöt auuorledes .

.
,

Ulrik hade siulat sinä stndier, ocb
skulle au väljä sitt icfnadsyrke; både hana
far ocb jag bade önskat att ban blifvit
prest, meu hans egen båg lekte allt fråti
barndomen på sjölifvet, och ban blef
derföre inskrifven soin underofficer vid
liuska flottau.

Flcre år gingo förbi, ulan att ban vana
betordran, då likväl andra tucd riugare
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knnskaper än bar» blefvo tnidsbipstnän.
Den ort der lian vistades var för aflägsen
bänTrän, alt vi bunde vaka öfver bans
uppföraude, och då ban nägongång koin
hein, talade ban on» bakalcr och brist på
gynnare, sln så bnappt tillmätta lön satut
ortens dyrbcfj med inera. Saken var e-
mellertid den, att min stackars gosse ra-
kat ut för dåligt säilskap, och derigenom
förlorat sinä förmäns ynnest och för-
troendc, och genom sitt svärmande lef.
uadssätt fördjupat sig i skuldcr.

Min roan, soul på en tid värit sjnklig,
blef sämre genom denna sorgepost, soin

meddclades bonom på ett inindre skon-
samt sätt af en fremmande person; hän
föll i en svår sinnessjukdom, sorn kom
oss att frukta för bans förstånil, Under
yrscln ropade bannastan alllid på sin
mor, bad att bon måtte taga bort den
qvarnsten som låg på bans bröst. O! jag
insåg då alt den gode aldrig låtit rnig
ana burn tungt modrens missnöje legat
på bans bjerta. Kanske ansäg ban
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sorgcn öfver Ulrlk, som en vedergäll-
ning ....

Jag fattade mod och skref den stolta
frun tili; ödmjukt bönfiill jag att hon
målte bcsöka sin sjnkc son, soin längta—-
de efter ett lorsonings-ord från hennes
mun. ilon siilille cj besväras afminnär-
vavo, jagville, så lange hon hedrade värt
hus, halla mig undan.

Flere dagar förgiugo under hopp och
väntan, nien intet svar, ti 11s en rnorgon

min man var då mora sansad än van-
ligt vi öfverraskades af henne: tv li-
tan alt låta anniäla sig, inträdde hon i
sjukrnmmet, der jag och min dotter sul-
lo med våra arbeten.

Sä snart jag genoni min mans utrop
erfor att det var hon, ville jag genast
aflägsna mig, men det fattades mig styr-
ba. Ulina knän böjdes ovilhorligt under
Sylvans utrop: ”Alodcr! moder! skilj oss
icke ål!”

Då brast äfven den hårda skorpa, som
fördoraar och högtnod lagt kring mo-
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dcrshjcrtat. Uiulcr lårar omfamnadc lion
sin son, kallade mig sin dottcr och fö-
rcbråddc sig sjclf sin hårdliet.

En vanmagt var följdcn aP den sin-
nesskakning min tnan erfarit. Läkarcn
förutsåg en krisis i sjnkdomen. Lange
tvifladc vi om hans åtcrfående, mcn slu-
teligen segrade hans goda, oförderfvade
natur; dock långsamt gick det med bätt-
ringcn.

Undcr dcn svåraste perioden af hans
sjnkdoru anländc ett bref, soin jag var
nödsakad ali uppbryta. Det var från en
handlande i saimna stad der vår son bc-
fann sig. Denne maa, för oss alldelcs
obekant, berättade burusom hän med sin
faniilj, under en lustfart på sjön, värit i
fara alt drunkna, så framt de ej genom
Ulriks mod och sinnesnärvaro blifvit
räddade.

Hans önskan vore mi alt göra något
för den unga mannens fratnlid, skref hau,
så skonsamt soin niöjiigt bekräftade hän
hvad vi redan visste; och alt Ulrik ej
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bade att vänta någon framgång pä sin
närvarande Lana. lian Lad oss lemua vårt
tilistäni! för Ulrik att följa mrd ett lian*
delsfartyg, der! hau egdc halfva aude-
len. Sjökaplcnen var en rällskaffens man,
sorn skulle lonina Ulrik en faderlig upp-
sigt. Afsked ur fjensten kuude lian ge-
nast erkälla, och under den tid lian gc=
nomgick kui sen tili styrmans-examen,
skulle lian anses soin en son i den be-
derliga köpmannens hus.

Inom samma kuvert var ett bref från
Ulrik sjelf. lian bad oss förläta den sorg
bans seduare uppförande gjort oss i kal-
ladeköpnianneu siuskyddscngel, som öpp-
nat bans ögon för det dåliga i bans lef-
nadssält, saint bad om vårt bifall och
vår välsignelse tili det förslag bans väl-
görarc uppgjorl.

Utan att kunna rådgöra nied någon,
lät jag modersbjertat dii.terä ett svartill
köpinannen, oeb tackade Uiriks välgöra-
re, saint bad bonom i allt göra efter sitt
godtfmnande, och nännin man tillfrisk-
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nade, gillade lian hvad jag gjort, samt
siinde penningar så väl alt hetala Ulrika
skuldcr, som tili li,ms ekiperande.

SI in svärmor var im fullkomligt för—-
sonad mcd oss Lada. Vär dotler onifat-
tade hon med farmoderlig kärlek och vil-
le nödvändigt ha henna Los sig på lan-
det. Det dröjde oj längc förrän Lon
gjorde oss det förslaget, att gifla Lort
Lenne med sonen tili hennes yngstebro-
der. Sjelf en fröken iVhirkrona, önskade
hon på delta vis lemna störsla dclen af
sin förniögenhet tili den sisla manliga
ättlingen af delta namn. Af aktning för
inodrcns önsfcan, gaf min man sitt bifall,
li k väl mcd det vilkor, att Binas böjeise
siilille rådfrågas.

Donna brorson, soin vistades I Stock-
holm, blcf efterskrifven af sin tant, och
motlog mcd nppräekta händer tillbndet
af en nng och vaeker (lieka, samt ntsig-
len tili en någorlnnda hotydlig egendom,
Binas lijerta var ännn alldeles fritt, och
då Slurkroua, churu mer iin dubbelt så
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gamma! som hon, förcnadc ett fördelak-
tigl ulsecndc med ett Jäit umgängcssätl,
ingick li011 otvunget i (lennä förening.
Rlen svärniors förhehåll yar, alt det nv-
gifla paret ständigt skulle ho Los henne,
och Mnrkrona, som, oaktadt sin rang af
I;nnglig sekter, ej lär ha värit Luoden
vid nägon syssla i Sverige, skulle Lär
öfva sig i vår liuska laudthushållning,
för att Leit och hallit öfvertaga egendo—-
nien vid tantens död. lian syntes uiijd
med alltj men efter ett halft ars vistan-
de Lär, föregaf lian en angelägen resa
tili södra Sverige, der hän sade sig cga
en stor fordran, sanit för alt bevaka utgån-
gen af en proscss, tili hvilkens drif-
vande lian nu Lchöfde penningar, hvilka
gnmuian iifvcn gaf, i uthyte mot hans
lölte alt påskynda sin ålcrkomst, ssmt
att hau ej beröfvade henne Binas säl—-
skap; del sednare syntes vara för Lonom
en stor uppoffring.

lian reste, och frän den stunden Lör-
de uiau aldrig af honom.
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Bina kade, soin sagt är, ulan motvil-
ja, uien äfveu ulan kärlck, kuutit delta
baud, ock koppades i andra s lycka linna
slu egen. Ilon saknadc va 1 sm inan, me n

taus frånvaro gjorde hcnnc ingcn sorg,
likväl led kcnncs liiilsa synbart. 1 bör-
jän trodde vl att dcnna sjukligkct kade
sinä naturliga orsaker, uien det ondafog
öfverkand, ocb dea tillkallude läkaren
furklarade omsider, alt detla var en följd
af kenties mans furra utsväfvande lefuad.
Då bief min svärmor utom sig af änger,
ock när vär anna dotter eflcr tvenne är,
framlefda under plägor, nedsteg i sin ti-
tida graf, tynadc äfven gamman synbart
af. Vär cgen smärta kau ock vill
jag icke siika skiidra! ....

* *

*

Dock, tack väre Gnd! tidcn lindrar;
boppct oui äterseendet tröstar!

Min mau, soin under tidcn fätt fitel
/af assessor, erhöll nu ett bref fråu UI-
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rik; lian var nn ålerkornmen från en lånjr
ulrikes resa och skulle ännu saniina höst
företaga en ny. Hän synles vara alideies
förändrad; äfven köpmannen skref och
lyckönskade oss tili vår så myeket tili
siu fordel förändrade son. VI tackade
Gud; trodde att vi voro tillräkligt pröfva-
de mrn, ännu återstodo nya sorger!

Äret derpå förlisle under liemresan
fartyget, bvarpå vår son seglade, på en
frcniinandc kusi: lasi ooh besättning gin-
go förloradc, och mrd dein vår son! . . .

Delta var för myeket för mitt moders-
hjerla; jag insjuknade i en svår och lång-
varig nervfehcr. Ätorstäild derifrän ,

inåstc jag uthärda förlusten af min äl-
skade och trogne följeslagare genoni lif-
vet , soin sorgen öfver haro,
jenitc den outtröttliga omvårdnad hau
egnade mig under min sjukdom, allde-
les försvagat.

Der stod jag nn allena, öfvergifven
af alla de dyrhara varelser jag älskal;
luen underbarl stärkte Gud minä kraf-
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terl tili livad ändamål kunde jag icke
utgrunda, einedan jag ansåg mig för en
onyltig varelse på joiden. LJkväl tror
jag att miu omsorg förljufyat min gamla
sviirmoders sista lefnadsdagar.

A’är jag nu efter benncs död blifvit
arfvinge tili en betydlig förmögenbet,
anscr jag det för min pligt som men-
menska, ocb soin en tillfredsställelsc för
mitt bjerta, att uppsöba enban ocb bar-
ncn efter dcn bcdcrlige köpmannen, för
att, medan jag ännu lefvcr, lemua dem
en del af mitt öfverflöd ty minä egna
bebofver aro läti uppfyllda. Det är öf—-
ver bästa sättet att uppfylla denna min
önskan som jag velat rädfråga mig med
Läradshöfdingcn, i synnerhet som jag är
olsunnig om dcras nuvarande vistclscort.

ilnru vct asscssorskan att ban sjelf
är död, frågade Ferdinand, soin med in-
tresse följt denna berätlelse.

Ali manna bladen underrättade mig
så väl om bans död som dcn bonkurs,

A
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sora derpå Inträffade, sannolikt genom dc»
Stora förlusten af skepp och laddning.
Det lär nu vara ungefär fyraår sedän; —

min svärmor lefdc då a imu, och minä
omstäudigheter voro ganska knappa. Ut-
gifterna för Ulrik, sarat de långvariga
sjukdoinarna Lade mcdtagit nastan alit.
Med bästa vilja kunde jag icke göra nå-
got för dem. Scdermera gaf jag en Le-
kani, sora reste tili * * *, i uppdrag att
underrutta sig ora denoa slägt, men de
voro borlflyttade, och hän, sora ej fcän-
de hvarföre jag sökte denna uudcrrältel-
se, var likgiltig nog alt ej göra sig un-
derrättad ora deras nya vistelseort.

Dertill erfordras ju endast en an-
nons på allraänna tidningen, och denna
skall jag genast skrifva och bestyra ora
dess införande, hara jag får veta dcn
aflidnes naran och vistelseort.

Jag bar ett olyckligt minne hvad
naran vidkommer. Likväl vill jag tro att
hans naran var Ilecklin; men för att va-
ra rält säker, vill jag se eftcr i de ora-
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laita brefven-, ly Lans dopnamn bör jir
äfven utsättas. Jag har dcm icke nu för*
Landcn; de minnen deras åsyn ocli Lvar-
je ord i dein aterialla, lia värit mig allt-
för smärtsamma . , . Mcn bäradsköfdin-
gen rescr väl icl:e bort så suart, att vi
icke en annan gång kan talas vid om
sakcn, ellei' kuru?

Det beror på en lilen omständig—-
het; äfven jag önsbade lära kauna en
person, ocb kauske ....

Fjudct af en ringklocka soin anmälte
någon frennnande, afbröt det som Fer-
dinand icke ulan en viss grad af förlägen-
bet ämnade tillägga’. Frun gick sjelf för
att öppna den ti liasta tamburdörren. Det
var Ida som koin.

Ah, se välkommen niin lilla sota
mamsell ! Hvarföre bar mamsell lätit
guinman så länge vänta på detta nöje
att få se mamsell Los sig?

- Förlåt mig, frn assessorska, men
jag rår mig icke sjelf, eljest akulle jag
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förr baft dcn aran; men i dag aro de al-
la borta.

JVå nå, bvad soni är gömt, är icke
förlorat; mcn stig nu in i förmaket, oeh
blif ickc rädd, för det att jag bar eu

ung berre hus mlg. Herrskapct aro ju
icke fremmande för hvarandra?

Ocli der stodo nu dc båda nnga, an-

sigtc motausigte. lian rodnade afglädje,
hon af öfverrasfcning; ingeadera fick frain
ett ord. Dcras ömsesidiga förlägcnbet
smlttadc deras värdinna. Del föll benne
in, att delta nastan bade utseendet af att
vara ett af hcnnc sjelf tillställt möte.
Eburu oskyldig hon var, blef den goda
frun dock belt förbluffad af denna tanke.

Häradsböfdingen fann sig liliväl först,
ocb yllrade burn fägnesamt det var att
mamseil Ida gjurt asscssorskans bekant-
skap.

Vår bekantskap är alldelcs färsk,
ty bäradsböfdingen bar sjelf bört de för-
sta ord vi vexlat med hvarandra, för-
säkrade gamman, ifrig att så forl som
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möjligt aflägsna hvarjc sken tili miss—-
tankc å lians sida. Jag hördc för en
ti il sedän att öfverstlöjtnanlens liade en
ung slägtinge bos sig, och att delta frun-
tinimer var Lär alidelcs obekant samt
aldrig Icninadc silt rum, der bon jemt
arbetade. Sedän rnötte jag benne nä-
gra gånger ocb blef sä intagen i licuncs
person, att jag genom fru Lundström
sbref benne tili, ocb bad benne tillbrin-
ga en afton då och då hos mig, när
tiilfällct och bennes tid medgaf.

Ida bads att faga fram silt arbete
samt sätta sig i soffsn jemte assessorsban.
IV y förlägcnbet; bennes avbele yar den
omtalta börsen. Dess tillkommandc ä—-
gare belraktade Ida med eldiga blicbar,
ty så täck kade hän ej sett benne, se-
dän hau intogs af bennes första dsyu.
JVu som då purprades bennes kinder af
rosor, som hans oförmodade närvaro upp-
jagat.

iVär assessorskan besåg bennes vaekra
arbete, sökte Ida bebändigt väuda det så,
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att lian Icke sisulle varsoa initialerna af
Bitt eget namu; men eburu man päslår
att kärleken är blind, en sak soin bc-
•kräftas af crfarcnhcten, kau man med
lika säkerbet säga: att kärlekcn är skarp-
synt i sinä saker; så gick det äfven bär.
•Ferdinand var förtjust att få något till-
verkat af Idas vackra bänder, eburu lian
nog insåg, att nägou annan akulle bära
hedern ocb namuet derföre.

Intagcn af dcssa tankar, deltog ban
föga i samtalet, sotii värdinnan nastan
ensam fick underbålla, ocb när bans
bctjcnt kom för att låta bonom veta
det ban väntades af öfverstlöjtnanten ,

ocb gamman ledsagat bonom i yttre
runnnet, så nickade bon, klokt smålecn-
de för sig sjclf, ocb tänkte: jag ser nog
bvad klockan är slagcn!

IVu ensam med Ida, cfterfrågade bon
hennes tillnamn, som ännu var benne
obckaut, Med synbart dcllagandc börde
bon dcn nnga Hiekan omtala sin alledue
fuder, siä mor ocb systrar. IVär hon
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hördc bnrn skicklig den aidsia systern
var i mode-arbctcn, den andra 1 spräk
och musik, påstod lion att de allesam—-
mans borde flytta hit tili * * *, emcdan
alli sådant Lär sbullc löna sig bättre.

Ida gjorde deremot den förnuftiga an-
märkningen, att en sadan resa, och bo-
sättning på en mera dyr och för dem
frcnunande ort, bostade mera, än flere
ars arbete kundc betala, likväl ville icbc
frun gå ifrån fördelcn af sitt förslag,
och de skiljdes med förbehåll att snart
träffas och nndertiden bättre tanka på
saken.
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111.

€n bjtrbmng pS Bpcktakkf.

En svensk teatertrupp var i staden ockt
spclade tre gånger i veckan. Af skyl-
dig artighet uiot sinä slägtingar kade
Ferdinand nägra gånger tagit eu loge
tili deras disposition, likväl under kern-
ligt kopp att Ida skulle få en af de öf-
verflödiga platserna; men derpå syntes
ingea annan tanka.

Dagen efter deras möte kos fru Syl—-
van, det var en söndag, öfverlemnade
Ferdinand vid frukostbordet hvar sin nu-
merei'adc biljett på amfiteatern, under fö-
regifvande, att den log, i bviiken de bru-
kade silta, redan var bortsåld. Hän för-
modade, tiilade lian, "att mamsell Ida
icke i dag ville förebära brist på tid."
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Wäjjön förklaring öfver rätta förhål—-
lamlet var icke rnöjlig, äfven onödig',
ty Idas rodnad, tillillä med dehltcfcar
fru Wermell och hennes döltrar vexla-
de mellan sig, voro tydliga, ifall hän ej
förut insett sammanhangct.

Under det att Ida och Aatinkasaimnaför-
middag, oaktadt söndagen, arbetade tili-,
sarninans dcn scdnare var ovanligt fa-
ordig inkom Aurora. Sedän hon med
vaulig kritisk hlick hctraktat deras ar—-
betcn och gjort några anmärkuingar,
Lviskade hon något tili systern.

Det kandit göra sjelf, svarade den-
ne litet snäsigt, och syddc ifrigt.

Hör på Ida lilla, sade då Aurora
med förtroligare och fänligarc väsende
än vanligt, jag har ett förslag att göra
dig. Lät oss få utbyta din teaterbiljett
mot en annan. Fröken Bromscr boinmer
tili oss i dag, och vi skulle så gcrna
silta tillsannnans; mamma vill för dia
skull bjuda fru Lundström, så har du
sällskap.
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Djapt sarat!, svarade Ida olan att be~
slnna sig:

Aftonens nöje Isan jag nmlit-
ra, rnedan jag anscs för ringa alt föl-
ja med er, men biljetten ger jag icke
bort. Jag vill gömma den sora ett min-
ne, för alt visa mamma och syskonen att
jag icke värit öfversedd af alla i detla hus.

Det vill säga att du förvarar den
som ett minne af bäradsböfdingeu, sade
Natinka skrattande.

Ida tegoch arbetade ifrigt ntan att senpp.
Efter Ida bebagar taga hnmör öf—-

ver en sadan bagatell, tvingar hon mig
att säga sanningen, sade Aurora någat bit«
tert. Det var icke så mycket för
egen ekull, som ännu mera för din v som
vi önskade ett utbyte med biljetten. Uvil-
kcl uppseende skulle vi ej göra, banske
otsatta oss för åtlöje, om en afallaokäud
fiicka, i en vidunderlig babytt ocb ur-
blekt kappa vore i vårt sälskap; det var
således af omtanke för oss, ocb rcn väl-
mening för dig, jag föreslog detta.
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• Välvilligare hade da llkväl Värit,
om du erbjudit Ida en af dina kappor,
ui är ju nastan af sarnma längd; en liatt
liade hon nog fått lana af mig, aumärk-
te IVatinka, och flxerade systern. Denne
teg. Ida åter svarade, icke utan nägon li-
ten skärpa:

Om raig och min genom hitresan
förderfvade kostym bchöfver ingen La
något befcymmer! Den koeta tid jag än-
nu konuner att vara i berrskapcts bus,
kan jag tillbringa på sarnma sätt som
liiti nti I Is.

IVatinka, som i grnnden egde ett godt
bjerta, ehurn hon var yr och tanklös,
ville nu på sitt vis siika trösta Ida, ooh
bad bcnne ej taga sakeu så häftigt.

Bara de tråkiga julklapperna en
gång bll färdiga, skall du nog få roa
dig, försäkrade hon. Pappa och mam-
ma vill i år, likasom dc andra förnä-
ma här i staden ha för scd, stäiia tili
en dans för betjcningcn och deras be-
kauta. Vi ba då sarnma afton ett litet
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sällskap af vara unga bekanta. Sedan-vi
druckit the, gå vi ailcsammans i dans—-
salcn, och dansar der ett par tirnmar all-
deles ’’en cgaliSe.’’ Tycker du ickc det
skall Lii rätt roligt. Denna tillställning
blir aiitingen tredje eller fjerde dagjul.

Ehuru Ida antog delta sorn ett drag:
af IVatinkas bättre bjerta, var dock det
uuga sinnet för djupt såradt för att lem-
ua ett lugnt svar.

Då blcf Natinka stött, ocb aflägsnade
sig mcd systern, för att aflägga rapport
hos modren otn det förefallna. Undesr
gåendet undföllo dcm ord ota borgar-
höglard och fattigdom.

Sora vanligt bämtades äfven i dag
mlddagen in tili Idas ostörd tiilbragtc
Lon sedän dagen ocb aftonen vid sitt
arbcte, mcd hviika kansioi-, kan bvarje
ung läsarinna förestäila sig. Ibland gret
lion öfvcr det öde soni fört benne bit
bland dessa käuslolösa mcuuiskorj stua-
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«loin förebrådde lion sig sitt eget ömfa-
liga sinnelag, påniinte sig deu älskade
modrens ofta upprepade ord, atl låla-
mod och fursakeisc voro qvinnans nöd-
vändigastc egenskaper, sjelfbeherrskning
Lenncs dygd. En annan gång åter beslot
Lon att repa mod, och andra dagcn i al-
las närvaro säga häradshöfdingen hvar-
före hon ej kunnat antaga hans artiga
bjudnlng; men ett ögonblicks cftcrtan-
ke, blygsainhcteu, en inre röst som al-
drig missledcr, sade benne, att hon gjor-
de bättre i att låta Saken förfalla. Slu-
teligen, efter mänga strider nied sig sjelf,
beslöt hon alt ej visa sig vid frukosten
andra dagen; när då bcljenten efter van-
ligheten kallade henne, föregaf hon sig
vara illamäende.

Hon, dcn sanningsälskande, blygdes
inoin sig för dcnna laiska uppgifl, ulan
att besinna det själcns sjukdomssympto-
mcr Siro kinkigarc att bebaudla än fcrop-
pens.
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3Vär Ferdinand under gåcndet tili spefc»-
taklct bade frågat cftcr inainsell Hedrcn,
förebar tnan alt bon bindrades af en bäf*
tig bufvudvärk. Hvad kunde således vara
mcra välkommet för damerna, än alt uu
i bans närvaro böra en stadfästelse på
denna deras falska utsago, ty Ferdinand
hadc ej kunnat dölja ett visst misstroenr
dc, cburu ban var dcm för klok atl
visa silt missnöje vid sin felslagna för—-
hoppning;

Alli blef ban likväl orolig. Hän ön—-
skadc veta ocn denna opasslighct var be-
tydande, ocb skickade i delta ändamål
sin betjcnt för att be fru Lundström om
några ögunbiicks samtal ännu på förinid*
dagen. Med nöje efterkom bon denna
bcgäran, ty äfven bon bade något på
siunel, soin bon ville nieddela honom.
Suart stod bon derfure i det yttre af de
rum bäradsböfdingen bebodde.

Artigt bad ban beune ursäkta att ban
besvärat benne dll sig, ocb sade att ban
andra dagen ärnade företaga en resa.
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sarat ville anna yUermera hesvära tien-
ne med tillagandet af en passande »es-
tosi, emedan hän ogerna uppehöll sig
på gästgifvargårdarne. Hän lemnade teli-
ne tillräckligt med penningar för delta
andainul, saiut bad Lennc ej namua uå-
got tili sitt hcrrsksp. Under niånga för-
säkringar om sin bcredvillighet lofvade
frun göra sitt bästa.

Hans farbåga for Idas helsa var min-
skad genom hushållerskans blotta när—-
varo, emedan hän var menniskokännare
nog alt linna, det hon i annat fall icke
visat detta yttre lugnj ty obekant med
de konsiderationer, soni ofta fönnå in—-
divider af den högre klassen att dölja
sinä känslor, akulle nog den pratsamma
frun genast nnderrättat honom derom,
då hon, likasom den andra tjeuande per-
sonalen i huset, var intagen tili Idaa
för del. Heru tl hade hän rätlj taen on
lag det något belt annat pu den goda
frnns sinne, som hon ej huuda feam
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med, cmcdan intet å Lans sida gaf hen-
ne anledning tili atl yppa det.

Färdig' att aflagsna sig', frågade Hkväl
häradsLöfdingcn, liksoin tillfälligtvis, bu-
rn det nu vore med inamscll Hcdreu,
cmcdan lian bört att Lon värit sjufc.

Sjnk är Lon icke, fastän Lon är
sorgsen ocL Lcnnes ögon ofta Liira spår
»f i tyslkct utgjulna tårar, ocL det fcan
väl iifven ingeu menniska undra pä
ocL nulossnade med eus den goda fruns
tungLand, soin fått välien på sin qvarn
genorn LäradsLöfdingcns lådsade förun-
dran. Utom flere mindre reflexioner Lon
gjort öfver Lerrskapcts Lemötande mot
den ”söta Hiekan,” omtalade Lon ord för
ord gårdagens samlal incllan kusiuerna,
Lvartill Lon värit ett lika oförmodadt
soin okemärkt vittne, 1 det Lon städade
i det klädskåp soin var anLragt I murcu
etncllau detta ocL yttre vumiuet.

Fru Lundström var sålcdes på spek-
taklct 1 går? inföll Ferdinand, för att
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dölja de känslor hän erfor, och gifva en
annan vändning åt samfalcti

°
•A nej, jag sisulle ju endast Lii bju-

deu för mamsell Idas skull. Det akulle
visst icke fallit deni in eljest, och som
jag ville vara ”nytral” och lådsa öin in-
genting äfven akulle jag icke haft
hjerta att gå in tili den stackars Hiekan
den dagen begärde jag och crhöll
tillståud att gå tili en af niiaa bekanta.

Under middagen gaf häradsböfdingen
tillkänna sin tillernade bortresa dagen
derpå, för att besöka en af aina fordna
uuiversitels-vänncr, hosatt tio eller tolf
mil derifrån. Hän sade sig vara oaäkcr
burn länge hän der komme att dröja;
likväl loivalle hän bestämdt ålerkomina
tili julafton. lian rodnade lätt, närhans
onkel bad honoin medtaga ett bref tili
en af dennes bekanta, samt allemna det
egcnhäudigt. Det sednare lofvade haa

ö
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ieke bestäindt, men nog sisulle ban el-
jest besörja pm brefvets rifcliga aflem-
oande.

Mot aftonen besökle hau fru Sylvan,
for att erbjuda sin tjenst i anseende tili
den omtalta lidniiigs-anuonsen. Ilon tac-
kade bonotn hjerlligt, men sade sig ge—-
aom en tiliförlitlig ' person helt oför-
väntadt fått bännedom om denna slägt
ocb densamrnes vistelseort, ocb beböfde
således ej besyära bonom. Så nivelet
mera gladde bon sig deröfver, att genom
denna lycbträlT kuuna undgå alli offent-
ligbet. Ilon ledde, liksoin utan ali af-
sigt, talet på Ida, berömde benne myc-
ket, oui tal te sitt förslag tili Ida, att ben-
nes anböriga borde llytta tili * * *, der
de bättre kunde slå sig ut med sin skick-
ligbet oeb sinä små talanger, samt om
Idas inkasi deremot.

Ferdinand svarade undvikande.
Vistelsen i dc mi e stad lär visser—-

li ge n, enligt min tanke, cj lorefalla
maaisell Hedreu så lockande, att bon
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ville gifva sinä anhöriga delta råd. Häif-
dclscvis för min resa mig förbi deras
Lcmort, och jag vill der göra mig un-
dcrrättad om dcnna familj, af en i Itäis-
ten boende van. Under tiden rekommeu-
derar jag deu unga ilieban i assessorskaus
bcvågenbet.

Hän gick. Den goda frun var skarp-
sjnt nog, för att gissa det ändamåletför
lians resa yar att lära kanna den vaclsra
fiiclsans anhöriga: något soin i Lennes ö-
gon böjde Lans värde, Huru ofta för-
biltras iclse måugen eljest lycklig före-
ning geuoni någon af dc närnr.aste an—-
hörigas obildadc, kauske omoraliska ka-
rakter.
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IV.

lulaftoncn
nalkades med Stora steg; de korta da-
garnc förmörkades afeaalltld tuulen och
regudiger liimmel: allt antog ett grått
och dystert utseende, och mennishonias
lyönen syutes sympatisera mcra med na-
turen, ju mindre de geuom vcrksamhet
och inre bildning hänvisades tili sig
sjelfva, otan fordrade allt af deras om-
gifning.

Idas arbetsrum, som hon nu i ansecn-
de tili de allt kortare dagarna aldrig
lemnade, lag åt gårdsidan. Garden var
omgifven af höga byggningar, hvilka un-
der hela dcn tid hon här värit ej lein-
nat mm för en enda solstråle, hvarföre
boa ock nödsakades att nastan hela da-
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gen arbeta vid ljus, ocb bvad intrcssc
egde dessa arbetcn för Lenne? hyarben
beder eller glädje sbullc bon sbörda vid
deras bortgifyande.

Huru ofta jemförde bon icbe de fö-
regående åren med detta. De dagliga
Lehofven påballade yäl hfven då en an-
strängd verbsamLct, men såväl bebof som
arbete delades ju af en ulsbad mor ocb
syster. Inga granna, bostsamma julblap-
per bom der i fråga, ty både tid ocb
medel felades; men en cnbei mössa för

en Lålsömsbrage för bennessy>
strar, redan tillverbade undcr sommar—-
tiden, äfvensoni de under den såballade,
ofta borta sqvallertitnmen sticbade små
strumpor, dcm bon sedän om julaftou
dclade ut LI and några fattiga barn i
grannsbapet, bom bcnocs unga hjerta att
blappa af glädje, Lvarje gång bon såg
dessa saber i sin låda'. Men nu? . . ,

Nu sait Lon der allena, ty ’’bennes-
nåd ocb ’ fröbnarna” tillbringade mesta
(Iden mcd att besöba ocb yända upp ocb
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ncd på alla bandelsbodar, samt med be-
styr Kos bokbindare, tappisserare och guld-
smcder. Då IVatinka gägongång tittade
in tili henue, utgjöt bon sig i loftal öf-
ver modcartiklarne i de förra, samt barm
öfver arbetslönernas dyrhet bos de sednare.
Den summa som endast fordrades att gif-
va de arbctcn sin fulländning som Ida
haft under bänder, siilille, enligt benncs
berälining, ansets för rikedom bos man-
gon beböfvande familj.

Uttröttad af ansträngoing samt i brist
på rörclse ocb frisk luft, käodc bon si-
nä kraftcr småningom försvagas, mal-
lasten försvinua ocb kinden blekna. Ilon
skref ånyo tili sin mor, ocb bad att un-
der någon förevändning blifva bemkal-
lad tili nyåret. Julafton skullc Wermell,
enligt bvad bon hört af Natinka, vara
bemma ocb spisa ”en famillc,” Då mä-

ste de likväl blygas att utesluta mig,
tänktc bon. Med hemlig glädjc motsåg
bon denna aftons bon sknlle då få åter-
sc den, som tili benncs egcn förundran
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sä intagit hennes tanfcar, att minnet af
mor och syskon ofta förbleknade. Haa
sknlle denua afton se alla de vackra sa-
ker bon haft undcr arbete, men
kanske bon också då såge bonom försi-
sta gängen ....men dcnna bittra tanke
förqväfdes af boppet, soin förstulet bvi-
skade att bon ickc var bonom likgiltig.

Sent omsider dagades den 24 Decem-
ber. Hiedan på morgonslunden erböll Ida
en lilen vänlig biljett från ssscssorskan
Sylvan, soin bad bcnnc utverka sig til-
låtcise att äta julgröten med ’’den stac-
kars barnlösa gumman." Det sknlle, tll-
lade bon, blifva bögtidsafton för gum-
mau i dubbel bemärkelse: bon ville än-
nu en gång på en sadan afton trycka en
dotler tili sitt hjerla.

Äfven jag skall tro mig vara i kret-
sen af de minä, tänkte Ida, jag får jn
der tala om dem och ju mera bon
tänkte, desto sannoiikare blef den i bör-
jan såsom orimlig förkastade aningen, att
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bon der skulle träffa denne Någon sorru--
man väntade hvarjc ögonblick.

IVär JVatinka, som inue hos hcnne skul-
le försegla julklapparne, inträdde, visa--
de Ida henne assessorskans skrifvelse, ocU
bad att bon ville mcddela siä mamma
dess innebåll satut beuncs cgcn lifliga
önskan att efterkomma den vänliga bjud-
ningen.

När Natinka återkom, sade bon;
Både mamma ocb pappa blcfvo o-

bebagligt öfvcrraskade genom din begä-
ran ocb att du ens kunde tanka på att
gå tili en nastan obekant person, i stäl-
let att tillbringa aftonen hos dina anhu-
riga, som visst icke vilja lemna dig lott-
lös för allt del besvär du baft för den-
na afton.

Detta Ijöd alltför godt ocb smickran-
de; likväi var det med en tryckande
kansia af sitt beroende Ida säude ett
tacksaöit återbud.

IVär thetimmen inföll, nedkallades bon
i salongcn, Ulota fatuiljen, bestod säl-
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ekapct cndast af fröken Brömser, Anro-
ras intima Tän, och titulärrådinnan Prat-
meijcr, en fru soin, utan malice, utgjor-
de elt konversations-lexikon Los mången
af stadens haut volee. Utom dessa voro
der några äldre herrar, cnstöfvingar, så-
dane, som vanligtvis ersätta sin skinka
och julgröt med ett par granna thekop-
par för värdinuan, eller en toilettpryd-
uad för döttrarne i huset.

Sedän the var serverat, sklngrades säl-
skapet. Fru Wermell blef sittande i för-
makct och lånade ett npprnärksamt öra
åt fru Pratmeijcrs autentiska skizzer ur
~... nyhetsmagasinet. De tre unga da—-
merna genomsågo några nyköpta musi—-
kalier i salongen, der Ida, stående vid
ett fönster, öfverlemnades tili nöjet att
roa sig sjclf. Efter en stund blef hon
allena I ruminet, ty de andra aflägsnade
sig för att skärskäda några nya klädnin-
gar, som nyss blifvit bemskickade från
sömmerskan. Hvilken lång, tråkig afton
föreslår mig id;e, tänkte hon; det, hvar-
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åt jag barnsljgt nog gladt mig, inlräf-
far oclisä ej; ty hän koimner icke. San-
noliht tillbringar hän sin julafton långt
Lärifrån, sade onkel nyss, icke utan
ledsuad.

Gerna hade hon gått in tili sig, men
hon vågade ej; sakta smog hon sig tili
iustrumentet och gcnomsåg noterna sora
de andra lotinat kringströdde efter sig.
En nummer ädrog sig hennes uppmärk-
sainhet, hon gcnomspclade den med ena
Lauden, i Lotjan så sakta sora ora en
andehviskning gått öfver strängarne. Det
länge saknade nöjet kom henne alt sraå-
nlngora glörama allt onikring sig, och
hennes spel Llcf högre och uttrycksful-
lare. En rörclse från förmaket återforde
Lcnnc tili sig' sjelf och vände hennes
Llick dit; då såg hon tanlen komina vag-
gande, liksoin för att helsa på någon i
salongcn. Ida aflägsnadc sig skyndsamt
från pianot och såg sig ora, och ser. . ,

Ferdinand Werraell, stående i en lyss-
nande ställnlng stödd raot en stolkann;
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burn länge hän stått der, det visstc hon
icke. Djupt rodnande intog hon sin för-
ra plats vid fönstret.

Men Lvar ha yi flickorna? frågade
fru Wermell, sedän hon vänligt före-
brått Ferdinand att hän låtit så länge
yänta på sig, samt gjort honom nägra
frägor om resau, dem hän knapphändig't
nog hesvarade.

De voro ju här på ögonhlicket, eller
var det du kankända sont klimpradc på
fortepianot? Minä flickor lär ha under-
visat dig i "Giihben IVoak.”

Det der var ingen Gnbhen IVoak,
skall tant tro! invände häradshöfdingen
skrattande. Det var en af Straus’s
nyaste valser som mamsell Uedren gan-
ska ledigt nttog från hladct, och delta
förutsätter mer än vaulig sälskapstalang.

Ar det möjligt! du spelar forte-
piano, och bar förtegat delta. För hvem
bar du kunnat lära delta i E—?

Undcr pappas lifstid tog jag lek-
tioner af den i omlyckte musiklära-
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rcn 1V.,. ocb sedän bar jag öfvat mig;
för systcr Sopbi, när bon värit beimnar
svaradc Ida.

IVå, det måste jag tilistä, det vär
öfverrasbande! besliärmade sig tanten.
Min bror var, som jag nog ininues, all-
deles icke musikalisk. Det mätte säle-
des värit din mor som öfvertalat bonom
tili sådana dcpcnser; derföre gick det,
som det gick.

Efter denna i bennes nåds egen tan-
kc sinnrika anmärkning, tillsade bon Ida
att befalla in the för bäradshöfdingen,
nien hau undanbad sig det, cmedan hän,
som hän sade, redan druckit bos cd*

bekaut.
En pä förtjenst kringströfvande mnsik.

korps, som i tamburen lät höra sinä
skrällande toncr, samlade snart i salen
hela sälskapct, äfven hcrrarne, som i öf-
verstlöjlnantens rura, vid toddy ocb ci--
garrer, vidlöftigt pratat om tidningsbla-
dcns iunebäll.
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Musikantcrnas Lorlgäng var signalen
for julklapparnes inkastande, ty ”i sitt
hus” ville ej öfverstlöjluauteu att delta
"oväsende ’ skulle förstöra måltidsron.
Han

(
i likhet med många andra husfä—-

der, ansåg seden att gifva julklapper,
och i följe dcraf hela julafton, för ett
aäf idessa nödvändiga ”onera,’’ som, upp-
Lurne af opionea och tradilionen, ej
kuuna bortskaffas.

Det ena paketct Indansade efter det
andra, mcra bräckliga saker inskötos ge-
nom den balföppna dörren af en i tain»
huren posterad ketjent. Den som erböli
något, blef gcnast oinringad af de andra,
antingcn af verklig eller lådsad nyfiken»
het.

De unga damerna pröfvade frainför
trymåerne battar, kragor, boas ocb pre-
tiosa; fruarna benndradc de vackra bro-
dcrierna, ”mina ilickors arbetc;’’ berrar-
ne pröfvade betten på sinä eleganta penn»
ocb rakknifvar, försökte jagtväskor, pri»
sade siua cigarrer, m. m.
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Ida liade cj belier blifvit "lottlös."
Icke så obemärk soin lion troddc, bade
lion i känslan af sin ringbet liållit sig
på afstånd från dc andra, hitlntills Llott
en åskådarinna af ali dcnna berrlighcl;'
men nu samlade inkastaiidct af en papp-
asi! och trenne paketer kela sälskapet
omkring hcnne. Den blyga Hiekan var
rådvill hvilket lion först skulle öppna;
hon valde äsken, adressen var feeknad af
Natinkas hand. Det var en af Natinkas
atlagda kattar, någöt moderniserad. Det
första paketet inneböll ett par glinunan-
de brons örbängen. Med synbart välbe-
bag öfver sin gåfva, tog bennes nåd det
ena af örkängen och förde Ida framför
spcgcln, der bon sedän köli det invid
bennes öra. Ett ögonblick betraktade Ida
prydnaden med nöje, men nu drog bon
sig hastigt tillbaka, sägande: ”Nej, al-
drig skall inan få se mig så utstyrdf”

. Tanteu gaf benne en bister min, och-
bad benne se på det öfriga, ”om det ha-
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de lyckan att mcra falla tienne i stna-
ken.”

Det ena bcfanns vara ett kapptyg af
mörkblå tiilet, det atulia ett par strum-
peband; Hiet brydd söktc lion dölja dc
sistnänmda, i det bon bögcligen synles
glädja sig åt det förra. Likväl bade Fer-
dinand, soin med uppmärksamt öga iakt-
tagit bennes niitistä rörelse, seit en skymt
af struiupcbandcn, ocb då bennes nåd med
tillgjord nyfikenbet frägade bvad det var,
gjorde lian en älbörd, iikasotn out ban
dragit på nägot; ingen knnde inisstaga
sig om bvad ban menade, då hau sade;

—• Jag vågar ej niininä det i så uiån-
ga unga datuers närvaro.

Vågar du icke nunnia det, så bör
väl ingen undra på om bon ej vill visa
det, anuiärkte batts enkel. Ilvein bar
bittat på en så opassande gåfva? tilladc
ban skrattande.

För den tillgjorda är allt opassan-
de, inföll Aurora stött, uågot ville äf-
ven jag gc åt Ida, itien bvad? Då såg
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jag i D—s galantcrilåda ett par vackcrtt
målade sammetsband på resorer, och jag
kopte ;dem. Jag beklagar att min välme-
ning äter blef illa upptagen.

Döra icke så, invände Ida mildt,
det var endast ögonblickets öfverrask—-
ning, sotu hom mig att synas mindre be-
låten. Jag tacbar dig rätt rnycket för
gåfvan, soui är iiiätit vacker.

IVu ban du gå på spektaklet när
du vill och blir bjudcn, sbämtade
IVatiuka. IVu bar duju både Latt och
kappa.

JEasfän sårad af denna tanblösa ’’qvick-
bet,” utsagd i så många personcrs när—-

varo, rcpade dock Ida mod och svarade
äfven ii en skåintande ton:

Du har rätts likväl mästc du ti«-

dervisa mig huru jag skall drapera ett
stycke tyg soin kappa, i fall jag hade
behof deraf i dessa dagar. I morgonda-
gcus bögmcssa mästc min cgen ännu gö-
ra tjcnst, cburu jag fruktar att hatt och



83

läppä komina alt göra för myckcn kon-
trasi, men det fär vara.

Med artig belåtcnhet kade Ferdinand
mottagit siä andel; men nu koni den
omtalta börsen. lian syntes förljust ocb
tryekte den i allas åsyn tili sinä läppar.
"Det der är jn en kärleksförklaring- tili
gifvarinnan,” förklaradc en af enslöfvin-
garne." Ferdinand nickade jakande. Fru
\Vcrracll kastade en talande blick på sin
maa, som förnöjd, på ett visst, ällinäni
bckant sätt väite ocb vred på sinä mu—-
staseber; men en bög rodnad purprade
en ung fllckas linder, som då, tili sin
lycka, var obemärkt af alla, utom af
Ferdinand.

Det af gudsgåfvor sviglande bordet
väntade i matsalcn. Ida stod der för—-
sänki i tankar. Sälskapct, julklapparne,
tili ocb med Ferdinand var glömd af
Ida; lienncs själ sysselsatte sig endast
med dc hemmavarande. Hnru gerna hade
Lon ei velat lemua alli delta öfverflöd,J G
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för att få dela deras tarfliga måltid.
Hvcm vet, tänkte hon, om dc, som nu
sakna mitt biträde, uttröttadc af arbete
och nattvak, La annat Un smör och bröd
i afton. . . .

Så ensam, ocb fördjupad i tankar,
mamscll Ida! sade en röst, som kom
bennes hjerta att klappa fortare; det var
Ferdinand, som saknat tienne och i för—-
modan att linna lirune bar nalkades, un-
der förevändning att servera sig ett glas
dricka från skänken, ty beljenmgen glck
af ocb tili och var så syssclsalt på andra
båll. 1

• Minä tankar voro i hemmet, sva—-
rade hon okonstladt.

Och anställde jemförclser mollan
förr och nu, som säkert ej lande tili cr
nuvarande omgifniugg fördel, anmärkte
hän.

Häradshöfdingen har gissat riilt 5men tro icke att jag är otacksam nog,
att ej inse det goda soin flnnes: de me-
na mig alla väi; men vår uppfattnlng af
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denna afton är så olika,
. , Ilon såg sig

öin i rnmmot, dc voro sllcna; på ei»
gäng föll tienne en lanke in, ocli med
lag ock hastande rösl frågade iion:

Vili bäradsböfdingen upprikligt sva-
ra inig på en fiåga?

Pä kundrade!
Går, det an alt föra dessa örliängcn

°ek det andra, tillkaka i de bodar
dcrifrån liian fcöpt dem, för att åter-
leinna dem mut Lvad de kostat?

Svårligen, men Lvarförc, ock tili
livad ändaniål?

Ack, jag onskadc använda pennin-
garne på ett bättre sätt, det vill säga
på återrcsan tili de minä ...

Det luiller bctjentcn gjordc, då lian
öppnade dökattongerna tili salongcn, af—-
bröt benne oeb slördc dcms kort dcrpå
inträdde bordsälskapet.

IVär rnan efter måltidens slnt återvän-
de tili salongcn, stod der en koffert
jcmtc en battask midt på gulfvet. Auro-
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ra och fröken Brömser skyndade fra m
och läsle mcd förväniug, att dcssa sakcr
tililiördc Ida Hcdren, soni niistän frani-
skuffadcs af tanten, för alt tilifredsställa
den nylikenhct som nu var ohycklad.
Fäfängt stretadc hon emot, med den
försäkran att delta alldclcs icke kunde
tillhöra heune; racn adressen var tydligt
utsatt med såkalladc präntade bokstäf—-
ver, för alt dölja gifvarcns handstil, den
man äfven fåfängt sökte upptäcfca genora
undersökuing af sigilict, ty alltsammans
var förseglat, med en kop parsiani. Uti
äsken lag en modern, men enkel hait af
luuni siden, prydd mcd en mossros ;

liandskar; andra sinä toileltartiklar, sarat
nyckcln tili kofferten. S locket tili äsken
stod följandc devis på liuska språket:

"Vaimeni yufva icke hlandra
, tjif-

varns hjerla yer den var dc?'
Aek, det är ifrån assessorskan! ro-

pade Ida, delta är kenties st il1! och
hoit tog fram sin på margonstundeu er-
hållua biljclt oeh jemförde. Delta erkän-
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des ocksä af de andra; inncbållet afd es-
sa tvenne rader måste Ida förklara, ty
för dc andra llickorna var det kebreiska..

IVu undersöktcs kofferten. Den inne-
höil en Leit ny, vaeker kappa af faso-
nerad victorinc, vadderad med siden fo-
der, samt tvenne enkla, med smak val-
da, redan färdigsydda klädningar, Alla
såg -o förundrade på livarandra, och Ida
sjelf trodde knappt det vara en verk-
lighet.

Men hvar är kusin Ferdinand? frå-
g'ade Katinka, och alla sågo sig om ef-
ter hononi. Hän kade ej lemnat matsa-
len, ulan stod och sanifaladc med fru
Lundström, Lvars son lian liändelsevis
trälfat under vesan. Okunnig om hvad
sorn ctucllcrlid passerat dernte, koni lian
nu, betraktade, nndersöktc ai 11 samt för-
Lördc den tillkallade betjeningen om
bvem sorn kurit in dessa saker; ingen
syntes dock veta något haroin, uiom en
drenggosse, som sett assessorskans piga
tillika med en annan qviusperson kiira
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en dylik koffert genom koridorcn för
några timmar sedän.

Det Var således ganska sannollkt att Lon
var gifvariunan , i synncrliet som Ida
värit ditbjuden. Den goda frun. som an*

setts vara alltför obetydlig för att ådra-
ga sig Wermcllska familjens uppmärk*
sambet, undergick nn en noggran mön-
string. Man undrade kuru en fru, som
kundc depensera sä niycket på en för
tienne nastan obekant fllcka, lefdc så in*
nom sig, utan att se sälskaper.

Svaret liggcr ju närä för banden:
lion spar för alt kunna gifva, sade Fer-
dinand. Ida täukte just detsamma, nien

sade ingenting, utan lade alla sinä gåf-
vor lilisammans, bctjcnterna bnro kof-
fertcn tili hennes mm, dit bon äfvcn
begaf sig med det öfriga.

AU dcn söiun, som under den lång-
varjga aftonmåltiden tyngt hennes ögon,
var med ens försvuunen, chuni det re-
dan var öfver midnatt. Annu en gång
tog hon fram de vackra presentcrna och
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besåg dcm raed en glädje, så naturlig
för en ung medcllös 11icl;a, som på ett
så dclihat sait ser sinä angelägnaste be-
bof uppfyllda, längt öfver sinä djcrfva-
ste förboppningar, och det af en välgö-
rande fru, som omöjligrt kan hafva några
oädia motiver för sitt bandlingssätt. Hon
lvillade cj ett ögonblick alt det icke var
ifrån assessorsban Sylvan som presen—-
terna kotnmo.

Väl liade henncs första tanbe fallit på
bäradsböfdingen} nien burn rodnade hon
ej nu öfver en sadan förmodan, och bu-
rn glad var bon ej alt den var tillintct-
gjord. I annat fall bade bon nu värit i
ett svårt bryderi, ly ingenliug af allt
della bade bon då kunnat begagna, ej
beller vctat bvad bon skulle göra der-
mcd.

Ju nogare bon synade det välgjorda
arbetct på dessa klädesplagg, desto stör-
re blef bcnncs förvåning. Hvarje bake,
hvarje söin, bvartcnda fiskbcn var dit-
sydt ocb fästadt på benncs äldsta systera
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välhända mancr. Ilon besåg kappan; äf-
ven der återfann hon Ännas små egon—-
heter i sättet att vaddera, sy ränder, m.
m., men omöjligt kunde delta vara hen-
nes arbcte, det insåg hon väi, och dock
blef lienne alitsanuuans anna dyrbarare
gcaoni denna lilla villa.
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V.

läpptiukter.
Juldagsmorgonen erhöll Ida åter en

skriftlig inbjudniiig från sin gynnarin-
na, att i lienncs sälskap Levistä högmes-
san och sedän äta middag med kenoe och
en af hennes Lekanta. Med glädje hör-
sammade Ida iuvitationen, ocli då det
riugde tredje gången tiil fyrkan, stod
hon i siä nya hait och kappa, täck soin
den nyss utspruckna rosenknoppcn, vid
assessorskaus dörr och ringde på klock-
strängen.

Gamman koni genast ut, alldeles fär-
digklädd, och unskade ”sin lilla vän”
en god inorgon och glad julhelg. Ida
ville uttrycka sin tacksamhet, mcu frun
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undvck hvarje direkt svar, nnder försäk-
ra n, att det vore hög tid att bege sig
tili kyrkan, ocli att maa sedän hadctill-
räckligt tid att tala öin julklapper och
annat dvlikt.

Ida hade under de sex veckar lion vä-

rit här ej kovistat någon gudsljensl.
Deslo njntningsrikare var licnne denna
stund. Allvarligt och nied djnp andakt
åhörde lion predikantens berrliga utfö-
rande af dagens text, utan att låta för-
strö sig, eller ens gifva akt på dc om-
gifvandcs nyfikne blickar, soin i henno
sågo ett alldelcs nytt föremål för sinä
aurnärkuiiigar.

Försl vid utgåendet från bänken blef
bon varso alt Ferdinand baft sin plals
niidt emot dem. Afven lian synles nied
allvar liafva lyflat sinä tankar rnot en
bögre verld, der Ordet ocb Ljuscl är den
föreningspunkt, Lvarest själarna rakas i
ren harmoni ty högtidlig och klar
var den blick soin stråladc ur hans mör-
ka öga, när deras ögon möttes. Hän
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ledsagade dern hein, och när Lan då helt
ogcncradt följde dcm in, samt biträdde
deni vid afpelsniugen, fönnodadc Ida
alt lian vore dcn gäst fru Sylvan oin-

nämdt i biljetten, och innan hou rätt
hann hesinna slg, voro dc på tumanhand,
då värdinnan, nied en ursägt för sin o—-
artighet att lemua deni, allägsnadc sig
för att hestyra öin mlddagen.

När deu goda frun cftcr en någor-
lunda lång frånvaro återkoin i rurnmct,
säg hon tydligt nog alt dc ej tillbragt
tiden I Isif och oeuighet, oaktadt Idaa
långa ögonhår glänste af tårar, ty hon
stod der omslingrad af Ferdinand» arin,
uied hufvudet lutadt mot haus skuldra,
ulan alt någondera beuiärkte hennes när-
varo. Väckta genom guiumans skämt-
samina fråga: "i\å, hur står det tili, mi-
nä unga vänner?” faltadc Ferdinand hen-
nes hand, och tryekte den med sonlig
vördnad tili sinä läppar. Ida siog båda
sinä armar oio hennes hals, och lutadc
sitt rodnande ausigtc mot hennes bröst.
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samt bad om hcnnes välsignclse i dc»
frånvarande modrens namu.

De älskande funno sig ingalunda be-
svärade af den åldriga värdinnans när—-
varo; li k oskyldiga barn utbyttc de för-
troeudet osu sinä tankar, sinä känslor
ock aningar, från den stuud de första
gången möttes.

Ida erfor då att batten var från as-
sessorskan, tuen allt det andra en gåfva
af Ferdinand, ocb klädcrna vcrkeligcn
förfärdigade af hennes syster. Hnru der-
med förhöll sig, skola vi förkiara genom
ett brcf, soin Ida erböll dagen derpå.

Man koin sluteligen öfverens om alt
alltsammans ännu skullc vara en beni-
ligbet för Wcrmells, soin ej kade den
ringaste aning om alt Ferdinad lillbrin-
gat dagen bar, i slället för att hevistä
den ungkarlsmiddag, tili kvilkcu ban=
förcgaf sig vara bjudcn.
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■Anna tili siti syster Ida.
Söndagen den 22 Dec. 18 . .

Ulliini jag hoppas alt snart få se Dig
åter bland oss, vill jag- doch, cftcr tlll-
fälle gifves— mamma, soin Du vet, trög
shribcnt annars, shrifver dock tili tant
om Dia resa yllra rnig ora ett och
annat soin förchoinmer i Dina bref, ocb
som i flere afsecndcn shullc eroat oss,
så frauit vi rj värit öfverlygade otn alt
de pröfningar Gud sänder, alitid ländcr
tili vårt sanaa bästa! Kanliända, goda Ida,
om mamma nehat Dig alt fara, hade Du
gjort Dig för bögt begrcpp om Lvad Du
derigenom förlorat, Sallan ban man hy-
sa den härleh ocb det dcltagande för
hemmets små fröjder och sorger, som man
sedän hänner ocli erfar, sedän man sett
sig litct om hos och bland fremmande.
Så säger utminstoue Sophi, som nu är
liemillä, ocli dröjer öfver trcltondagen.

Genom en lychlig häudclse äro vi I
stånd att beläcka omhostnadcn för Din
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bcmresa. Måtte det bara blifva släd-
före!

Det bar värit smått om lönande ar—-
betsförljenst sedän Un for bort; c.ndast
fru E. ocb fröknarna O. ba låtil göra
sig någol nylt. Tro libväl ickc att jag
värit sysslolös; Du vet af gammalt huru
tidodande dessa söudersprättningar ocb
ändringar aro.

AI anuna bar långt inpå nätterne hallit
på med dc tunga, stiekade yllelröjor-
nc; så bar tiden gålt, under beständig
verksambet} men oabtadt ali sparsainhet,
alla inskränkningar, skulle vi kömmit
tili korta med nyårs qvartalets byra,
ocb bvar ta ga medel tili andra oumbär-
liga utgifter? Alen när nöden är soin
störst, är bjelpen förlia så gick det
äfven nu. En lika oförväotad soin lö-
nnnde bcstallning på arbete lifvade min
tro på en kärlcksrik försyn, samt stärk-
te minä krafter.

Det var af en nng man af utmärkt
pcrsouligbct, lika artig sora okoustiad 1
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sitt sait alt varaj lian sade sig vara re-
rande och fått anvisning pä oss, aihvem
begriper jag alldeles icke, tv cu freni-
mande person väckcr Lär stort nppseeu-
dc, så äfven hän, mcn ingen af vara be-
fcanla cller grannar hadc taiat vid honoin,
cndast en förhigäende hadc lian frågat
bvar vi boddr. Hän tycktes gmska väl
vara underrällad om att jag liörde illa,
och talade derföre tydligt ocli hlart, u-
tan att tillåta sig denna shrikande stäm-
nia ellcr delta synbara hemödande att
göra sig förstådd, soin hioit förvirrar,
och är så sårandc för den olychliga.

Af de rnånga vaehra lyger hän förde
med sig, hunde, i anseende tili den ni-

sättä koria tiden, endast en kappa och
tvenne klädningar blifva färdiga, det öf-
riga, hvaribland också ett par styeken
Un scherting, tili diverse hehofver, lein-
nade hän i mitt förvar, tills hän efter
nyåret kunde ge en fnllsländig prome-
moria på hvad soin skullc sys. Tili de
ofvaauäiunde plaggcu med förde ban hvar-
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ken profellcr mått, nien ban sade damen
vara af min längd, nien nägot fylligare.

På utsatt tid kom lian igcn, ocli jag
hadc alli färdigt; räkningon stcg tili 16
rubel. Hän lemnadccn af de vackra nya
scdlarnc, af 10 mb. valör, samt 6 rub.
i sinämyiit; räkningen ref ban sondcr
ocb kastadc dcn i kaklungen.

5 går, när mamma, som bört att vår
husvärd var i bcliof af penningar, gick
in för att bctala byran, återkoin bon med
dcn undcrrältclscn, att det var 10 rub.
i silfvcr, cj pappcr, sålcdcs 55 i pap—-
pcrsmynt. Det var alt på ett ädelt ocb
skonsamt sätt vara vår välgörarc!

Häraf ser Dn burn Gud på ett u-
tomordenlligt sait dragit försorg för oss,
äfvcn om det möjliglvis värit ett förse—-
cndc; när ban konimcr åter, är du hom-
ma ocb kanskc Sopbi ännu qvar, vi
bjelpas då alla åt med det öfriga arbe-
tct, ocb crsätta della förskott, cmellcr-
tid lyckliga alt bafva undvikit obcbag-
ligbctcn alt saita oss i sknld.
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'Den resande var en notarie, vid namu
tloelson; de af mig förfärdigade plaggcn
voro presenter för hans brud, Lvars he-
lantskap vi lian ske få göra vid hans å-
terkomst. 'Hvad bon måste vara lycklig,
som är föremål för en sadan mans kärlekl

Alt duumia efter flerc uttryck i Dina
bref, hyser jag farbåga J anscende tili
en viss person. Ack, Ida! låt .ditt unga
hjerta ej intagas af en känsiä, som kan—-
ske icke besvaras. Låt honom ej vara
föremålet för Dina tankar, förskingra
dein gcnom arbetc: lust för arbcte ocb
•dugliga höcker är det qvinliga Ljertats
skyddsengel mot många faror.

Den gamla fruns bckantskap inger mig
ingcn sadan fruktan; men namnet Syl-
van bar Los oss vadit smärtsamma Lag—-
homster.

Påminner Du disg icke en Ulrik Syl-
van, som var en medlem 1 vårt Lus, un-
der den julbelg Du var Leminä från
pensionen, året förut inuan pappa dog,

7
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och hvars tidigra, olyckliga död g-icls oss
alla så mycket tili hjei-tat. Kanbända är
den goda frun en närä anförvandt tili
bonom. Gör dock inga förfrägningar;
bvarföre med vilja upprifva gainla sår,
hvarpä tiden lagt sitt välgörande förband.
I fall Wcrmells icke, sora de iikväl

bovde, bctala skjutsen för Din heinresa,
libasora de alldeles icke lådsa om dit-
resan, så medföljer här en lilen sumina
för dctta behof.

Dia Anna.
Allting reder sig och klarnar, det må

nn vara burn intrassladt och mulet, blott
man ger sig tålaraod att rcda, och vänta
på bältre tider; så äfvcn med väderlc-
ken. delta aldrig förgående, aldrig ul-
torkade ämue för konvcrsatiouen, och
tidningsspalterna.

Under belgcns första dagar hade fallit
ymnig snö på den skarpt tillfrusna mar-
keu, slädföret lofvadcsålcdcs bli varaktigt,
och hvar och en, sora bar en resa i tan*
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barnc, vet burn äfven de sjelfva klarna
af deuna omständighct.

Det var tredjedag jul, pendylcn i sa-

longcn visade half tolf, visitlådan var
intagen, ty bcrrsbapet tog emot; mcn

ännu voro damerna ensamnc. Då inträd-
de en betjcnt ocli aumalle assessorsban
Syi van. En hastig bllcb växlades mol-
lan fru Wermell ocb dess äldsta dotter,
ocb den förra intog temmcligen sbynd-
samt en bcqväm, balfliggaude ställning
i divanens ncdcrsta börn, bvarifrän bon
sedän endast resle sig ocb med den hen-
ne cgna matta, sötsura niinen visade den
ankomna plats på den brcdvidstående
stolcn, medan favoriten, spilsbunden,
eftcr att på sltt sätt hafva mottagit den
fremmande, lade sig bredvid sin hcrr-
sbarinna.

Vår assessorska, som var sjelfva gäst-
vänliglieten, ocb ovand vid den nuva-
rande tidens inbillade ocb sjelfsbapade
goda ton, bade fnnnit sig litet föroläm-

pad af fröknarnes non cbalauta bclsuing
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■— om det kunde få natnn af en sadan
■>— raeu fruns raottagssätt ansåg hon va-
•ra en följd af någon opassligket, och på
del henne egna hjertliga säti had hon öf-
vcrstlöjtnanskan ieke genera slg, och
heklagade att denne icke befann sig
väl o. s. v.

En naturlig öppenhet är tillgjordlie-
tens stötesten. Fra Wermclls tanke ha-
de värit att imponera, att iakttaga sin
värdighet, sanit inge den andra en hög
tanke otn olikheten af deras ståodpunkt
i sälskapslifvel; i stället såg hon sig nu
endast heklagad. Några framkastade ord
om gårdagens supe hos haron Z. sarat
ett spelparti med gencralskan —zoff och
titul. A. och 8., sora varat långt efter
midnatten, skulle, sora hon trodde, hätt-
rc svara raot ändamålet; men framhragte
endast den anraärkaingen att: “sådant
der fcommer efter," och nu gick asses-
sorskan tili ändamålet för delta hesök.

Hon sade sig länge hafva ärnat före-
taga en resa tili E—, der en af hen~
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lics Larndomsvänner lefdc, mcn aldrig*
kömmit sig tili det. Iländclsevis bade
lion nu Llifvit Lekani med mamsell He-
dren, ocb bögeligcn iniagen af Lennes
älskvärda oct okonstladc väsendc, ärna—-
dc hon göra Lenne siilskap pii Lemrcsan,
samt ulbedja sig frn Elcdrens samtycke,
att få upplaga Ida sora sin dotter. Sjelf
Larnlös, -ville lon aldrig- Jätä dcn nnga
Hiekan sakna den ömmaste moderskärlek.
Som ännu ett par dagar åtgingo tili an-
ordningarne för den lilla resan, voro
Lennes önskan den, att Ida genast skul-
le få flytta upp tili Lenne, för att vara
Lenne LeLjclplig.

Fru Wermell yttrade temmeligcn kalit
eitt bifall och sin glädje öfver en sadan
lycka för Ida.

Flickans mor måtfe väl aldrig va-
ra absurd nog alt förkasla ett sådant
tillbud, tilladc Lennes nåd, sådant
sker miusann icke alla dagar, ty den
som sjelf Lar döttrar, Lvilkas uppfostran
Ssostar ofantligt, ocL som måstc lefva
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enligt sitt stånd ocb med dcn bögrcso-
cietcn, kan ej helasta gig med andras.
Men är asscssorskan säker alt Hiekan
sjclf icke sälter sig på tvären*? ty oss
emelian sagt, har Ida inga små preteu-
sioner ....

En herres ankomst afbröt ali förkla-
ring otn Idas pretensioner. Tili och med
den omisstänksammaste person sknlle var-
scblifvit olikbeten i mottagningssältet,
så myeket mer vår assessorska , som
det ej felades urskiljning. Litet förnär—-
mad deraf, steg bon upp och gick; tre
steg följdes boa af värdinnan,. Döttrar-
na syntes knappt bemärka hennes bort->
gängj men då den fremmande gjorde en,
för nutidens modelejon ovanligt artig
bugning för den gamlc frun, utbrast
Natinka:

Är tiiulärrådet Rosenparfym bekant
med fru Sylvan?

lcke personligen, min nådiga. Jag
såg bcune för första gången i går på
spektaklet; jag, som många andra, blef
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frapperad af hennes vackra dotter, och
pä förfrägan erfor jag' att den goda fiun
är fönnögen.

Uti allt det der ligger ett misstag,
försäkradc fru Wermell ifrigt, Hoa
bor bar i tredje våningen, lefver ganska
indraget, bar ej något bättre umgänge,
aldraminst mcd oss, ty jag försäfcrar att
det var första gången vi sågo denna
person. Ilon kade något att be mig om,
ocb näuinde i förbigående att bon \ar

barnlös.
Då tager jag niin artigbet tillba-

ka, försiikrade Rosenparfym. Jag tog
för kungsord bvad man sade mig i går,
ocb när jag nu fann benne bär, så . . .

Borde ni af Lennes urmodiga toi-
lett och fasoner genast insctt, att bon
ej tillhörde >år societe, afbröt bonom
Aurora,

Hvem kan bafva frökens iloa ob-
servatiousförmåga*? Utom dess är ja min
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närsyntbet allmänt bekant, nrsäktade sig~
Rosenparfym,

Mcnniskor, sota endast lefva med af-
secndc på sitt kara Jay, byscr aldrig
deltagande för andras väl eller vc; väl
Lisana allmänna eller cnskiltas olyckor
gifva dem anledniag tili ntrop ocli kän*~
slosamma baranger, men då måste någon
remarkabel person ge första toneo; men
intrycket om ett sådant kan fästa sig
hos ytliga varelser försvinncr raed
dagen. Den bäste författares arbete bar
samma öde. Intrigen i en novell kan
väl gifva ett flygtigt ämne för konver-
saiioncn; men den iure mcningcn, mo-
ralen, är för dem ett terra inkognita.
Dc likna resande, soin genom dc väi
uppdragna vagnsfönstren i förbifartea
beskådar det landskap de sedän säga sig
bafva studeratj stöter olyckligtvis vag-
neo mot en stcn, eller läsaren mot nå-
got som alltför påtagligt träffar deras
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egna vanor ellcr fördomar, då är äfvea
förfcastelsedomen färdig, bäde öfver lan-
det och förfaltaren.

"Hvad är afsigten med dessa rcflck-
tioner soin icke höra tili sakenT’ Ora
förlåtelse, mltt herrskap! Det skulle be-
visa, alt Idas vistande och snara bort-
resa, sarat de ntsigter en fremmandes
välgörenhet visade för hennes fraratida
lycka, var så likgiltigt för bcunes släg-
tingar, att alltsaramans förekoramit de m
sora en dröm, så framt ej afunden öfver
det uppseende hennes, af dein så förhi-
sedda person, väekt hos flere af deras
bckanta, frambragt nägot sora liknade
Larm öfver att bon ännu skulle återkom-
ma tiilbaka tili dem.

IVn var allt i ordning för resan. Fru
Sylvan kade med flit fördröjt densainraa,
för att på sjclfva nyårsqvällcn kunna
öfverraska Idas mor och syskon.

Under tiden var Hiekan innerligen glad
och lycklig att fä byta ut det raörka,
ensliga "arbetsrummet" uot assessorskans
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trefliga honing ocb välmcnande, hjertll-
ga unigänge, der bon utora dess ofta såg
Ferdinand, så ofta Lan ulan att väcka
uppmärksambct bunde bcsöba dem.

En timnie före afrcsan gicb Ida aft
taga afsbed af Wermclls, ocb fann cf-
ter önskau farniljen vid frubosten.

Ebuni redan sjelfva niin met Los Len—-
ne väcbte plågsamma bågkomster • boa
badc ju der dagllgen erfarit dcssa små
gnagande Hdanden utan namn, som stolt-
bet, tanblöshct ocb ringa deltagande för
ntiudre vällollade libar tillskyuda dcn
bänslige rördes bon libväl tiil tårar,
när bon yid afsfccdet trycbte tanlcns
hand tili sinä läppar, Hon yar ju ändå
en syster tili bennes älskade, begråtua
faderj det var ju i bennes hus soin bon,
den fattiga, af dem öfvcrsedda Hiekan,
lärt sig äiska och blifvit älskad, in—-
nan bon ens anat sitt eget bjertas bän-
slor, och således undgålt de qval som
alltid åtfölja en ocb blott anad, men bopp-
lös och ohesvarad bärlek.
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Alla, I synnerhet tanten, ansägo beu-
nes tårar och upprörda känslor för ett
erkännande af den för Lenne ovana
"vällefnad” och godhet lion åtnjutit i
deras tus, och då ultryck af tacksam-
bet, dc im\ vara förtjenta ellcr icke, all-
tid smickrar den fåfänga, blefvo de äf-
ven här upptagne med välbcbag. Ovan-
ligt vänligt sade tanten, 1 det att boa
blappadc Idas kind: ”Gråt icke, kara Ida,
vl äterse ju bvarandra innan kort!’’

Ida hvarken tordes eller ville motsäga
deuna falska förmodan; men det smärta-
de benne djupt, att hon cj var upprik-
tig mot sinä slägtingar, soin så lilct a-
□ade henues förhållandc tili Ferdinand,
att de som en nybct omtalade bans bort-
resa dagcn förut, ”Och hononi är det
ganska osäkert om ban någonsin äter-
koimner tili * * tiilade öfverstlöjt-
nantcn sjelf, med en ton som närä nog
autydde en fclslagcn förhoppning.

Ungdoraen (jvarhållcr säilän länge nå*
gra obehagliga intryck, Ida var åter glad
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och mnnter när Lon satt i kursfädan med!

sin åldrige väninna. Vid första gästgif-
yargården cmottogos dc af Ferdinand,
soin der afvaktat deras ankomst, för alt
sedän blifva deras följeslagare, Alla
mindre behagliga niinnen från det hus
hon lemuat, försvnhno helt och hållet
för det glada närvarande: det yackra
yädrct, det goda slädförct och i synner-
het den älskades närvaro, som nu intä—-
git kuskeus plats. Och när hon tänkte
slg sin uiors och systrars utomordentli-
ga öfverraskning, när hon koranie hein
med sin af dein redan, churu under an-
nat nanm bekante och så myeket värde-
rade fästman, o, då hoppade henues Ljer»
ta af onämnbar fröjd och förtjusning.

Vi lemua dein, och hasta förut, för
att kuuna ge en teckning af Idas hem på-
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tlölrsafton.

För bandtvcrkaren i allmänbet, men i
•synuerbet för de qvinnor, som genom
bandarbcten för dea högre lilasscn skola
förtjena lifvcts oumbärligaste bchofver,
är slutet ocb början af året en större
bögtid iin sjelfva julen. Delta ban låta
paradoxt, men innebålier dock sanning,
sa vida maa taiar om dessa högtider i
deras verldslige ocb ej 1 deras djupa,
andcliga tuening.

Långl in på julqvällen, tili ocb med
ofta under belgdagarne, nödgas den ar-
betande, så framt deo cj vill förlora si-
nä kunders förtroende, vara i full verk.
sambet för den delen af menniskor, som



112

fordra allt af audra ocL sjclfva g'öra in-
genting, som, omgifne af lifvets kom-
fort ocli öfvcrflöd, ej ens äga ett riktigt
begrcpp om de förrcs försakelser. Huru
många gånger försumma icke dessa, ofta
oförtjente lyckans gunstlingar, att betala
dcn välförtjente lönen för deras arbete.
1 burudan slnncgstämning skola dä des-
sa, uttröttade gctiom nattvak och an-
strängningar, kanbända i nmbärande af
allt, som fordras att styrka de utmattade
krafterne, mottaga sin julbelg? och följ-
derna? .

.
.

Vi kalla oss nu vid de frnntimmer,
bvilkas ställning och uppfostran, cllep
ödets förändringar bragt tili den otack-
sammaste verksambet i lifvet: att arbeta
för sltt 1 il‘s nppcliällc. Aldrig i stånd att
förvärfva sig en nödpenning för sin ål-
derdom, beror det på deras olika kropps-
bildning om dc i förtid harjas af dö-
dens hand genom tärande bröstsjukdo—-
mar, ellcr se en kraftlös ålderdom tili
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mötes, glömda af alla, likasom en
omaka bandskc . . .

Efter vakandc, kanske umbärande af
tjenlig föda, tråk ocb bråk under de för-
sta dagarue af belgcn, bafva de dock
ujutit någon bvila ocb hunnit sansa sig
under de scdnare, samt småningom kas-
sarat in sinä små eller störrc fordringar,
kctalt sinä skuldcr, gjort sinä uppköp,
allt efter som tillgängcrna medgifvit,
kanske någongång uppmuutrat sig i nm-

gänge med sinä bekanta, ocb nu inträ—-
der nyårsafton. Det gamla året är slut,
med sinä bekyrainer, sin k nappi: tillmätta
glädjc, sinä farbågor ocb förboppningarj
man ingår i ett nytt tidsfcifte; den ut-
mattade kroppen bar samlat krafter tili
ny verksamhet, ocb dess innevånare,
sjiilcn, upplifvas på nytt, genoiu hoppet
oui en mera lönande förljcnst, eller en
förändring lika godt hvilken ~. Vorc
då icke nyåret den vigtigaste dagen, den
största högtid för dessa anna varclscr? ...
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tlftcr denna digressioil inträda ti o-
bemärhta i fru llcdrcns anspråhslösa bo-
ning.

Det var redan tcmineligcn längt lilct
på aftoncn, och ingen Ida hördes afj mor
och systrar bade doch värit så öfverty-
gadc att lion sinille hommalleni på gam-
la året, att de ännu den sisla aftonen,
mot ali sannolihhet, hyste detta hopp.

Detyttre, större mmmet, der man van-
ligen vistades och arbetade, var städadt
ocb på hiistä sait upputsadt; alla voro
näsiän höglidshlädda, och intet arbete
var framine. Aftonhrasau var redan ned-
brunneu, och spjcllet igeuslaget; en forra
med risgrynsgröt, öfverströdd med soc-
fcer och hand, var insatt för att gräd-
das. flusmodren, cflcr att först hafva
lyssnat om ingen släda hördes homma,
satte sig i sin gatnla länstol, slog upp
en nyårspsalm, och hegynte sjnnga.

Sophie, som suitit vid Maveret, in-
stämde äfven med sin hlara ocb fylliga
röst i modrens sång, ocb lät musikeu
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följa med melodian tili nuinmern 137
i den gamla Svenska psalmkoken.

Anna, livars öron längc värit (illslul-
ne för musik och toukoiisi, syssladc iirn-
nu med hvarjehanda; hon dnkadc det lil-
la aflonhordet för fyra personer, un-
dradc illoin sig cm ieke Ida i afton del-
toge i dcras älsklingsräll; rnllsylla, hvar-
af lion nu ordnadc några skifvor på ett
litct fat. Likasom sljelandcs lade lion
fra m fyra tortor på en kristall tallrik;
tortorna Lade lion köpt för att dcrmed
göra mor oeh systrar - en surpris; tall-
rikcn var ett minne af den sista julcn
i liennes barndoinskem. IJennes goda far
lefde då äo no, ocli lion sjelf lefde ohe-
kant med lifvets omsorger, i fulla njnt-
ningen af sinä 22 är, sålcdes frisl: tili
själ och kropp: lion Lade sin körsel, oeli
tallriken var en gäfva af Ulrik Svl-
van. Ett år, och allt della var jordat.
Ivristullstallriken, Annas criskilla egon—-
doni, som var ett minucstcckcn från den*

8
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na tid, hade cj förr värit i hrnk, na
sisulle dc» invigas. Väl måste Anna af-
torka en tär, men hon var ici:c den soin
idisladc sorgen. ”Jag lefdc då för tank-
lös, endast för min egen glädje,” täukte
lion, ”nu gör jag det för andras, ocli det
är menniskans bestämmclsc här på jor-
den, cknrn iotten fallcr olikaj en högre
hand slyr lijnlct" .

. .

Nn nalkades hon tnodren, för att göra
en anmärkning öfver Idas dröjsmål, lion
såg då att mudren sjöng, och satte sig
närä intill licnne, som, i allmänhct hc-
vlsande olyekan den mest granlaga upp-
märksamhet, anvisade Anna stället i ver-
sen, ocli en cgen höjning och sänkning
af ett finger liilat Anna instämnia i den
sköna choralen.

Den inncrligastc andakt, en sadan soin

går från hjerla tili hjerta, uttalade sig
i röst och hlick under sängen.

De hunao Uniin ej börja slutvcrscii-
då deras Ulla huud, sotu uuder hela ti-
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tien suitit på hordet invid fönstrct, ”lik-
soin på utkik,” anmärkte Sopii! sednare,
rusade tili dörren och ville nf. "Ack,
mi lionuncr säkeet Ida!"’ ropade Anna
lifligt, och fattadc hastigt det enda på—-
tända ljuset soin fanns i riimmrt, samt
skyndade ut derrned i förstugan. En siä—-
da stod vcrkeligen framför trappan; nien
ett vinddrag släekle ut ljuset, och det
var för mörkt alt urskilja nägon. Anna
öppnade likväl dörren för den person son»

koin henne tili inolcs, unen hon märlte
nu alt det var flere, Hon skyndade sig
förbi dem, för alt lända ljuset, och tref-
vade fram tili kakelugnen efter tänd—-
stickor, under det alt Soplii lockade tili
sig den skällande kuuden.

Den första person som mötte Annas
hlick, när hon efter flere fäfänga he-
mödande fätt eld på ljuset, var Ferdi-
nand.

Förlåt, kasta matnscll Hedrcn, att
jag oroar er genoni vår ankonist så sent
på Lögtidsafton; sade lian, meu jag
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lofvade jn alt presentera niin faslmö för
herrskapct, ocli kommee dcrföre nu för
atl uppfylla delta löfte.

Ack! ja så, då är väl della frun-
tiinmer er cller henncs fru mor, an—-

märkte Anna litet brydd, oek visade på
assessorskan Sylvan, mcn blef i samma
ögonblicfc varse Ida, inneslnten i modrens
armar, Hon börde cj Ferdinands svar,
ulan skyndadc, glöminandc allt annat,
alt välkomna deu älskade systcrn.

Sopia kade under tidcn påtäadt uniin

ett Ijus, ocb Ida deiade sinä ömbetsbe-
tygelser cinellan dem alla trc.

Anna ville nu afpelsa systren, inen

burn stor var ieke bennes förvåning - , då
lion såg Ida bära samma kappa lion ny-
ligen sylt; delta väekte hos tienne en a-

ning, åt hviiken hon likyäl ej tordes öf-
yerlcinua sig. Hon såg sig oiukring, och
frågade slutiigen:

Men bvar bar ui då er fästmö,
berr notarie?
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Innerligt rörd af denna familjetafla,
så rik på kärlek, så fri från ilärd, lade
Ferdinand den af glädje gråtande Ida i
deras armar, oeli sade:

Här, öin ni viljen upptaga mig soin

en son, en broder! Det uppträde,
som nu vågar jag ej ens försöka
skildra. Sorgens uttryek kan hvarje ar-
tist gifva sinä bilder, men den rena,
sauna glädjens fordrar konslnärskap . . .

Ofverraskningens första glädjeyrsla
hade saktat sig och lemnat rum för lug-
nare förklaringar. Asscssorskan blcf icke
den niinst välkomna. Derpå följde små
rådplägningar orn de kara gästernas ber-
Lärgerandc. Fru lledren gick sjclf in tili
sitt värdsfolk, som gerna lemnadc sitt
Lasta rum tili häradsliöfdingens disposi-
tion; familjens egot inrc rum iordning-
ställdcs för assessorskans räkning, och
Lcnnes medförde saker infördes.

Anna kastade en liten hekymrad blick
på sinä fyra tortor, och ärnade 1 all-
sköus tysthet smyga sig ut med sin kap-
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pa pä armon, för alt köpa liom florej
mcn assessorskan

, som genast in iiri; te
lionnes afsigt, köli heimo tillbaka. ”Noj,
min sota mnmsell, gör sig alldelcs infct
besvär för vår qvälsvard, J\är mäti kom-
mcr så här manstarka, sä är det en rea
skyldigbet att hämta nägot mcd sig. Vi
skola såledcs sätta fram hvad soin fin-
ncs i dcssa kujien.”

Ett slörre hord dnkades; assessorskans
förråd af bröd, sl.inka, stek ooh bakelse
frainsallcs. Eteliä, tlllika med familjens
egon tillärnade måltid, omringades snart
af det lilla sälskapet, o eli med slörre
tacksambct nmt Gifvarc» tili ali god gåf-
va, ocb i gladare sinncsstänining bar väl
säilän någon anrältning blifvit förtärd
på en "nyårsaftou/'

Bakelsen kan göminas tili» i mor-
gon, sade assessorskan. Sola mainsell
Anna, sält frarn del der fatet som stå.r
der koria, det iunebållcr en li len tori—-
kaka, soin föriorar sinaken, om deu blir
mora torr. Kej, »pj, min lilla väu, det
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fiör tili gamm.il sed att värdinnan i lui-
set skär sönder nyårstortan. Fru Ile-
di-en är väl såledcs så god ocb åtager
sig besväret, cller burn?

Med myeket nöje hara jag ickc
af ovana bar mig oskickligt åt, svarade
lion lecnde ocb lyfte varsamt bort den
sirligt brutna damast-servietten soin be-
täckte fatet och eft tili benne adres-
seradt konvulut.

Bara en småsak, försäkrade asses-
sorskan, soin frun sedän kan under-
söka; låtom nss äta vår toria försl.

Sagt oeli gjort; inen när fm Iledren
scduarc bröt förseglingen, inneslöt kn-
vertet ett af inagistralen i ** * stad-
fästadt document, hvaruti enkefrn He-
lena Sylvan öfverlemnade ett kapital af
8000 rab, banco assignat. tili fri dispo-
sition åt enkan efter allidne Inndl inilcn
i Jacob Hedrcn, såsom ett taeksam-
betsbevis för den faderliga oinsorg lian
bevisat nämndc fru Sylvans ende son

Ulrik. 480 rub. mcdföljde soin intresse
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för de år hon värit enkä; kapitalct var
på säkra liäiuler.

JVy förråning, nya förklaringar. Anna
kände väl gcnom Idas brcf fruns namu,
men den goda Hiekan kade i aflon så
myeket annat att tanka på, så att lion
icke ens no, då hon äfven körde att man
kallade den vänliga frcinmande frun För
assessorska, koni att nngare tanka på nam*
net, sora var detsamma soin Ulriks. Den
goda frun kade ju lagit Ida under sitt be-
skydd, och det var redan nier Un till-
räckligt att rekoiumcndera lirune i deras
tacksaouna bjertan; burn myeket rnera
icke nu . . . Meu icke ens dcrined var
det slut, ty assessorskan ulbad sig äfven
att få bidraga med bvarjclianda tili Idas
utstyrsel.

Ingen blcf mera surprenerad Un Fer-
dinand, ty guininan Sylvan kade litrat-
ta! a 111 i en sadan bcinligbet, värit så
tysllåten ocb försigtig, att lian ej kade
den ringasle aning om att delta var den
förr omtalta slägten, Således kade ej en
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skyml af bcräknande edennyttä å lians
sida del i den af honom ingångna för-
bindeisen, om hvilken alla kade aill skäl
ali förmoda, alt den biir sä lycklig, soni
det är möjligt i delta jordallf. liåda äga
de genom sin uppfostran ett högt be-
grepp om de ömsesidiga pligter dc äta-
git sig, och det mål de samfält auma
eflersträfva är; deras egen ocb andraa
förädling.

Ferdinand Wermell bar för det när-
varande en fördelaktig syssla i —å, dit
äfven fru Iledrcn med sinä döttrar flyt-
lat. Sophie beböfver nu icke mcra vara
bos freminande, men ger doek lieminä
lektioner i språk ocb mnsik, samt stu-*
derar sjelf fliligt finska språkcts
der, för alt kanske snart nog konna I»Ii f*
va lärarinna i en påtänkt fruntimmerS-
' Vår trefliga Anna vårdar sin mnr
ocb arbetar endast för sinä syslrar. Ida,
eburu nu en ung fru med billiga auspråk
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på att, liksoin många andra, lysa och
vara mcd i den sä kallade Stora vcrldcn,
är ännu alli samma okonstlade varelse
som förut, och finner den största tref—-
nadon i sitt hein, omgifvcn af de sinä.

1 —ä finnas väl vissa grannlåtsfruar,
som rynka smått på näsan deråt, ocli för*
mena att sådant ger sig nog med tiden,
och att sinckmånaden ännu vararj men
i detta, soin i mäuga andra fall, liysa
vi en egen tanke.

Oaktadt sinä sextio år, lemnade fru
Sylvan sin födelscstad, för att tillbringa
sinä öfriga dagar i närheten af ”sina
Larn,” soin hon kallade Ferdinand, Ida
och hennes systrarj heunes ankomst var
en glädjcfäst. Arad och älskad af alla,
finner hon siu egen glätlje i den hon
skapat. Huru mångcn förslösar ej vida
större suinmor på onytligt prål, på till-
slällningar, för hvilka iugen mcnnxska
tackar dem, au den, hvarigenom hon
heredde en sorgfri lefitad åt den hlyga
fatligdoueu.
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IVär lion lemnade * * *, lefdc öfvcrst-
löjtnant Wermells på Samina fot soin
förut, eLuru krediten var i aftagandc.

IVylictcn öin Läradsböfdingens kärlek
för sda, som snart spred sig oiukring,

tack väre tl tul ärrä det Rosenparfyms
spionerings-system efler vackra anaigtcn
och i synncrhct efter rika arftagerskor.
Denna nyhet ignorerades af familjen,
tili d ess Ferdinand sjelf skref ock för—-
kunnade sitt närä föreståcnde giftcrmål.
"Ungdom ock visdom följcs ickc åt/‘
hettc det då.

De aro likväl icke så oförenliga som
mängen lådsar troj den rena, af lidclser
obesuiittade ungdomen följer omedelbart
den nianande röst tili sällket, som na—-
turens npphofsinan ncdlagt i kvarje mcn-
niskokjcrta. Det älerstår för andra, alt
vakta sig för tvcnne andra, mera oskilj-
aktliga följeslagare, soin redan innustlat
sig kos denna famllj, hvilkcn vi uu för
alllid öfvcrlemna ät sitt öde? de ketä:
högfärd ock fallif/dom.
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Mu äterstår det endast författarinnan
af denna iillä skildring nr vårt I var-
dagslif, att bjuda sinä värda läsarc "far-
väl," ooh bedja dein om ursälit för sin
djerfbet i försöket, att pii en stund sys-
selsätta den novelläsande delen af ali—-
mänbeten in cd så triviala ämnen. För de
beskyllniugar som träffat andra lika dri-
stiga rnen niera skickliga, Isan bon cj
göra anspråk på att blifva frikänd, då
äfven bar finnes ”prat” ocb ”brist på
fostcrländsfc syftningj’’ delta erkännes,
i synnerhet bvad det sistnäninda angår,
uttninstonc i den mening en viss reeen-
sent synes taga ordet. Den lilla tendens
författarinnan bar trott sig nedlägga i
sitl opus, försvinner väl lik vatlcndrop-
pen i vcrldsbafvet.










