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Den 2 juli ILBI spred sig med blixtens snabbhet ett hemslt bud-
skllp öfwer wärlden, sorkunnande att presidenten i Nordamerikas förentll
stnter, general James A. Garfield, i Washington sallit för en nidings

hand.
Endast fyra mänader hade han beklädt sin Hugo, märdighet, och

de regeringsitgärder han dcirunder roidtagit hade alla burit «ittnesbörd
om, att de stora förhoppningar, soin fastes wid hanani, i intet afseende
blifwit swikna, Sä mucket bittrare mar den afsty, som underrattelsen
om det mot honam föröfwade attentatet wakte i hela den ciwilisernde
wärlden: och di han twä mänader därester dulade under sorsina plägor,
wardt sorgen djup och allmän i alla land, och Europas kronte furstar
twelade ej att genom sinä besiiclningar betnga Hans efterlamnade mata

sitt uppriltig» beltagande.
Och dock war presidenten Garsield endast son till en fattig nybyg»

gare i staten Ohio. Genom en benndranswärd ihärdighet hade han un-

der motgangar och swarigheter af mingfaldig art tillkämpat sig framgäng

och erkännande. En lefnadssaga sä stiftesrik som Hans gömmer mangen

nyttig lärdom, och en om ock korlfnttad och bristfällig teckning af Hans
ädla personlighet bör tunnu wittna om, huru ärligt och träget arbete
gir segrande ur tampen mot lifwets medermödor och nar det förnuftigt

utstakade mälet.



I

Fömkllrnlleiilme!.
lB2l den 3 februari migdes ett linqt par i statm

Ohio i Nordamerika. Mannens namn war Abram Garfield och
hustruns Eliza Vallon. Genast efter briillopet flnttade de u»ge
till Hans hem i Newlmrg, en ort närä staden Cleveland wid
Eriesjön uch dä för tiden utgörande blott en liten famling ,m-

-byWarekoior, bebodda af naara tiotal människor.
Det war e> nägon prydlig och wäl fursedd boning Abram

Garfield hade att bjuoa fin ungn maka, Endast en rinaa koja
pä 18 eller 20 fots längd och innchällnnde blott ett cnda runi

utgjorde deras första hem, 3lägra funsterramar eller glasrntor
ägdc den icle, >nen genom trenne glugqar, täkta med oljadt pnp-
per, dagsljnset sparsmnt i hnddcm, Möblerna, soin
maniien själf tillnnirkat, bestodo af ett antal trebenta stolar, ett
wärtsaksbord och en sana,. Deras ufriga husgcräd utgjordes af
en jär>lgr>>ta, en stekpanna, twä tallrikar nied därtill hörnnde
knifwnr och saint en s. k. holländsk ugn, fom i fjälfwa
wärtet war intet annat än en gammal kittel med fprucket lock,
hwarpä wid tokningen ladcs glödande kol.

Abrain Garfield, foin wid denna tid fnlt sitt tjuguandrn
m, war en storioärt, stark och wackcr karl. Vegäfwad med ett
tälnmod och en ihärdighet, lnuilka qjorde honom till rätte man
ne» att bruta b»gd i Nordamerikas ödeinarker, war han därtill



ädelsinuad och klok samt stulle med sin widtomfattandc och wark-
samma a»de under mera gynsamma förlManden säkeriigeu utöf-
wat ett widsträkt inftytande pä sinä medmänniskor. Hans unga
nmkll war en mycket intagande kwinna pä 21 är. Hon här-
stammade frän en högt liegäfwad ftansysk prästfamilj, som för
mänga är tilldaka flyttat öfwer till Amerika, och hade af denna
undfält i arf en owanlig själsstyrka, okustig ständaktighet, snaub
urskilning och widsträkt praktisk förmäga alt egenstaper, dem
hon haft talrika tillfällen att amvända under sitt pä pröfningar
sä owanligt rika lif.

I sin enkla hydda bodde de unga makarne de första ären
af sitt äktenskap under tröget arbete ätnjutande all den lucka kärlek
och oinsesidigt förtroende kunna stänka twänne ädla hjärtan. Här
föddes ock deras trenne yngsta barn; och dä den ökade famiijen
sinäningoin fororade större tillgängar för framtiden mäste Gar-.
field jämwäl se sig om efter större inkomster. Hau töpte därför
i umradet Orange pä ungefär tre mils afständ frän deras första
hein ett nägot större jordstycke, dit han i januari 1830 stuttade
öfwer med makll och barn. Han hade malt denna uatursköna
nlen glest befolkade trakt, emedan Hans fwäger Amos Vounton,
soin mar gift med fru Garfields syster, ocksä tillhandlat sig ett

landstucke närä därinwid och familjerna sälunda kunde blifwa
grannar. Men sä ödslig mar eljes demm näjd, att de däggc
imbyggarne här bodde pä mer an en mits afständ frän hwarje
annan mänstlig boning.

Abram Garsields nya hydda war större och startare än
den han lämnat. Den mätte mcllan 20 och 30 fot i liingd och
war uppförd af obarkade timmerstockar. Golfwet war gjordt
af Nufna bjältar, wända med flata sidan uppät och sä patz stäta
man med yran kunnat crhälla dem. Ofmanom rummet fans en
wind, dit man uppgick pä en stege i stuaans ena Horn, och där
darnen sofiuo pä sinä halmbäddar. För öfrigt ägde kojan en af
plankor giord dörr samt tre sm» fönster, genom hwilka tillräck-
ligt ljus inträngde i stugan.

I denna nulmggarekoia föddes den 19 nouember 1831
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matarne Garsields yngste son, James Abram; och han blef äf-
wen derns sista bar».

Familjefadern, soin i det nna hemmet erhällit ett midsträk-
tare wärksamhetsfält än tillförene, nödgades anmända all sm
krnft för att ur ödemarten rödja sä mycket odlad jord, att den
kunde stänka ät matan och barnen en anspräkslös bärgning. Med
Hans praktista förstand och oionnliga nrbetsförmäga liMades detta
ganska wäl; och ehnru de bägge matarne aldrig knnde wara utan
omsorger, ja, äfwen betymmer stundom instälde sig, lefde de dock
mycket lnckliga i all sin fattigdom.

Äien udets slng stnlle drabba den garfieldsta familjen
hastigare och waldsammare än nägon kunnat nna. En warm
jnlidag hörde fadern under sitt arbete pä äkern ropet: "elden är
lös i skogen". Stogseldar woro ej nagot ownnligt i dessa
tnMer under sommnrmänaderna. De uupbrände osta hela sto-
gar, förstörde äkcrfältcu och lade nybuggarenes kojor i aska.

Sedän han undcrrättnt sig om, hwarifrän saran nalkades,
knllade han hustrnn och de bägge älsta barnen till sitt biständ
och ilnde öfwer nyodlingen till stogsgränsen för att hindra den
fruktnnswärda ficndcn frän att ansalla bostcillet.

Elden nadde denna pnnkt nastan i snmma ögonblick som
han själf, och tnnipen begnnte. Garfield insäg klart, hurudan
Hans belägenhct slnlle wara o:n elden ej hindrades i siil fram-
fatt; af Hans hcm sknlle innan astoncn ntcrstä blutt en massa
rykande ruiner, Denna tanke ingaf honom förtwiflans stnrkn,
Han stred mot det rasande elementet med hela kraften hos en
fnder, soni mut en roigivig fiende försioarar sitt hem, sin maka
och lina bar». I stere timmar warade stridcn och scgern lutade
än at den eua, än äl de» andra sidan, När aftonen kom, war
dock cldens kraft brnten och nubygget räddadt undan deh wäld-
samhet.

llpobettad och trött satte sig nu Garfield pä en stubbe att
hwila och swalka sig i den kuliga aftouwinden. Han knnde ej
nna, hwilken lömsk fiende dulde sig i deh wederkwickande fläktar.
Vien följande natt hade han ett häftigt anfall af stnipinstam-
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mation, och den starte manneii wred sig i swära plägor. Wäl
gjordes här alt, hwad trogen kärlek, tälamod och uppoffrings-
förmäga kunnll ästadkomma, mm läkare fans ej att tillgä pä
manaa mils afständ, och de medel mau hemma försötte anwända
wisllde sig ej lämpliga. Den sjukes tillständ församrades hastigt
och snart stodo maka och barn grätande mid faderns dödsbädd.
Hans sistll ord moro riktade till mukan, och ha» yttrade dem med
blicken hwilande pä barnen: "lag har planterat fyra telningar
i dessa ödemarker-, nu mäste jag öfwerlämna at dig omsorgen
att wärda dem."

Det hade kimppasi funnits en lyckligare familj iin den
garsieldsta. I alt sitt armod hade den dock ägt förnöjsamhet
och trefimd som stiindiga gäster; den hade want sig att i ali»
bekymmer och sorger lita till Honom, som föder liljorna pä mar-
ken och utan hwars wilja ej den muista sparf faller till jorden.

Nu mar genom ett fasansfullt slag alt förandradt. Fru
Garfield mar enkä, och kring henne stodo de fyra sinä faderlösa,
som ej tunde annat iin med henne gräta i sin sorg. la, alla
förstodo de ej ens detta, ty det nngsta barnet, James, som nu
endast mar 18 mänader gammalt, kunde ju ej iin uppfatta den
smartsamnm förlust de lidit. Wäl kommo deltaga>>de wiimier
och grannar de fura eller fem familjer, soin bodde pä en
mils afständ eller mera ifrän dem och med deras tillhälp ned-
sänktes den grofwa lista, som inneslöt den iilstade makens och
faderns joroista kwarlefwor, i ett Horn af hweteäkern. Men
liwem förstär ej, hnru ringa eii dylik trost mäste wara i en sä
djup och bitter sorg. Fru Garfield kiinde det soin om lifwet för
henne ej mer ägde nägot wärde. Hela naturen simtes henne dy-
ster och hemsk. Solen hade liksoin furlorat sin glans och som-
marens fägring förmädde ej stänka hennes hjarta nägon frid eller
hugswalelse. Hade hun ej känt sig nödwändig för barnens stulo,
hwilka nu i henne ägde sitt enda jordiska stöd, skulle hon öiissat
frän all wärldens wedermuda liäddas ned i grafwen wid sin
makes sidn.

Efter sommaren kom hösten, och pä den följde wintern.
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En winter i ödemarken innebär alltid nägot ensligt och
hcmstt; hnrudan skulle den dä ej wara för den garfieldsko. fa-
miljen, lDch hwilken wmter det war! Djup och tung lag snön
öfwer jorden, täckande dm liira grafkullen, som inneslöt dcras
grnsade fuihoppningar, deras wärn och stöd. Aldrig hade höst-
stormnrna susat sä dystert i urskogarna, aldrig hade wargarnes
tjllt och pnntrarnes skrik hörts sä närä och sä hemstt soin under
dessa länga, ödsliga luinternätter. Sorgsna och trötta som de
woro i kojan föreföll wintern dem oändligt läng! de tykte, att
wären aldrig mille konniin.

Men den koni dock sent omsider nied soisten och wärme,
fägelsäng och porlande bäckar. Dock wäktes ingen wär i de
sorgsna sinnena, ty honom, som war borta gömd i jorden, hade
dm ej tnnnnt aterknlla tili lif, Sorglig hade wintern warit och
än sorgligave tedde sig för dem framtiden. Penningar funnos
icke och garden war cinnu intccknnd för skuld. Förrädet pä lifs-
mcdcl minskadcs nied hwnrje dag, och modern nödgades höra sinä
barn ropa efter bröd,

Nn mnste nägot företagas, och fru Garfield wände sig för
att crhälla rad till sin nännaste gmnne och slägtinge Amos
Voynton, hwars wänlighet och hjcilpsamhet hade warit hennes
störsla tröst i den djupa sorgen. Han sade: "ingen kwinna kan
med fyrn barn skötn en sadan cgendom mcd utsigt till framgäng".
Hans rad lydde därför, att hon borde sälja farmen och äterwän-
da till sinä slngtingar.

Alen Eliza Garfield war ingen wanlig kwinna. Hwad
andra ej kunnat ästadkonnna det li)ckades henne genom den stäiid-
nktighet och klara tankcförmägn hon ägde, Att öfwergifwa sin
mans grnf ansag hon omöjligt, och lika litet wille hon öfwer-
lämna sig nt sinä slägtingars barmhertighet. Sa länge hälsan
stod l>e,n>e di, önskade hon själf arbeta för sig och sinä barn;
det öfrign sknlle hon lnmna i Hans hand, suin är de betruktes
06) faderlöses wän.

Man beslöt därför att af farmen sälja sä mucket soin er-
fordrades för sknldens betackande; med det öfriga skulle ftu Gar-
field sä godt sig göra lät söka nnderhälla sin familj. Snart
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luckades hon ocksll sinnn e» köpare och gärdens skuld blef sälnn-
da till sullo betald, men nägra penningar blefwo ej hciller öfwer
och af egendomeii äterstod nu blott obetydligt mer cm hälften
af hwad den frän början warit.

Den älste sonen Tomas war wid denna tid ej fullt 11
är gammal och den alsta flickan ungcfar ett är äldre. Med
dcm säsom biständ hoppadcs frn Garfield kunna sköta jordbru-
ket pä egendomen, och som framtiden wisade hade hon ej öfwer-
skattat fin förmäga.

Elfwaäriiigen dlef fälimda familjens manliga stöd och han
lofiuade gladt att öistä modern fanit ingaf henne genom fin egen
förtrustnu lugn och tillit. Han war ock'ä en storwärt och klok
pojke för sinä är fanit grep geuast market an med en krnft och
ett förständ, so,n sknlle hedrat en femtonäring. Wären inföll
samtidigt som dessa plnner woro uppgjorda och Tomas arbetade
dagligeu pä äkern frän tidigt pä morgonen till nattens inbrott,
fröjdande sig öfwer att kunna hjiilpa den älskade «wdern och
fyfkonen, Mr midsonnnaren war iilne, hade han äkrarne sädda
och planterade pä ett fätt, som ingaf förhoppning om god skörd
till hösten.

Men kaapt.hade oron för jordbruket blifwit stillad, innan
nya fwärighcter hotade öen nlig redan bittert pröfwade familjen,
Fm Garfield märkte en dag till fin fafa, att fädesfö'rädet sknlle
tagll slut längt före skördetiden -, och wid en nngefärlig beräkning
däraf fann hon, att nägon uppoffring maste göras, oin de ej
alla en dag sknlle sakna bröd. Utan att betänka sig beslöt hon
att själf förfnkn fin aftomnältid. Me» när hoi: efter par weckors
förfarande pä detta sätt fann, att fäden ej ens sällinda kiinde
fpisa till, tukte hon sig hafwa iiltet annat räd än att jäniwäl
liortlämna nnddagsmälet. Och frän den stunden tils skörden
war inbärgad unnade sig denna uppoffrande inoder endast ett
mäl om dagen, Barnen fingo aldrig en aning om hennes för-
farande ti) hon wiste, att de i fä fall icke fkulle tillätit det, och
siirstildt Tomas hade behof af stärkande föda för att kunna ut-
härda det dagliga och stränga arbetet.

Sä gick tiden framät dag efter dag under bekymmer och
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forsakelser af mängahanda sian,. Sallan hnr wäl e» fcimilj be-
fnnnit sig i mer tryckanoe oinständigheter an den garfieldska pä
wärei: 1834. Hade ej en ande, niäktig af ordnande förina-
ga, af okufliss standattighet vch »nwäranden herlknt uti den sam-
ina skulle wäl des; historie nätt sitt slut redcm dctta ar i Ohias
stogar.

Alen skördctiden koin, och en härlig slord wnr det den
inedfdrde. Och dä de tnnga kärfwarne nieZ Mllcne ar inbn
ro<i i logen, glömde ninn alla ntständna försatelser och we-
dennudui, Och nnr inan slntat den första ritliga »mltiden af
den n»a säde», hnr innerliiw woro ej dä de tacksägelser, hwilia
f>ä» det fnttiga hennnct stego upp till den store gifwaren, soni
sä nädigt räddal des; undan nöd och humMnö
fasor.
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Wid den tid, dä de senast stildrade händelserna timade,
wllr gnrfieldssll familjens yngste teininä,, James Abram, mid
pah tre och ett halft är gammat.

Nednn twn är därförinna», medcm äimu lefde,
hade mun begynt warsna, hur den lille James mar owanligt för-
sigkommen för sin älder, och redan fadern hade förutsngt, att
lian sknlle blifwa laskarl i framtiden. Under den tid, som dar-
efter förssntit, hade Hans andliga niwcckling ocksä fortskridit sä
raskt, att modern smäningom mäste tanka r>ä att sända honom
i stolll, ehnrn han ännu ej fylt sitt fjärde är. Hans lilla huf-
wud war redan helt fullt af fagor och historier, som modern och
suskonen skildrat för honom, och hwad h,in en gäng hört, det
glomde han ytterst sällan.

En dag kom till deras koja det ryktet, att en skola stnlle
inrättas pä twä och en half wersts afständ dnrifrän, och som
detta rnktc fnart dcsannade sig, öfwerlade man om hwilka af dar-
nen borde erhälla tillfalle att beföka denfamma. Tomas, soin
nog äfwen haft behof af underwisning affade sig ädelmodigt denna
rättighet till förmän för den kare, lille brodern, isynnerhet som
han fjälf »ödwnndigt behöfdes hennna för jordbruket. Saken
afgjordes darför sälunda, lltt James jamte bngge ftickorna sknlle
beaagna sig nf skolunderwisningen. Och som det ej kunde kom-
ma i fräga, att den lille med egna fortskaffningsmedel fkulle
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förmä tillruggalägga den en kwart mil länga wägen, skulle den
älstll snstern, Mehelabel, soin war en rast och hurtig, femton är
gammat flicka, söka bäm honom dit, sä godt hon det kunde.

Ohios skolor woro wid denna tid af det tarftigaste slng.
Lärarenes kunskaper woro ringa, och stolorna dröjde blott en
tort tid pä hwarje ställe, liksoin fallet är med de ambulatoriska
skoluriia i Finland, I mänga skolor woro stafning, läsning och
strifning de enda undclwisningsämnen, i nagra kommo därtill
räkning och geografi. Alla dessa kunskapsgrenar odlades i den
stola de garsieldska barnen besökte.

James war särdeles fortjust öfwer wistelsen i skolan och
snttet alt färdas dit, hängande pä susterns rygg, beredde honom
mycket nöje. Utom sitt goda minne hnde han en iakt-
tagelseförmäga, som war i jtändig wärksamhet. Andras santtal,
hällning, gäng, drägt alt ädrog sig Hans nppxmrkfamhet, och
ingenting war wanligare än att han den första skolterminen i
hcmmet upprepade säoant, som han inhnmtat genom att luhna,
dä de äldre barnen laste npp sinä lcixor. Härtill kom hus
honom ännu en märkwärdig fiirmäga att efterhcirma, hwad han
säg cmdra giirn, hwilken cgenskäp gjorde honom klok och beräk-
nande, Ocksä ufwerraskade han redan frän barndomen alla bäde
jämnnriga och iUdre personcr genom det furräd af knnskau han
ngde och den fiirmäga af uppfattning han lade i dagen.

När wintern kom, maste James stndera henima, ty att
lata honom genom drifwornn färdas tili skolan war icke tänk-
bart. De fem eller scx band, som utgjurde familjens botförrnd,
togos ned frän Man, och under Toinas' ledning öfwa',e hau
sig dagligen i stafning och läsning.

Följande wär fick han händelscwis tag i en barnbok
den fursta af det slaget som James nngonsin sett och eil dag
stnfwade han däri och lästc följande strof:

"Negnet fiill smattrandc mot taket".
"Mamma", utruvade han med synbar glädje, "det har jag

sjiilf hört rcgnet göm".
"Har dii^"
"Ia wiht har jag det", fortfor han, som hade han gjort
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en mycket wigtig upptätt. Och sä läste hlln raden om och om
igeu med niera eftertruck och högre än förut: "regnet föll smatt-
rande mot taket".

"In mamma, just sä har jaa. hoit det!" Och den lille
tyktes kampa med en tmike, större än nä on, som förr fnssel-
satt Hans själ. Det war troligen soista gäugeu han insäg or-
dcns förmäga alt ätergifwa saker och förhällandeu, att beskrifwa
händclser och tilldragelser.

de» stundeu war för James övpnao en ny warld, en
luärlo af talttar. Orde,i fmmsiälde nu för honom tankar, och
läsning dlcf härefter Hans tnraste snsselsättning, Bland de fä
liöcker familjeii ägde, fans ett häfte ,ned titeln "Den engelsta
lasarcn", som han föredrog framför de andra. Den blef Hans
dagliga sällskap, utsträkt än pä stugugolfwet, än pä
gmsliudan undcr ett trä läste han den gäng pä gäng och fräs-
sade af innehället, Äfiuen andra böcker susselsatte honom mucket,
dock ingen i sä hög grad som den nänida. Och detta skedde in-
nan gossen fnlt sora är, Wid ser ärs älder kuudc han redan
ur minnet ätergifwa en stor del däraf. Det undgick wäl ej den
uppmärlsauima modern, hnr afgjordt Hans hag stod till läsning
oä> lion älstade att i tanlarue se hunuin som en kunskapsrik och
frnmstäcnde mnn, men tillila iuar det hcnne obegripligt, hur hon
mcd sinä Ullgängar stulle kuuna gifwa honom en efter Hans fal-
lenhet lämpad uppfostran.

Det dröjde icke lanne, iuuau James med egna den kunde
desuka skolan, En sadan inrättadcs nämligen i samina du, där
familjen bodde, och det redan innan nasta winter dröt in. Fru
Garfield hade wäkt förstaget därom, och grannarne hade gynnat
plaueu, isimuerhet därför, att det blefwe en fördel för den fat-
tiga eutan, hwilken de alla högt wärderade och den de under
hennes pröfningar ständigt egnat sitt manna deltagande.

Det nya slolhuset stod pä fru Garfields mark och mätte
20 fst i furtant. Golfwet war ohyfladt, dänkarna grofwa och
utan ryggstöd samt bcräknade att rumina ungefär 25 stoldarn.
Läraren bodde i tur iuom fcuuiljerua, där hau ätnjöt rum och
kost samt crhull dehutom en riuga peuuingelön för fin möda.
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Han tog till först in hos Garfield och sof pa winden med
Tomas och James. Det war e» grofwärt nng ma» pä tjugu
är, ej altför städad i sitt sätt att waia och ganska litet inkom-
me» i lwklig lärdom; mcn hau ägde en öupen blick i lifwet och
hade snmlat ansenliga lnnitaper »ta» mycken skolgä!ig och Iä«-
ning, Dcsiutom war han en kraftfull och energisk knrattär och
ägde lust och falleichet för sitt lärarekall.

En af Hans förhällningsreglcr for innehöll före-
skriften, att barncn nndcr läsctimmen ej skulle fä wända pa hnf-

mndet eller se sig omkring i stolrnmmet, Dctta war för James
en swär bestämning och med Hans nlomordcntligt lifliqa natur
omöjlig att fnllgöra. Han soin hade sinä ögon och öron med
öfwcrnlt och hwars uppmärksamhet intct nndgick af det, fom
timade omkring honom hnr stnlle han kunna twingn siZ till
en sadan stillhet? Följden war ocksä den, att han gang efter
annan fick tillsägelse att halla ögonen fästa pn boken och lika
osta förglömde sig igen. Det war wisscrligen Hans allwarliga
nopsat att följa lnrarens wiljn, mcn genoin att nastan nteslu-
tanoe tanka pn sitt eget ilMörandc, knnde han ej ägna tillbör-
lig nppmärksamhet ät läran, soin han därför ofta uvvläste slapu-
lande och osäkert.

Innan löraren lämnade frn Garfields familj, fade han nt
henne, sn att James hörde därpä.

"Ing will ogärna sara edcr, frn Garfield, James är en
sä snäll gosse, men jag mästc sana eder, han ej kan sitta
stilln under timnmrne och ej lär sig sinä läxor, Jag frnktar, att
jag icke knn göra nägon läskarl af honom".

"O James!" De woro de enda ord modern yttrnde, meii
de nttaladcs med en sadan ängest, att de trängde den lille sl)»-
danm rnkt in i hjärtat.

"Mamma, jag will >oärn en snäll gosse", utropade James
snnftando och gömdc ansigtct i modcrns slote, "Nog bjnder jag
till att wara en snäll gosse".

Och sannare ord hade han aldrig nttalat. Ti) wisserligen
djöd han, om nngon, till att följa lnrarens önskan, mcn det
mäste wäl nlltid dlifioa ett fnfängt liksoin det nlltid är ett olyck-
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ligt försök lltt wilja hämmn det öfwerstöd !'ll lifskrllft, som sju-
der i ett barns själ, och fom ständigt vä ett eller annat sätt sö-
ker sig aftopp. Det är att stäcta andens flygt, innan han hun-
nit höja sig ur gruset, det är att afklivpa wingarne vä den unge
ölnen, som första gängen tanner sig aga kraft att lyfta dem, i
stället för att lanka deh bana mot solens och ljusets höjder.

Detta hade läraren emellertid es uppfattat, och han begick
sälunda ett swärt, ett oforlatligt mihtag.

"Kanske han ej kan sitta stilla", antydde fru Garfield,
"han har aldrig i sitt lif warit stilla".

"la, sä är det", sade läraren tankfullt och begrundande,
liksom om en ny ide waknat hos honom wid dessa den sorgsna
moderns ord.

Och sädant mar äfwen i själfma market förhallandet. Lä-
raren insäg sitt mihtag. Varnets moder hade genom sin kloka
antydan öppnat Hans ögon.

Frän denna stund fick James sitta i stolan, hur han själf
behagade. Stilla mar han wäl ej, nien markan af den erhallim
frilicteu mar ögonskenlig. Det tofwade icke länge, innan han i
kunikaper stod framom alla i hela skolnn. Och dä ternunen nal-
todcs sitt slnt, wiste alla ssolbarnen wäl, hwem som skulle er-
halla det lilla praktfullt iiwnndna nya testamente, hwilket läraren
wid stoltidens dörjan lofwat den dland barnen, som warit fliti-
gast och gjort de bästa framstcgen. James erhöll belöningen,
alla darnen woro nöjda och modern gret af glädje.

Äcen icle blott läraren, äfwen sin broder Tomas gjorde
han ofta swärigheter genom sin owanligt listiga natur. Nägge
gossarne plägade fofwa tillsamman, och James kastade och
swängde sig ofta under sömnen, in att han wäkte Tomas, spar-
kllde af sig täcket samt deredde därigenom bäde sig själf och bro-
dcrn mycket obehag. Det hände dä ej fällau, att han frös och
wände sig om, i det han sade ät Tomas:

"Tomas bred iifwer mig!"
drog täcket öfiuer honom och äterwände igen till

sinä drömmar, dock dlott för att om och om igen upprepa sum-
ma manmver.
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Det berattas, att James, 25 är senare, dä hm, war b'efwen
general, en nntt efter en förfärlig slagtning läg och sof i sällskap
med nägra officerare af lagre grad, Ism oroliaa sömn tastade
ha» af sig täcket och sade, i det ha» till hälften wände sig om:

"Tom bred öfmer mig".
En ofsicer drog filten öfwer honom, och hau wäktes genom

de,uin rörelse, Dä mau berättade för hoiwm tilldrngelsen wände
hn» sig lioit och gret, gret som ett lmrn wid tankc» pä dm äl-
sknde inodern, de kara siskonen och den lilla stngan i Ohios
stogar.

Frän den tid James i skolan fick följa fin egen natur,
woro Hans framsteg päfallande, och hwarje lärare maste betrakta
honom fom ett barn med owanliga naturgäfwor. Da nägon
stola fanns att tillgä besökte han den, men fadant stedde ej
mänga mnnader nnder äret. For öfrigt studeraoe han, sä godt
sig göra lät i hemmct. Alla böcker, fom han kunde lana eller
tiggn sig till, läste han med utomordcntlig begärlighet, slukade
innehället gäng efter annan, tils han fnllkomligt tillägnat sig
detsnmina.

Ockia begynte han smäningom hjälpa Tomas med landt-
brnket, och frän ätta ars älder hade han därwid sitt destämda
dagsarbete att ntföra lika wäl som denne. Han fnllgjorde det
äfioe» med en ;mnktlighet och iliärdighet, som gjorde Hans unga
är ali nwjlig heder, Tomas knnde därigenom fä tillfälle att ge-
num arl'ete hus andra förtjnna litet pcnningar, »ägot hwarnf
familjen jäinwäl war i stort behof for anstaffande af mänga
onnwärliga sater, dem däde modcrn och lmrnen länge nödgats
sakna, llnder sädana tidcr hwilade hela anfwnret för farmens
stötsel pä laineö som sälnnda fick lära sig hugga med, mjölka
kor, rcnsa säd, udla grönsaker och görn m»cktt annat, som en
landll'r»tlne mästc kanna.

Nndei delta arbete framträdoe tydligare än förr hos Ja-
mes en egenskan, hwilkcn sedermera utwecklnd dlef ett af
grnnddragen i Hans karaktär, och lnoilken ,oäl till stor del för»
tjänslen lilllommer att >,an dlef nägot owanligt i märlden. Det
war den »tomordentliga ihärdighet och grnndlighet, med hwilka
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linn utförde alt, hwad han företog sig, Hade hau en gäng be-
slntat ntt göra nägot, kundc intet hindra honom fran att full-
följa det, fäwida han ei infäg att beslutet waiit altför ofur-
nuftigt. Ofta wisade sig nmt ännn denna egenskap i tokerier
och pojkstrcck, inc» karaktärsdraget lyste likwäl klart darigenom.
Det war cn tillsörsigt och ett fjälfförtroende, foin gnmdade sig
pa cn känsla af egen förmäga, och utgjorde niotsatsen till desfa
tröga och surmulna naturcr, soin standigt bära pä tungan ett:
"jag kan icke", därför att de satna kraft och ihärdighet för
lnuarje wärf.

Men ehuni James Garfield salimoa ägde själfförtroende i
l,ög grad, war han dock ingalunda sjalfbeläten eller stolt. Nägot
sa)ant lag aldrig i Hans karnktär. Han wiste ej, att han hade
nngot att wara stolt öfwer. Ingen kunde wara mer anspräks-
los och tillbakadragen nn han; och fastän han genoin fin öfwer-
lägscnhct standigt utöfwade ett oinskränkt inflytande ufwer sinä
jänmäriga och utgiorde de>! själfskrifne lcdaren af alla deras
tar, war han likwäl pä sannna gäng sä wälwillig och furtroen-
dcfnll cmot dein, att de gärna woro i Hans sallskap, ja drogos
til! honom liksoin af cn omcdwctcn, innelwendc kraft.
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Jocll^nililirr.

Dä Tomas war 21 är gammat och James omkrmg 12,
iutriidde den förre af dem cu dag i stugan under utropet: "Ohoj
lin», ini mäste du blifwa jorddrukare pa nllwar, ty jag stall fara
till Michigan. Inc, har fätt plnts där borta".

",V,var", frägade James, fom ej förstod, hwart Hans bro-
der stulle resa?

"I Michigan".
"Och hwad stall du göra där?"

swarnde Tomas, "tolf dollari) i manaden".
"Icke ka» du wiil fä fä mucket, kan dli?"
"Jo, tolf dollars i manaden. Det är strängt nrbete däde

bittida och sent. stall mamina fä ett ordeutligt tim-
radt hus".

>oar förhällandct. Tomas, som redcm furnt da oä)
dä haft nrbete utom !,emmet för att förtjäna ;'e!,ningllr till
fnmiliens underhäll, hade nn tagit sig tjänst pä sex mänader och
slnlle for första gängen pä längre tid stiljas frän det kara for-
äldraliemmet. Men siälfnpooffrande och godhjärtnd, som han
sländigt war, nfsäg han icke hällcr nu siu cgen fördel utan är-
unde amoända förtiänsien till deu älstade moderns och systonens
fromma.

Ett ainorilaoslt myxt 5 fiuska mark.
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Under de sistll ären hade hcm anwändt mycken tid med att
nedhugga och tillyxa timmer för ett nytt boningshus. Dä han
fylt 21 är fans sädailt tillrackligt för andamälet, mm pen-
ningar hade hittils fattats att uppsöra det. Nu ändtligen säg
Tomas en utwäg att kunna anstllffn äfwen dessa, och dennll
utsigt eldade ej litet Hans ärelystnad.

Det war en sorgedag för den garfieldska familjen, da To-
mas wandrade bort frän hemmet. Det war nastan i»m att
äter grafwa en graf i hörnet af hweteäkern. Han hade ledan
fadcrns död warit familjens stöd och modern hade litat pä ho-
num, fäsom mödrar lita pä en ädel son. Att nu fakna Hans
äsnn och röst, Hans räd och arbete, lämnade ett tomrum i allas
hjartan, fom ofta framkallade tärar. Nfwen för James war af-
stedet frän Tomas en prufningcns stund. Icke som stulle han
warit osäker och orolig för stötandet af jordbruket. Han hade
ej förgäfwes gatt i stola hos Tomas, och da han en gäng sagt:
jag kan det, tande han sig ock äga förmäaa därtill. Snarare
war han stolt öfwer det answar, soin nn hwilade pä honom.
Äten han hade i Tomas haft bäde en droder och far, han hade
hyst till honom en nastan obearänsad tillit, och det innerligaste
och kärlcksfullaste förhällande hade städse ägt rum mellan brö-
derne. Det war därför ej underligt, om James kände stilsmcis-
fan frän Tomas tung och klagade öfwer nödwändigheten, att
han stulle lämnll hemmet.

Emellertid greu han sitt arbete an med inod och kraft.
Glad gick han wid soluppgängen till sinä syhlor och glad ehum
stundom nägot trutt äterwände han om aftonen till hemmet och
hwilan. Arbetet luckades honom wäl säsom det alltid lyckas
dem< som göra det nied fröjd och icke med molwilja. Äten det
medförde ocksä ät honom nytta. Liksoin den rnktbare uppsin-
naren af lokomotiuet, Georg Stephenson, sade, att han stude-
rade mekanik med sin ängmaskin, sä knnde James Garfield kalla
farmen sin lärare. Han inhämtade inänga wärderika knnstaper ur
denna jurdmän. Ur arbetet pä denna frammanade han lifwande
tankar, Hans manlighet utwecklades under deh stränga tukt och
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Hans andliga snnkrets widgades. James war wid slutet af detta
tidskifte mera man im !>an wid des; början warit.

Ilnder dcnna tid hade han föga tillfälle till läsinng, men
Hans hunger och törst efter knnstaper hade aldrig warit slörre än
im, Ofta lom den tanken öfwer honom: hur siall jag fä upv-
fostran, hnr stall jag kmma bli läskarl, mm till nägot fast be-
slut eller nägon cgentlig plan därfur kom han icke. Ocksä nwdern
talade stundum med honoin om samina sak, ty hon insäg med
hwarje dag tydligare, att Hans begäfning war större än den
som af en jordlirukare erfordras, men ej häller hon fann nägon
ntsigt ntt furwärkliga denna fin älstlingstanke. James war iif-
nn',i fortfarande nujd mcd sm lott och modern stälde alt framgent
förlröstansfullt sitt hopp till Honom, som hittils fä underbart
hjälpt hcnne igenom.

En diup, innerlig och oskrmntad gudsfrnktan. Det war
»cimligcn ett af grnnddragen i det garficldska familjelifwet. Sä
hade det nlltid warit, men genom de fwära pröfningor den nöd-
gnts nthärdn, hade den famma dragits än närinare fin skapare
och hcrre. Det ensliga lifwet i ödenwrken med des; faror och
wcdermödor hade kontit bandet ämm fastare. Hwarje dag M-
gade fr>i Garfield läsa for sinä barn nägot kauitcl ur bibeln
och om hälgdngarne war läsningen af den heliga bokei; nastan
deraö enda sussclsättning. Äfioen James läste den osta och l>e-
grnndade noga des; innehall. 2>!ed sitt utmärkta minne lärde
han sig ntantill mncket däraf och kwarhöll nnder hela sitt lif
mänga af des; höga och ädla tankar, som han med all deras
kraftfnllhet fcnare ofta anwände bäde fom predikant och offent-
lig talare.

och mänader furgingo smäningom och fnart war
den !id inne, dä man tnnde wänta Tomas tilldaka.

En dag kommcr James inrnsande genom trägärden i wil-
daste fnrt och strikande sä wildt, som om han plötsligt fiirlorat
försländet: Tom kommer, Tom kommcr!

Fru Garfield blef till en börjail ej litet förfärad och sti)n-
dade till fimstrct. Sannerligen. Där war han wärkligen och
James hade i s>» glada ifwcr rcdan hnnnit fatt honom.
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Det wore omöjligt lltt skildra den glädse, som nu rädde i
de garfieldsta hemmet och de tasentals frägor, med hwilka To-
mas isiiimerhet af James öfwerhopades. Stora tarar rullade
utför fru Garfields kinder, och James, som niarkte delta, för-
undrade sig högcligen däröfwer. Han miste wäl, hur innerligt
moder» gladde sig öfwer sonens äterkomst, och nu säg han hcnne
undä gräta. Det kunde han icke begripa, För fin del hade
han haft wida större lnst att hnrra an att gräta, Men han
förstod ännu ej den djupa hcmligheten af en moders kärlek.

Wid fin hemkoinst hade Tomas kastat en handfull guld-
mi)nt i moderns sköte, sägande: "Nu kan du fä en nn boning",
«ch Hans anlete sken af gladje darwid.

Redan följande dag legde Tomas en timmerman och sä
blef det ett hnggande och hamrande frän tidigt pä morgonen till
sent pä kwallen. Det nya boningshuset reste sig snart och Ja-
mes hjälpte till, sa godt han det kuiwe. Han war outtröttlig
att draga sand, siä in spik, hysta bräder m. m. alt nya
sysselsättningar för honom, dein han med sin wanliga raslhet
«ch ordentlighet utförde till wcderbörandcs fulla belätenhet,
Mpcket road war han oösä af detta arliete och begynte redan
tanka pä att görn s,nckarenrket till sin disusselsättniiig, Gub.
!'en Treat, timincrinannen, förutspädde honom äfwen en god fram-
tid pä denna bana.

TakäSresningen war för James en fullkomlig högtiosdag,
Rägot sädant hade han aldrig i sitt lif warit wittnc till. Haa
hade redan pä förhand spru»git ikring till de närmaste gran-
narnc för att bctingn sig deras hjälp wid det wigtiga till'ället.
Glada, soin de alla warit öfwer att enknn Garfield skulle cr-
hälla ny stuga, infunno de sig punktligt och den stora Händel-sen försiggick pä lillbörligt wis.

Pä hösten inslnttade Garfields i den nna dyggnaoen. Den
innehöll tre rum pä nedre lwttnen samt twä oinredda i öfra wä-
ningen, Den gmnla kojan blef nu degraderad till hönshns.

Till wiatern hade Tomas äter begifnut sig pä arbete till
Michigan, och James beslöt sätta i wärket si» plan a!t genom tim-
merniansarbete staffa sig en liten biförtjänst, Modern behöfde nog
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penningar, menade hau, och dä jordbrnkssi>s;lorna om wintern
hwilndc, hade hau ocksä godt om tid.

Den förste han wände sig till för att erhälla arbcte war
gnbbcn Dreat, timmermcmnen Dcnne soin jn redan fiinit kände
nossens duglighet härutinnan gjorde inga fwäriqheter och redan
följnnde dag war James hos honom uä det ifrigaste fysselfatt
med att hi)fta bräde». Ha» hade fätt löfte om en cent 5
peiuu) fiir hwarje bräde, och när aftonen kom, haoe han ej
niindre iin hnndra stycken bräden färdigt och därtill wäl hnflade.
Tiimnermanoen, som mcd förundran äsctt gossens arbete,
ket e» fullwurcn tarl ej knnnat ntföra fortare och bättre, rätnade
nop nt ho,'oin hundra cent cller en hel dollar, hwilka utgjorde
en stor IM af slnntar, dä de woro färdiga för James' ficka.

Dm »ngc nrbetnrens känslor wid detta kan man
lättare förstä än ftildrn. Aldrig hade wiil den gainla, grofwa
jacknn betäkt ett bröst fä öfwcrfnllt af lycka fom n», dä James-
ilnde hemät, mcdfömnde dc första pcnningar, han själf genoin
sitt arbetc förtjänat, Hans hjärta swälde af rörelfe, och ju mer
han »änktc pä dcnna tilldragclfc, des; mer storartad fnntcs dn
honom. Dock >uar det ej för fin egcn stnll han war stolt; han
war del din"ör att han »n Msom Tomas kunde lägga pcnnin-
gnrna i moderns stöte och sägn: Se moder, alt detta är ditt.

Dc! fans c!l hjärtn af anld hos goöse», fom sorana, om-
tvina. Ia fotad och i bumullsbyxor.
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IV.

An nr^!Bft>chäil^.
Sä förgingo twcinne är, utan att nägra märktigare till-

dragelser inträffade inoni dm garfieldsta familjen. Undcr nar-
innre stxton är hade den samina im warit bosatt i omrädet
!)range och därnnder ge,iom idoghet, omtanke och sparsanihet frän
de mest tiyckandc förhällandcn arbetet sig upp till en obcruende
ställning. Egendunien wärdadcs wäl och des; afiastning förslog
godt till familjcns underhäll, medan de inkoinster brödernci för-
staffade sig genoin arbete hos andra försäg den sainina nied pen-
ningetillgängar.

Tomas war fortfarande mest burta frän heminet pä ar-
betsförtjänst. James äter, soin nu blifwit en stor och kraftfull
nngling pä 15 är, wistades soin förr hos niudern pä farnicn,
skotande oeh jord med trägna arnmr. Qm wintrarna besökte
han sä osta han war i tillfälle därtill och stod här i
knnskaper ständigt franioin alla de nndra lärjungarne. la, det
hände till och nied en gäng, att han loste ett exemvel i aritme-
tiken, hwilket ej ens läraren själf knnnat taga rcda pä, och han
tillwann sig härigenom alla de öfrige clevernes stmnerliga hög-
aktning och benndran.

Mcn deszntom hade han ännn tid öfrig till bifurtjäniter,
«ch gcnom den drift och ordentlighet, nied hwilka han utförde
<llt arbete, war han osta och gärna anlitad af grannarne. Han
deltog i arbeten pä äker och äng saint hjälpte osta sin gamle
wän, timmermannen, wid uppförandet af boningshns, lador och
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stall pä längre eller kortare afständ frän hemmet. Under Hans
ledninq blef James smäningom rätt inlommen i byggnadsko»-
ste», och ehurn Treat war en inycket noggrann och omsorgsfull
tii»»ien»a», hade han aldrig »ägot att annmrta beträffanoe
James' arliete.

Sälunda deltog hai: ock en gäng jämte sannne Treat i
uppförandet af ett stjnl och naara lador wid ett pottastsjuderi,
»nm staden (slcuela»d för fabrike»s ngares, herr Bortons rät-
ning. Denne, sjalf en grof och obiload, men dock wälwillig och
godhjertnd nm», fattade tucke lör James och intogs af Hans höf-
lighet, förständ och glädtighet genonl den dragningskraft, fom
olika natllrer vläga ntöfwa pä hwarandra. E» dag tog han
James afsides och frägade honom: "hwad ftulle dn tucka om att
tomma och nrbeta hos mig?" Frägan kom owäntadt och Ja-
mes twekade.

ka» cj nfgöra den saken förr ä» jag talat med min
mor därom," stoarade han slntligen. "Uanste will hon det ej."

"Du är just dm fortens pojke, jng trodde dig wara, att
du dryr dig om oin moder," fade Vorton. "Jaa, tncker fä myt-
ket mera om dig för den stull,"

af detta smntal war, att James Garfield första
mändagen därefter instälde sig till arliete hos herr Vorton,
nstsjndnren, med alla sinä joroista ägodelar inknntna i en niisdul.

Han blef wid fabriken ett slagö liokhällare och fick enligt
aftal I<> dollnrs i mänadcn soin aflöning. Han förde liöckerna,
tog emot tarlar, som sälde aska, detalade deras räkiungnr sanit
erpedierade afwen töparene, Destuto»! hade lmn Wpsigt ufwcr
nrbetet i dch helhet, liksoin om hail warit Vortous egen son,

morgunen war ha» den förste i wörkstadcn och om aftone»
dc» siste att lämna de» samma. Vorton laide sig snart att lita
pä honom med obetingadt förtroc»de och en far kunde ej warit
wänligare mot gosse» n» ha» war.

dag kom till fabriken en karl för att sälja ett lah
nska. Det inuehöll enligt Hans uvvgift 25 bushels *). la»,es,

") ett nmeriknnstt sndes< och rymdmätt.

23«7liet«/ö?H'n»l«t.



som ansng si l hnfwa ssäl lltt mihtänkll förhällandet, lät wllga
lasset, hwilket befans innehälla endast 22 bushels.

"Endast 22 bushels," sade hcm ät ägaren.

"Det war 25 efter min mätning", swarade denne.

"Och 22 efter min," sade James. "Ing betalar efter 22,
ej mer."

Och dcirwid blef det.
Genom detta och flere dylika drag of omutlig rättskänsla,

päpahlighet och om>ömcssörmäga steg hau högt i aktuing hos
fabrikens alla arbctare och herr Borton war synnerligen delaten
med sitt nya biträde.

Det war naturligt, att James med den lust han wifatför
läsning ej stu!!e dröja länge hos herr Borton, innan han tagit
redll pä husets bokförräd, ifynnerhet fom han denna tid ej ägde
tillfcille att beföka nägon stola. Snart kände han ocksä till
hioad Vortons hus i den wägen ha de att bjuda pä. Där sun
nos "Äiarryato romaner", "Tjuröfwarens egen bok", "Beröm-
de brottslingars lif", "Sjöröfware pä Karaibiska hafwet" m. st.
roinaner af olika wärde och betudelse. Han stnkade innehället
nr dcm alla häfte efter häfte, och dc otroliga bedrifter, dar stil-
drad s, uppeldade h,ius furcställning och satte Hans lifliga fjal i
lägor. Da familjen frän det gemensamma hwaroaasrummet stil-
des ät till natten, tog han sin dok och gick till sin kammare, men.
ej för att sofwn. Hans ljus brann ännu länge pä kwcillen och
tolfslnget fann honom osta wakande med sinnet fullt af de un-
derbara bilder desfa romaner upprullat för honum. Nedan
länge hade han hyst en nastan okuflig lust för sjumanslifwet,
mcil muderns bcstämda motwilja därför hade hittils afhällit ho-
nom därifrän. 3i'n blef denna lust honom öfwermattia,, och endast
herr Bortons bcwckande ord och förespeglingar om framtida för-
niäner förmädde honom att äunu nägon tid stadna kwar wid en nmrk-
samhet, den han sjalf fann altför instränkt för sin andes kraf.

Emcllertid inträffade kort därcfter eil händelse, som helt
plötsligt äudrade Hans sista beslut, koin honom att uppsäga siw
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tjänst samt till Hans egen lycka hindrade honom frän att kanste
för nlltid dlifwn endast en pottastsjudare.

Herr Äorton hade en dotter, som war förlofwad och fäst-
mnnnen kom en nfton pä besök till familjen, mcdnn James IM
a mcd niigon swärare nppgift i räkning Fnmiljcns hwardags-

vum war en stor sal, diir.de förlofwnde tagit plats i ett Horn
nnoer det James och de gnmle sulto wid eldstaden. Ja-
mes ärnnde wiil drngn sig lillbnka pä samma gäng som desse,
ly därtill iigde hnn nog nppfnttning och tnkt, men hnn war sä
fiilltumligt »pptagcn af si» räkning, ntt hau ej ms märkte deras
bortgäng, förr än de» otnlign flicknn wäkte honom med anmiirk-
ningen:

"lag tycker det kunde wara tid för legda tjänare att gä
till fiings."

James fprang upp fom stungen af en orm. Äted en stolt
dlick pn flickan fattade hnn ljuset och gick till sitt rum litan att
siign ett urd, Knstcn war nn klar för äktenstnpskandidnterna,
men James' stulta sinne hndc l>lifwit rctndt i innersta gnnid n.
Hnn fict den natten ej en dlund i sinä ögon. Det sjöd i Hans
ndror och ordcn "lcgd tjnnare" ljödo gäng eftec annan i Hans
öron. "Ing sknll nnsa hennc, ntt jng nog kan blifwa annat iin
en lego tjänare", sade hnn wid sig sjiilf. Han försötte wäl att
lngnn sig och i sömnen glömmn sinn dekiMmer, men förgäfwes.

3)m morgonen steg l,a,i lidigt upp, pncknde ihup sinä sn
ägodelnr och insnnn sig hos herr Äorton för ntt görn uup sin
valmng.

"Ing liimnnr i dag min ulnts," sade han.
Om han hnde nfstjntit en mstol mot sin hnsbonde, stnlle

dcnne ej ölifwit mern hiipcn iin wid dcssn sn owäntnde urd.
'Mtnr du?"

"Ing sintar att arbeta i delta yrke."
Onktndt hwööondms döner, och wackra löften stod James

fast wid silt ö.silit »tnn ntt sngn till hunum elt ord om ursaken
till det snmma. Slnlet ölef, ntt herr Äorlon betnlnde hunum Hans
lun uch Inmes före kwiillcn äter wnr i hcminet.

Hiir rvougiord.' I,nn I,elt öopet för modern om nnlednin-
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gen till sin flyttning frän herr Vorton och sitt beslut lltt blifwa
nägot annat än en legd tjänare i alla sinä dar. De gamla pla-
»emll om sjömanslifivet döko upp änyo och modern lämnade
ingen möda ospard att fä honom afstvrkt därifrän. Han blef
därför mi nägon tid i hemmet, där han skötte c»n gärden och
stälde ett och annat i ordnina, under wäntan pa att erhälla ar-
vele annnnstädes. Qmsider fick han höra, att en Hans morbror,
soin war boslltt i Newburg närä Cleveland, IM pä att rödja
en större skogssträcka och därför hade behof af ett stort antal
wedbugaare. Han beslöt resa till honom, och modern gynnade
denna plan su inycket mer soin hennes alsta dotter, Mehetabel,
war gift därstädes och James sälnnda knnde fä bostad hos
henne. Ester par dagar begaf han sig af till inorbrodern, där
han blef wäl einottagen och fick rikligt med arbete.

Men under wedhuganingen blef Hans lnst för sjön blot
»ttermera stegrad. Den ftogstrakt han hade att afrödja läg all-
d?les inwid Enefjöns strand och hnn fäg dagligen större och
mindrc farkoster glida frnni öfwcr deh bla «ta. Öfta stod han
länga stunder förfjnnken i betrattande af den hänförande taflan
och fccnerna frän Marryats ronianer döko nnyo upp för Hans
Ml. Han tänkte pä, hur härligt det wore att med ett stolt far-
tng färdas öfwer wärldshafwen och fä stada främmnude land,
nna folkslac, och nua förhällanden. Det wore nägot annat an
att ständigt döljas i dessa trängn, alltid enahanda kretsar, där
han ej mer kunde erhälla ny närinä, för sin kunskapstörstande
nnde.

Hien alla hade liksoin sammanswnrit siq emot honom. Med
hmem han än talade o>n sin längtan till sjön med morbro-
dern, snstern eller andm bekanta alla ansägo de, att sjömans-
lifwet wore det sista han borde wälja.

När James slntat sitt arbete hos morbrodern som wedhug-
gare, äterwände han till hemmet, där han ät inodern länniade
alla de penningar han sälnnda förtjänat. Det war nu högsom-
mar och Hans tid uuptogs härefter flere mänader framät af jord-
bruksarbete dels i hemmet, dels hos grannarne. Men han war
ej mer fä glad och frimodig som förr utan ofta orolig och mih-
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nujd. Modcrn, soin märkte detta, fruktade för att tankarne pll
sjöil änyo fätt niakt ofwer honoin. Sä war afwen furhällandet,
men intet ord pttrades dock ännu inellan mor och soi: rörnnde
detta ämne. James war hemma hela wintern och besöite sto>
lau. Men da man war konunen till början af juli wnde hau
cj mer äterhälla sin langtan. Han sade en dag till modern:

"Mamina du wet ej, hur jag längtar efter sjöu. Hwar-
fiir tan jlui ej fä höra mig oin efter plats pa ett fartyg?"

Modern, soin oinsider iusett, att Hans äjtnndan cj,tnnde
tillfredsställas nied mindre han eiigäng själf fätt pröfwa pa fjö-
mnnslifwet med alla deh faror och wedermödor, beslut nu att
iuslä en medelwäg och gaf sitt famtycke därtill, i fall han lof-
wade, alt ej söka plats pa nägot större fartng utan noja sig
ined e>l af de mindre skntor, soin beforo Eriesjiin.

Hwem war nn lyckligare an laines, da han ändtligc,i er-
hällit den ästade tillätelsen. Sa skyndsamt som mujligt gjorde
han sig i urdning för afresnn, och tidigt en murgun begaf han
sig pä wäg till Cleveland, där han ärnade stiga oinbord, Ne-
dan iniddagstiden hade han de frestande scglen inom synhäll,
och ännn sannna afton crhöll han plats pä tanalbäten "Aftou-
stjärnan", soin fördes af Hans kusin Amos Letscher.

war wid denna tid en nllmau genomfnrtsort
mellan Criesjön och Ohiofloden, Malinen frän koppargrnfiuorna
niid Öfre fjön fordes pä stutor till (ileuelaud och därifrän ge-
nom tanalen till stadcn Pittsbnrg, "Aftonstjärnan" war be-
»inmiad med twä rormän, twä körare, en styrman och en kock:
utom taptenen sez' mnn tillsamman.

hade enhwar tiuä mnläsnor, hwilka drcfwus längs
tanalhante,,, snända den ena efter den andra, sälunda drngaude
farloget framät, Hioartdera paret mulasnor tjänstgjorde ett
iviftt autal timmar, hwarefter det samina steg o»>bord pä farty-
get och lnnmadc plats for det andra.

Det war suin tiirare pä kanaldäle» lames lill en lwrjan
hade fätt plats och Hans lön som sadan stulle dliswa 12 dollars
i mänaden.

i hwilkaö lag James nu befann sig, woro
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rae, ohnffade fällar, fo>» hwarkc» brndde sig om Gud eller mä'»-
niskor. De» bäste kamratn, war de», fo»i k»»de släh och dricka
»icst sa»it sju»ga de wärsta wisor»a. lanies, som utgätt frän
e!t sedligt och gudfniktigt he»,, war ej ma» wid ett fädant lif,
och da de rae kmnrater»a nmrkte detta, gjorde de pä sitt grofwa
sätt narr af ho»m». Hans karaktär blef fälunda »u stäld pä
det härdaste prof, »ie» ha» bestod det so»i c» ma». Längt
ifrä» att lata sjömäimms ftdesiösa lefnadsfatt utöswa pä sig
nägot mflyiande, blef ha» troge» de grnndsatser o»i rätt och
orätt ha» i modershemmet insupit. Wid deras M»it och hä»
fäste ha» i»tct affeeiide uta» war stnndigt glad och wcmlia, niot
alla sa»it willig att utföra det so»l blef ho»om «»bejaldt. Ocksä
tunde ha» för tamrater»e förtälja »iä»ge» »nmter historia och
waini sä smä»i»a,om derns bewägenhet, »ta» att »namisi» sträfwa
därefter. Och »är de därtill crforo, att ha» i mä»gt och mpk-
ket wisle bättrc bestcd ä» de siälfwe, sieg ha» altnier i deras
cmfeende.

Det crfordms dock mereiidels i»för dylika ka»,rater ett
u,de»lligt kraftprof för att wi»»a deras fnlla erkä»»a»de, och
lanies blef dcm ej häller ett fädant stnldig. Det war ho»o»:
fu »>»cket läitare att »tföra, fom ha» för si»a är war own»ligt
startt bygd och kraitfnll.

nadde e» dag det slälle i ka»al>-», därifrä» ängaren
stulic 'släpa de» fa»»»e widarc till Pittsb»rg. James stod pä
däcket och bredwid ho»o»i e» af bätkarlarne, hwars »a»l» war
Mm'pln>, e» stor, grofle»u»ad krnbnt pä 35 är. Dä li»cm ka-
stades frä» ä»gare», st'»lle Im»es taga ei»ot heinie, mc» genonr
e» rörelse af bntc» sla»t ho» öfwer ha»s arel och träffade
Äl»rph», hwars mössa föll i ka»ale». Äcurphn störtaoe »» fom
en retad tjur pä James i affigt att kasta honom till däcket, »ie»

diima wek skickligt ät sida» santt gaf Hturphi) därjä»tte ett kraf-
tigt flag pä orat, fom koin ho»om att ttimla iicd i bätbottnen
bla»d järiimalme». För att nu'd e»s göra slut pä stride» ka-
stadc sig In»ies öfwer hunom och höll hononi »ed. De a»dre
kamraterne strattade och uppuiaimde James att straffa si» mot-
ständare eftcrtryckligt. Me» i stället för att följa deras räd, lär
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James den andre friwilligt stiga upp, dll alla fett lltt Älnrphi)
ej kunnat resa sig utan Hans wilja, saint räkte hononi sin hand
M fursoning. De skakade hand och woro wänner fran den
stuuden.

Härefter ansngs Inines blnnd desättningen ej längre som
nyöörjare ellcr pojke utan som kari, Pojke war han wisserli-
gen, menade de, till ären men knrl i handling, ett bar» till det
yttre me>i e» man i äsigter och högsinthct.

Bland bmkarlarne fans en matros wid namn Harry
Brown en godhjärtad, nien rä och utswäfmande sälle, som höll
mycket af James och war färdig att göra alt för Hans skull.
Honom förehöll James ofta Hans rna och lastdara lif; och om
fönnaninimrnn ocksä ej hade äsnftad markan, mäste dock bäde
Harry och de andra mcdgifwa, att James alltid hade rätt i
hwad hnn sade, Särskildt wärderade de hos honom den upp-
riktighet och oförbehnllsamhet, mcd hwilken han utlnde sin me-
ninl) och de fördroiw ns honom nttranden, dem de ej hade tält
af »äiwn annan, I sällskap med andre prisade de gärna Hans
furtjänster och woro i nllmänhct stolta öfwer honom. "Wi ha
en lamrat idland osi, som är dc» bäste pojke mau nägonsin
kan fä se", sade rorsmannen en till styrmannen pa en an-
nan bät, "han hwarkcn super, röter swär eller siasi;
kan dn tru det gamlc qosse?" Och Brown yttrade till Murph!,i
"lag tiMr om att en karl wisar hwad färg ha» har, sä ma»
we! Inoar man l,ar bonom, om han ocl är emot miii, Och
Jim är sä tlipst, att han tnger lofwen ns os; allihop, dä det
>w!ler alt derälta I,istorier, faslän de ej äro smntsiga, sä som de
wi andra tala oni, Är han icke märkwärdig? Han >oet mera
iin liela tillsaniman och det om wi lägga twä eller
tre dätlaster därtill pa löpel."

Äfwen af taptenen war han för sin reddarhet och flit
mnckel afhällen, och redan eft.'r en mänads tjänst som kurare
defordmde« han tili st»r,nan, Hans samtal med laotenen woro
för denne odildade man särdelcs lärorika; däreinot erhöll James
af donom >iodt rad och mä,M wärdcfnlla upplysningar
om saker, hörande till sjömansprket.
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Pä kanalbäten hade James ej naara böcker, och detta war
för honom en allwarsnm pröfning, Kaptenen köpte wäl emel-
lanät tidningar och dcm läste hnn flere gänger frän början till
slut, men sndnnt förslog i alla fall ej mycket för honom,
Saknaden af böcker ersattes dock till en del genom de tillfällen
hnn här hade att skcirpa fin iakttagelseförmäga. Han studerade
undcr denna tid lifwet och männistöinä, och kaptenen bistod ho-
nom kraftigt genom att befwara Hans talrika frägor.

Wattnet tyktes pä James utöfwa en befynnerlig drag-
ningskraft. Under de mänader han tjänte pä "Aftonstjärnnn"
föll han ej mindre än fjorton gänger i wattnet. Sista gängen
detta stedde war han näm att mistä lifwet. Det war en reg-
nig höstnatt och James kommenderades upp att tjänstgöra pä
däck. Irwaken nisade han ur fin sömil och begynte rulla upp
ett täg, med hwilket bäten stulle fastas wid stranden. Täget
fastnade uägonstädes wid tanten af däcket och motstod länge Hans
rnckningar, tils det plötsligt lohnade och det med en sadan fart,
att han själf tnmlade hnfwndstupa i wattnet. Natten war kol-
mörk, och igen hade hört Hans rop. Emcllertid gled bäten fort-
farandc framät. Lyäligtwis grep nu Hans hand i mörtret om
täget, fom fläpade efter bäten och längs detta halade han sig
fmäningom upp pä däck. Han war räddad soin genoin ett un-
der. Täget war blott en lös ända, fom warit honom till in-
gen nytta, om det ej fastnat wid en remna i religen, där det
fasthölls.

Denna gjorde pä James ett djupt intrpck. Han
fäg hari tndligt försynens stickelse, och mer an nägonsin riktades
Hans tantar pä hemmet och modern. Han wiste att hon alla
dagar ihäglom honoin i sinä böner. Han tänkte pä all hennes
oro för honom, hennes crfarna räd och oändliga kärlek. Och
dock war det mot denna moders önskan han cignat sig ät sjö-
manslifwet.

Han besiöt nu att ätcr öfwergifwa sjönmnnabanan och sä
fort fom möjligt lämila kanalbäten för alltid.

Nägon wecka härefter fick James ett allwarsamt anfall af
frossa, en fjukdom, foni cir mycket gängse i trakten af Eriefjön.
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Den angrep honom sn haftigt, att han snart war oförmögen
till arbete, hwarfor han gick till taptenen och tillkännagaf sin
unstan att länina liaten och äterwändn till heinmet, Denna gick
gärna in pä Hans begäran, sä mycket mer som han längesedan
märtt James' owanliga begnfning och redan förut ifrigt manat
honom att öfwergifwa sjömannabnnan.

James hade aldrig tnnt sig sä nedstämd som dä han nn
wandrade heinät, Frossnn hade brutit Hans kraft och gjort ho-
noin swag som ett barn. Det war redan stimit, dä han lämnat
bntcn och hnn nädde ej heinmet förr än pä natten.

Da han nalkades uuningshuset, säg han att ljns ännn
brann därinne. Hans hjärta klappade hastigt, han wiste att
det stnlle blifwa en glad öfwerraslning for modern. Dä han
säg in genoin fönstret, warseblef han henne i ett Horn af rum-
met, liggande pä knä framfiir en uupen bok, Hennes blickar
woro riktnde mot hojden, hon war försänlt i lwn. Han lnsz-
nade och hurde tndligt, att bunen gälde honom Ms. Det war
non, han drujde ej langre. Dorren flög npp, och moder och son
woro slntna i hwarnndras arniar.
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V.

B!iil!ieiil!r>i.

Under längll weckor war James Garfield af fin sjukoom
fjättrad wid fiingcn. Frosfan ansatte honom häftigt och ut-
tumde alla Hans krafter. Utan moderns kärleksfulla wärd och
outtröttliga omiorger hade denna tiv, fom han war tmungen att
tillöringa i fyhlolöshet för Hans wärksamma nude warit out-
härdlig; ockfä »u war de» samina för honom en swär pröfning.

Vien dctta tidstifte olef tillika en wigtia wändpunkt för
hela Hans kommande lif. Han hade'nu godt tillfälle att tanka
pä fin framtid. Sä länge sjukdomcn plägade honom wcirst, war
han dock ej benägen för dnlika tankar, mm ncir krafterna be-
gyntc nterkomma, waknade pä n»tt Hans langtan till h.istoet,

d.'»na langtan öfwcrgaf honom aldrig, Annu 30 är här-
eftcr nttrade han engänq fjälf: äsynen af ett skepp uppfyller
mig med ci: egcndomlig hänförelse. När jag är pä sjön och
minä medmänniskor lida af sjösjuka, är jag lika lugn fom om
>ag promenerade pä land i det lngnaste wäder.

Modern anwände dock äter alt sitt inflytande för att
fä Hans framtidsplaner riktade nt annat Hall, och wid desfa
bemöda!>de!i hade hon funnit en bundsförwandt i dystolans nya
lärare, herr Bates, en rikt begäfwad nng man, hwilken hade för
afsigt att ägna sig ät det prasterliga kallet.

Bewekt af derns förennde ar.strängningar, beslöt Inines
siutligen att slä ur Hagen alla widare tankar pä fjömanslifwet
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och wid nasta läfetermins början begifwa sig till Geauga femi-
narict i staden Chester för att där pä allwar fortfätta sinä stu-
dier. Att moderu käude sig öfwerlncklig, da hon efter mäuga
ärs fruttlösa bemödanden ini omsider fätt sm älsklingstanke för-
wärkligad cir fäkert öfwerflödigt att omnännm.

Niir dct emcllertid war deslutadt, att James skulle blifwa
lästarl, sattes plaucu i market utan dröjsmäl. För att kumm
uppehälla sig i staden under läseterininerua, ärimde han sussel-
sätta sig med timmernm>,sarbete de stmider af dagen han war
ledig och destutom hela lördageu, dä skolau hölls stängd, Till
fin stora glädje erfor han, att 26illiam och Harry Boynton,
föner till Amos Vomtton, deras närmaste granne, erhällit löftet,
att fä beiöka samma lärowärk, och att de tre kusinerna skulle
blifwa bolagstnmratcr. De skulle själfwa sköta hushnllet för att
tmmn inrätta sitt lif fä sparsamt som möjligt.

Den sista fcbruari, dagen innan skolan öppnades, begäfwo
sig James Garfield och Hans bägge kusiner till fots i wäg till
stolstaden, lastade med husgeräd och prowinnt. Wäglangden dit
war nägot mer an halfannan mil. Knifwar, gafflar, slcfwar,
tnllritar, ftclpaium, giyta och litet matförräd fe där alt
hwad de furde med sig till skolan.

Ett ögonwittne beskrifwcr James Garfield wid dmna tid
snluuda-. "Hau war gnuska däligt klödd i grofwa mollstinus-
byror, som woro fä nummia, att de ej uädde halfwägs ued till
Hans en wäst, som ioar altför kort och en träd-
flitcu rock, hwars ärmar räkte fögn uudcr armbägen, Öfwer det
hela tronndc e>i nrof, flokig hatt; och dä gosfen aftog deu,
funtcs cu wäldig massa ljust, lurfwigt här, som föll halfwägs
ned pn fkuldrorun. Hau war matta tafntt, »ien hade tillika i
sitt fätt nägot oberoende och frimodigt, som pä euhwar gjorde
ett godt intruck".

Kusinerna woro tlädda uugefär fom James. För hög-
färd lunoe säledes iugeu gän>a anklaga dem. I wära dagar
slullc nnil pölisen arrestera en dylik trupp uugdomar, autagaude
dem för landsstvnkare cller tjufwar.
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Emellertid anlände gossarne wid det bästa lynne till den
lilla staden Chester, dar de hyrde sig ett litet och torftigt rum,
hos en gammat, fattig gumma. Tnart erhöll James ocksä tim-
inermansarbcte hos en i narheten bocnde snickare och knnnig,
soin han redan war i nrket, töfwade det ej länge, immn han
genom denna pä lediga stunder knnde förtjana sitt
nppehälle.

Geanga feminariet, som efter förhällandena i wart land
nngefärligen stnlle mutfwara en fnrklassig realstola, besöktes wid
denna tid af omkring etthundra läijungar af bagge tönen, hwilka
sam!ades frän de kringligaande stäoerna. En skola med sä inänga
eleuer och dänill bäde manliga och kwinliga war för James
«ägot fnlllomligt nytt. ilcksa war han i början ganffa förlä-
gen i närwara af de nnga twinnorna, hwilka han ansaa wida
ufweriägsna nnglingar af samina alder. Hlen han satte sig lit-
wäl med latlhct in i skolförhällnndcna och war snart i full fnrt
meo fin läsning.

Tet hörde till seminariets läseordning, att hwnrje ele»
uhanne liänger i mänaden stnlle strifwa en kria cller afhandliug
','fwer nägot as läraren cller af lärjungen själf waldt
ämne. Ttundom tillsades författarene af de bästa bland dessa
krior, att uppläsa sitt ardete frän katedern inför bcla
slolan, porsia gängen denna ara koin James till del, war
han slmnerligen försagd och darrade mer än tolf är däref-
ter infiir fiendenZ kanoner. Ta hai: sedän för kamraterna
d:'rättade hnr räod och nppsträmd han war, nttrade en bland
dem:

"Tin kria war ej rädd af sig, den war ntmärkt. lag
sknlle gärna darra en sinula, om jag knnde strifwa en sadan.
Somliga woro förwännde öfwer, att dina kläder knnde gömma
en sadun förmäga".

Bland scminariennadomcn hade bildat sig ett s. k. sälistä;'
för disknösionsöfningar, hwarö wärksamhet bestud däri, att nä-
qon af medlemmar!!e framftälde sin äsigt angäende nägot wisst
ämne och de andre därpä nttrade sin tanke oin snmma sat. I
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dcssa tankcöfningar deltog James ifrigt och war i hög grad road
därnf. Till en dörjan gaf han sig twckande in i meningsstri-
derna, som oin han nllwarsamt betwislat sin förmäga därutin-
>mn, mcil dä han engäng wägade sig pä ett försök, uppenbarade
sig hos honom en öegnfnmg, om hwilken han själf ej ens haft
en ani»g. Det wisade sig nu, att hau ägde stor makt öfwer
sprätet och tnnde med lätthet uttrucka si,ia tanlar i nlla fragor.
Härefter bcgynte han ock pn förhand grundligt stiidera alla de
fragor, som wid klubben skulle nfhandlas, därwid flitigt anli-
tande seminariets boksamling, Och den förtroliga bekantstnp
med alla llinnen han i följd häraf ädagalade, framknlladc osta
a»märk,iii!gar af förwäiiing bäde frän lärare och kamratcr.
?essa följde snait med spändaste uppmärksamhet hwarje ord
frän Hans läppar, liksoin senare masforna lysznade till och tjustes
af Hans wältalighet. Ä!an degynte förntspä honom en lysando
fvamtid som offentlig talore, och i sin förwäning och benudran
glömde man gärna Hans smärtingsbyror, suin woro fyra tmn fö?
lorta för Hans bcn.

James «Garfield fälnnda i andligt afseendc utweck-
lade sig pä ett förwänanswärdt sätt, befnnno sig Hans ekono-
wista omständigheter i ett alt annat an lysnnde tillständ, llppe-
hället war knapt och han ägde aldrig mer än en omgäng kläder
i sänder. dessa mäste repnreras, räknde han därför i den
största förlägenhet, Detta inträffade ocksä engäng, dä han wid
en bällslagiiing sallit omkull och illa rifwit sinä denklädcr. 3le-
paralionen mäsie nn wärtställns pä natten, efter det deras ägnre
själf gätt till 'ängs.

För att anskaffa medel till fortsättnnde af sinä studicr
nödgades Garfield, ntom sitt ardete nnder lasetermincrna, hos
saicknen i Chester, jämwäl tjänstgöra som lärare wid bustolurna
de tider seininäriet war tillslntet. Och äfwcn som sadan war
han gcnum si»a djnpa Innsiaper, sin lätthet att uttrucka sig och
sitt wänliga, lilldragande wäsen särdelcs l>Mig. Öfwcralt,
dit han kom, l>>dde det gemensamma umdömet oin honom: "han
är de» däsie lärare >ui nägonsin haft".
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Djupt religiös som James Garfield städse warit ingick han
efter mogen öfwerläggning under det sista arct af sin wistelse
mid seminariet i dm kristliga sekten "Larjungarnes tyrka" och höll
ofta mid deh sammankomster föredrag, hwilka tilldrogo sig all-
män uppmärksainhet. Manaa besökte dessa en-
dllst för att fa höra honom, och Hans begäfning som offentlig
talare wifade sig här alt mcra omihkännelig. "Han dlir mai-
din, som vreditant", sade man om honom, "i fall framtiden kom-
nier att motfwam, hwad det närwarande lofwar".

Men cinnu eil omständighct frän denna tid muste här fa
plats, emedan den ingrev djupt i Garfields framtida lif, Un-
der sistnamdll läsears hdsttermin intogs wid seminariet en ung,
wackcr och anspräkslös flicka, hwnrs namn war Lukretia Rudolph.
Garfield insäg suart, att hon war owanligt rikt utrustad pä
förständets wägnar och kände sig pä ett oförklarligt fätt dragen
till henne, ehurn han i allmänhet es gärna sällstapade med de
undra kwinliga eleuerna. Henncs sätt att uppläsa sinä laxor
war fullandadt, ädagaläggaude bäde flit och lnldning. De moro
gnusta förtrolign och oistodo hwarandra wid studiernn: längre
sträkte ingendera nf dem ännu sinä tankar. James Garfield
war dä nitton är gammal och Lukretia Rudolph ungefnr ett är
yngre.

Redan under det sista äret Gartteld wistndes wid Geauga
seiniuariet hade hos honom uppstätt eu häftig läugtnn, att besökn
ett universitet och genom samtal nied en äldre kamrat, somhnste
smmna nfsigt, hade denna längtan snart öfwergätt till beslnt.
Han hade därför redan dä pä lediga stunder och pä egen hand
begunt uudcra lätin och grekiskn säsom nödmändign wid cramen
till och hari likasom i alt annat gjort snnlwa iram-
steg. Doö war det ej möjligt för honom ntt med de tunstnpcr
han fZrwärfwat mid seminariet direkte winna inträde wid ett
universitet, utan mäste han darförinnan besöka nägon mellan-
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stola. Ha» sötte däiför och wann inträde som eleu wid insti»
tutet i Hirmu, hwiltet dä war ett »yligen inrättadt lärowärk,
molswarande i det närmnste hos of; de högsta klasserna wid ett
lyccmn scnnt första nretZ kurs wid högstoln».

Det war den sista cmgusti är som Garfield blef in-
skrifwc» wid institutet i Hiram, där ha» för att kunna erlägga
ter>»insafgiflcn nntog tjänst fom sopare och klockringare, Dessa
bägge tjänstcr, hwilka icke skänkle sinä iimehafware inycket pen-
nimM eller ära, fordrade dock nf dein den stoista pnnktlighet.
Tkiildighelen alt ri,iqa, twang ho»om tidigt i rörelse, ty redan
lloclnn 5, pn morgone» skulle första ringningen ste, och dä borde
sopninge» af klns;rn»»»en allaredan wara u»da»gjord.

Dessa oi»ständighcter, som för mängen annan skulle blif-
wit en lwrdn, war det inaalnnoa för Garfield. Han rättade
siU utan fwärighet efter förhällandena och skötte sinä ringa s»sz-
Inr sn wnl, att han redan därigenom bäde gjorde dessa tjänster
hcdrade bland eleverna och lillwann sig själf säwälsom medlnrinnnnrnea odelade aktning.

Ett frnntimmer, som wid denna tid war eleu wid samma
institut, skildrar Garfield i följnnde ord: „lag knn se honom
för mili ännn i dag, stäende om morgonen med handen pn klock-
»'ptt, fnrdig ntt gifwa den sinnnl, som kallade lärare och lnr-
jiingnr n!t lwrjn dngens plitter, Dä wi gingo förln honom
lill slolvnnimct, linde han ett wänligt ord för enhwar. Ingen
n>id institntet war sä allmänt ointykt som han. Han war all-
!id u>nnlig, rund nf samtnl och inycket underhnllande, Han war
kwick och alltid snadb att gifwa swar; »ien Hans skämt ehnr»
träsfnnde och nuuerligt >unr nlltid oförargligt, och medwctet sä-
rade han aldrig andraS känslor".

slndier amgo frnnint »led rnsk fart. För att
bättre i »ii,»let bcfästn det ge»oi»lästa plngade han ur alla nr-
b>,'!en qöra anteckningar angäendc de wigtigaste omständigheternll
där förekommo och tillita upoteck»a sida», där hwnrje snk
nfhn»dlndes, Della förfnrnode iakttog hn» »»der hela studieti-
de» och jäniwäl därefler, fä alt hnn sederincra hastuit och lätt
lnnde lngn redn pä hwnrje omstä»dighet hn» öxstnde lära känim.
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Efter fölstll läseärets slut upphöjdes Garfield fmn port-
wakt till uuderlämre wid iustitutet i och de gamla sprä-
tcu. Det war ett jättesteg. Frä» att hafwa innehaft de» riu-
gaste platfeu blaud eleuerue blef ha» »u i»ed e»s höjd wida öf-
wer dem alla. Det egeiidowliaa inträssade därför, att Hans
namu i i»stitutets katalogcr för äreu 1853—1854 förekounuer
dlaud lärarene och lärjuugarne.

Garfield hade sälunda wid demm tid tre wigtiaa wärf att
sköta, »äniligen som elev, lärare och sinckare, tn med detta
nnmdll urke fuhlade hau fortfaraude och war däri nastan lika
onmbärlig soin i nagot annat. Ljudeu af Hans hmumare och
hyfwel moro wäl käuda dade för de studercmde och stadsboarne,
«ch ännn i dllg torde wäl de» byggnad siuuas twar i Hirmu,
hwilkeu ha» försäg mcd nytt tak och hwars lister och pauel-
niugar ha» själf hyflade.

Me» äfwe» si»a a»lag fom talare fainl han tid, att ut-
weckla, och i detta afseeiide war han redan nu sä kä»d i trakte»,
att hau ofta aiuuodades att halla tal wid osscutliga tillfällen.
De» allmäuna äsigteu oni honoi» war, att e» fäda» talare wid
Hans alder aldrig warit hörd. E» dlaud ähörare»e af de före-
drag hau ej falla» IM wid rcligiösa fa»n»a»ko>»ster i Hiram
yttrar sig o»i dc»! sälunda: „Dc (förcdrngcu) hade e» uatur-
lighet och fristhet, som öfwerträffade alt, hwad jag »ägoiisiu
hört wid sädnua nwteu: det fa»s nti dei» i»ge»ti»g alldagligt
eller utslitet. Det flöda»de spräket, sä lämpligt och träffaude,
likuade c» wäldig flod. Det föreföll fom om ha» blott behöfde
önpna si» nu»i och tankar, ikladde det uiest glödaude fprät,
wälde sraui."

Det war wid deuna tid ropct o»i slafwariles befrielse de-
guute ljuda ufwer Nordamerika och själffallet är, att Garfield
med siu omutliga rättskäusla och mänmskokärlek skulle ägua all
si» kraft nt de förtryktas sat. Dock war ha»s ställ»i»g äimn
ej sadan att han därwid k»»»at uträtta »ägot wäsentligt, meu
haus tid skulle »og komma oösä för detta wärf.

Blaud eleueruc i metistä klaöseu, där Garfield, som «äuidt,
war lärare, befaun sig ocksä Lukretia Rudolph, deu samiua uuga
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twiium, för hwilken han särskildt iutresserat sig wid Geanga
scininnriet. Det är nntnrligt, alt hm, wnr glnd och lncklig att
nterse henne, och hade hau förnt wnrit blyg och tillbakaorngeu,
gjorde honui» nu umgäuget med heinie och de nndra kwinlign
lärjnugarnn till en af de mest fnllsknplign blnud elewerne wid
inslitutet. Genom siua tnlnuger, sitt wetaude, fin kwickhet och
glädtighet blef han deil ledaude fjäleu i derns umgciugeskrelfnr,
Smnuingom uppstod en ömfesidig tillgifwcuhet mcllnn mis;
dolph och honom, och innon hau skildes frnn iustitutct, hade hon
lofiunt blifwn Hans maka, när han slutat sinä studier och fntt
siiker austnllning.

Da det led till den tid, att (Garfield stulle läinna Hirnin
gnf hnnS öfwerlcigsun begnfuing institntets styrelfe nnledning att
försäkra sig om hoiwni fäsoni lnrnre wid detfainina, da Hans
akademista baua war afslutad. I hwiltet läroämue han stulle
toinina att sköta uuderwisniugeu blef ej eus ifrägasatt, ty en-
hwar wiste, att han tunde göra det lika wnl i alla.

>vnrsen nnd instilulet i Hirnin, hwilken James Garfield
gmomgick, war egeutligeu fexärig, däraf twä ar woro beräknade
för akademista nmnen, Han fullgjorde densannnn pn cudnst
hälften sä läug tid och numnlde sig, da 23 nr gammal, till stu
dentexamen wid Williams uniuersitet i Hl>illiamstown pä wa-
Ml 1854.

'),>lan bestrifwer honom wid denna tid som en
«ngot tafatt yugling med en massa ljust här, hwiltet stod nastan
upprätt öfwer en dred, hög panna och ett oppet wäuligt os)
lankfullt anlete, som ei ivisade nagra spär af Hans trägua stn-
dier, fattigdom och försatelser. Hans klädsel war torftig, och
det war tydligt, ntt ma,> hade framfor sig en mau, som ej slö-
snde myckeu tio oä siu toalett och mern drydde sig om siua tun-
stnoer än sin klnvsel.

Säsom det war att förutse, geuomgick Garfield siu maturi--
utau swärighet, jn, deu nusägs tillochmed som myk-
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ket öfwerlcigsen. Hans kunskaper kunde fullt mätä sig med de-
ras, hwilka redan wistats twanne är wid universitetet.

„Ni kun fä tillträde till akademins bibliotek, om ni stan-
nar här i staden linder soinmarferierna" hade uniuersitetets presi-
dent, doktor Hopkins sagt at honom, dä han erhällit sitt student-
dref, och hwem skulle med större glädje och tacksamhet im
fteld mottaga ett dnlikt anbud, Han hade ocksä fräu sin mang-
sidiga wärksanchet wid Hirams institut sä mycket penningar i
behäll, att han den första sommaren som student kunde lefwll
utan stora ekonomista bekymmer.

Inom fä dagar befann sig salunda Garfield frässande
bland universitetets böcker. En sä rik bokscunling hade han aldrig
för sett, och Hans andliga hunger kunde mi fä sig en grundlig
mältid. Han studerade och laste dag efter dag, gjorde sinä an-
teckningar och lärde sig mycket utantill, isnnnerhet af Shakespeare,
som han skildt beundrade, och andra engelskn skalder. Därjämte
försotte han sig sjalf i poetiskt författarestap, och annu finnas
flere täcka skaldestycken af Hans hand i behäll.

Dessa stndier famt spatserturer till uniuersitetsstadens
wackra omgifningar, där han sträfwllde omkring, njutande af sin
frihet, upptogo Hans tid under sommnrmänaderna, till deh akade-
min öppnades och höstterminen tog sin början.

Det war ej utan eil wisz bäfwan Garfield einotsäg stu-
dentlifwet wid universitctet, Han befarade, att Hans klädseloch
utsee,ide skulle giswa anledning till aninarkningar frän kamra-
ternas sida och tanken därpä föVrsakade honom obehag. Men
lyckligtwis misstog han sig häruti fullkomligt. Han fann ingen
stolthet eller ständsskiluad mellan studcnterne. Te bcmötte ho-
nom manligt och hälsade honom hjärtligt wälkommen till sitt
kamratskav, Inom fä wcckor anfägs han som en af „de basta
pojkarne" wid hela uniucrsitetet. „Dcn stora wästern", som de
kallade honom, befans wara en wäldig laskarl smnt utmnrkt
kamrat, och man behandlade honoin därefter.

Hwad äter beträffar Garsields akademista stndier, sä be-
drefwos de med en grundlighet och ihärdighet, som lämnade in-
tet öfrigt att önsta, och det dröjde ej länge. innan man fälde
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oin hunom det omdöine, att han war e» llf de niest beläste stn»
dentcrne wid hela akadennn. Särstildt utmärkte hau sig i skrif»
ninqarna samt fäsum täntare och talare. I sistnämda afseende
lunde ingen wid uniuersitetet täfla med. hunom. Vten ehuru en
outtröttlig arbctnre, war han ingalnnda, hwad man kallar bokmal
eller enstöring, utan twärtom en af de mest sällstapliga människor,
siirdeles glnd och underhällande samt städse färdig ntt deltaga i
ett godt skämt.

Garfield hade ej stnderat mer än ett ar wid nniversitetet
iinin» hau fick anlmd pä en fördelakticz tjänst sum lärare wid
en folthögskola i staden New Jork. Tjänsten war förenad med
god lön och arbetet därwid jämförelsewis ringa. Garfield af-
slog dock anbndet, emedan han ej wille swika det löfte han gif-
wit att ntcrwända lill Hiram, ehuru lönen där skulle blifwa de-
tydligt mindre. Och detta afslaa hedrar Garfield fä mpcket mer,
fo»l Hans ekonomista omständiacheter äter woro i däligt skick, se-,
dan Hans broder Tomas, fom lofiuat försträcka honom peninn»
qnr under stndietiden, rakat i och ej knnde fullgöra
silt löfte.

Wid nniuersitetet stärktcs om möjligt Garfields afsku för
slafwerict nn mer och han stnderade här anmdligt frägan om
slnfwarnes öefrielse eller träldom. Denfnmma hade ucksä dlif-
wit en af lissfrägorna för den nordamerikanska unioncn. Ne
skilda partierna studo ftarpt afsiindrade och bekämpadc hwarandra
med oförsonligt hat och bitterhet. Härnnder inträffade att fena-
torn Charles Summer, en af de wäldigaste förkämparne för
slafiuarnes öefrielse, en dcu, nnd fin pnlpet i Förenta staternas

pä det liäftiaaste anfölls af en fanatisk indiuid frän Syd-
kavalina. Dennes nfsigt war att mörda fenatorn, och Hans fa-
sansfnlla olan war närä att lyckas.

Du undcrrättelfen härom hann Williams uniuersitet, sllin-
l>ides studenleine tili ett möte för att uttala fin afskp för det
usla dädct, och nu höll Garfield, ftummande af raferi, det mest
gnpande och mäktiga tal, fom da iinnn gätt öfwer Hans läppar.
«mnialeriie liisuiade med undran och hänförelse. De woro sä
fnlllomlia,! tjnsle af Hans wärmc och wältalighet, att de sutto
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i andlös uppmärtsamhet, tils han slutade, dä deras bifall gaf
sin, luft i ett judel, soin dänade genom lmggnadcn gäng pä gäng
i dm wildaste hänförclse

Om Garfields lif wid univeriretet for öfrigt strifwer deh
däwarande president dottor Hoptins dl. a.: „Han war till sitt
wäsen hurtig, öopen, manlig, tillgänglig, förenade troppsofnin
gar med sinä stndiewanor och wardt därigenoin, hwad det ar
nnioersitctets mcning att göra mujligt för hwarje Migling citt
blifwa, en mau"' Och en blcmd högstolans professocer yttrar
oin samina sat: "Hans lif som student war ädelt och rent.
Han utnmrtte sig genoin strana ardetsamhet, klar insigt i de
ftora fragorna af allmänt intrcssc, stadgad ?fw?rtygelse uch man-
ligt mod. lag tanner intet dättre exeinoel bland wära fram-
stäende man pä ärlisst wuiinen framgäng."

James Garfield t?g den akademista graden ar 1856 med
största utmärtelse och eftcr endast twnnne ärs studier wid uni-
wcrsitetct. Väde lärare och tamrater woro nu öfwcrtngade om,
att han stulle toinina att intaga en frainstäende plats i sitt
lands historie,
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VI.

UlMirlm ols> l!riMrr.
Sä hade dö, James Abram Garfield efter nmnga priif-

ni»gar c>ch förfakelser, rastlösa anstra»g»i»gar, inen ocksä tainta
MmnMgar, oinsidcr hunnit det hugsta ninl, soin nägonsin hägrat

for Hans sy», Han hade »n slntat sin atadeiniska bana och stod
rcdo att enligt nftal, infinna sig i Hirnin för att inottaga de»
ho,ioni där erbjndna läraretiänsten. Till nagot högre an de»»a,
sträkte sig nldrig Hans planer. „lag har upuuätt nmlet för
uiin högsta iirelystnad" sade han härom själf tili en wän.

Garfield hade nu intagit en ansedd och aktnd ställning i
iinnhället, och dock woro cj nier cin nio är förflutna, fcn han
lörde muläsnorna wid Ohio och Pensnlwania kanalen. ,Men
i»o»i dessa är woro", fasoni Hans Icfnadstecknare sägcr, „ho-
;>ade nrbete, tanip och trinmfer, hwartill inotstncke knaut kan ä-
lcrfinnas i den niänstliga utiixckliiiqens häfder."

Styrelsen för Hirains institnt hade för honom bestäint
imderwisninge» i de tlaösista sorälen och literaturc», och Hans
»icrloinst dit hälsadeö af hanL forne lärare pä det hjartligaste.

trodde »>ange», ntt han sknlle ägna sig at den vlästerliga
dmian, nien ehnrn själf och nllwarligt religiös tände han
hiirför inge» särstild tallelse lika litct soin att ägna sig at det
politisla lifwet, hioartill Im» dock gcnoin sinä utniärkta talare-
gufioor dannd. Anställningar mcd mängfalt större
wtunisler ä» de»i lia» knnde pärälna wid Institutet crbjödus ho-
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noin, i»en anspräkslös säsom alltid nöjde hai: sig ined sin lärare--
plats i Hiram. Hans hjcirta war fäst wid detta lärowärk och
för detsaninia mille hcm aiiwäiida sinä bästa krafter.

2et fordrndes ei läng tid för institntets sturelse att öf-
wertygn sig om, lmru franigängsrikt och li)ckligt Garfields arbete
war soin lärnre, och hon fökte sä fort foin möjligt bereda ho-
noin en stallmng, däriirän Hans öfwerlägsna begäfning klinde
göra sig mera gällande, Wid första ärets flnt sattes han där-
för i spetsen för lärowärktt under titel af „Ordföraiide wid lä-
rarctollegiet" och ett är fenare utnämdes han till defz före-
ständare.

Wid endast 2? ärs älder war han sälniida president föo
ett institlit, dar ej mindre an 300 nnga kwinnor och man idkade
sinä studicr fnint chef för desamina lärare, ät hwilka han blott
fnra är därförinnan warit elev. En sä snabb och tillika pä för-
tjänst grundad bcfordran har wäl aldrig nägot annat lärowärk,
hwartcn förr eller fenare warit wittne till.

Alen fä war han ej häller nägon wanlig lärare. En fä
utomordentlig niakt han ägde öfwer eleverna kunde ingen annan
berömma fin af, och aldrig hade nian förr fett en lärare sä nll-
uiänt älstad. En wänlig dlick eller ett ogillande ord frän hononr
gäloe mer än det högsta beröin eller den starpaste tillrättawis-
ning. Och litwäl fans det systein och öfwerläggning i alt hwad
han gjorde, men ej ett siistein af slug och cgennyttig beräkning,
ntan naturens, en öfwcrlägsen andes och ett ädelt hjärtas siistein.

Under den tid Garfield war president för lärowärket woro
Hans föreläsningar miickct Inlrika och i alla inöjliga äinnen. Sä
dchandlade han religion, filosofi, literailir, estctik och skön toiist,
historie, statsrätt, natnrwetenssaperna, geologi, ja, tillochined i
krigswetenskap höll han ätstilliga föredrag. Sanitidigt studerade
lian juridik pä lediga stnnder och war antageii soin bisittare wid
stadens doinstol. Och slntligen war haii en ofta anlitad talare
wid fociala och litercirn tillfälleil fanit wid politista möten.

Att en endll man skulle kuniia ästadkonnna sä
gränsar wisserligen till det otroliga; och dock är det flillkomligt
sanningsenligt. Hten ocksä för ett jättesnille som Garfields hade
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wäl ett sädant arbete, med därför erforderliga massor af förstu-
dier dlifwit omöjligt, om hnn ej haft ett sä traftigt biträde bar-
wid i den uuga twinna, ät hwilten hau hade stantt sitt hjärta
«ch hwilten han just denna tid hcinförde som fin mata lameS
Garfields och Lutretin Nudolphs bröllop stod den 11 noucmber
1858. Men längt ifrän alt denna familjeangelägenhet stulle ut-
öfwnt ett störande iuflytande pä Hans yttre wärtsnmhet, fick denna
blott därigenom ötad traft. Ofta dä han förderedde sig till en
förcläsning cller ett tal, genomletade Hans unga mata för Hans
rätning bidliotetet eller gcnomgick wissa böcker, fom hnn nngaf.
Dock war äfwen det antal nrbeten han fjalf läste ofantligt stort,
och det war ej owanligt att fe honom tomma nied famnen fnll
af böcker frän bibliotetet. Engäng warscblei man honom pä
iväg dit i regnwäder, äterbärande en tio, tolf delar, under d t
<n stndent gick liredwid honom och bar en parapln öfwer Hans
hufwuo.

Men Garfield stulle ej länge förblifwa pä fin jämförelse»
ivis odcmartta platS. En offcntlig talnre med sadan begäfning
tunoe icke, fis icke underläta att öefatta sig nied politit, sä myt»
ket mindre som wigtign politista tider nu randades för Nord-
amcritas Förenta stater. Slaffrägan hade dclat natiouen i twänne
fiendtliga Inger, mellau hwilta nägot afgörande pä fredlig wäg
suutes alt mer omöjligt. Det f. t. demotratista partiet, som
rätnnde sinä auhängarc uti unionens sydligare stater, stridde för
slafweriets bidehnllande, mcdan den nyrepublitansta frattionen i
nordstnlerna tiimpade sin ädla tamp för dch nfstaffande och
slafwarnes litställighet med andra mänstliga warelser.

E,i dag l>öll en ifrig dcmotrnt fräu nägon af sydstaterna
i Hirain till sorinan för flnfweriet ett tal, fullt af lögner och
willfarclser. Vland dcfnnno sig Garfield och nägra
Hans loänner, Ester talets slut begimte desse ifrigt uppmaua
»lwrsield att swara demotraten, och dä dulit anhällan jämwäl
iugick frän andra orier lät Garfield öfwertala sig och man be-
slöl, alt pä en desläind dag en offentlig disputation i slaffrägan
ss!,!l>' iiga v>ini mellan honom och demotraten, Stora foltmas-sor strönunade till för att afhöra striden, Garfield war den da-
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gen i sitt rätta eleinent. Hau hade fullkom!igt klart för sig det
den,okrati''ta particts historie och lande till deh ledares afsigt
att göm slafweriet nllmänt i Nordc-.merika, Han mättade nwt
demukraten de mest dräpande hngg och M honom litan mis-
ku»d slag efter slag. Motständnren wardt i ordstrideil slagcn
och tastnd till marken, Ahörnrnes hanskratt sullboidade Hans
besegrnnde. Garfields fullsiändiga framgung npplyfte honom pa
en gäng till en politisk talare af största betydenhct, och frän
denim stuud moro pttranden wanliga, fädcma som: „Han mä-
ste komma in i lagstiftande församli,igen, mi mästc sända honom
till kongressen."

Ej fullt ett är därefter mnldes Garfield med stor röstpln-
ralitet till statssenator, och är 1860 i jamiari intog han fin
lilals i Senat endast 29 är gnmmal och den yngste lilnnd
alla senatens medleminar.

Tidcn mar nn mer stormig cm nägonsin. Eödern hotade
ntt loositta sig frän unionen och höja npprorsfanan, ifall en
repubiikan blifmit utsedd till Joreitta statcrnas prefident wid det
annalkonde walet, Ziorden äter war beslnten att genom ett
djärft franiätskridande, kosta hwad det mille, mollatta sig det
neÄign, >,lla manskliga rättigheter kränkande slnfweriet. För ntt'
lugna söndringspartiet, frainlade dä unionens kongres; ett jäiut-
ningsfurslag, enligt lnviltet slafioeritt i själfwa market skulle fl,tt
fortfara i sainina utslräckning som förr.

Af själ och hjärta republikan, intog Garfield frän första
sessionen han mar närmamnde i Ohios Tenät, en mycket bestämd
hallning i slaffrägan, Han hade sinä asigter därmidlag sä täin-
ligen afgjorda pä förhand. Det mar ocksä ett kraftigt spruk
han där förde, i icke ringci »iän lndrog till den stura fra-
gans slntliga lööning. Förklarande att en fädan jämkiling foin
kongressen föreslagit mure en kompromifi med förrädare och att
hai: hällre läte fin arm förtwina, än han lyfte den för att nn-
derstödia en ätgard, soin i nnirkligheten bannlyste all frihet, pro-
testerade han pä det bcstämdaste mot alla sädana frcdsförslag
säsoin fega och lnmpna samt föredrog, ntt stä mid den gainla
fanan och kampa för friheteil, denna dnrbarasie.
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wttighct. Utum Oiarsielo fnnnos i senaten twänne unge, rikt
begnfwade män, sum talade samma ädla, krnstfnlla spräk, och
cj wille n>eta ns nägon förlikning med förrädarene. Dessa tre
lallades det "radikala trinmuiratet".

(lmcllertid n>aldes rcpndliknnernes landidat Abraham Lin-
coln till nnionens prcsident, sydslnterna klädde sig i harnest och
inbördes triget stod för dörrcn. Äfwen Älorden begmite rnsta sig
att niiila wälde! och dm nye presidenten utfärdade ett upprop
om samlandet af 75,000 mnn. Uppropct företrogs i Ohios
scnat, iär ähörarenes stonnnnde öifall nnderstödde presidentens
begärnn. hnrraropen tyslnat, reste sig Garfield rch föreslog
i ett tort tal nf nastan uöswerträffad wältalighet och kraft, att
Ohio stnlle lämna 20,000 man och tre miljoner dollars säsuin
silt öidrag till statcn.

Förslaget antogs under de wildnste utörott af fostcrländsk
hänsörelse.

Garfield slickadcs härefter till Missouri att ansknffa ntrust-
»>»g för 5,000 »in», uch da detta wärf lilifwit utfördt, sändes
han till Lleweland för att organisera det ?-,de och B:de regi-
mentet af Ohios infanteri. Sedän hnn därpä nfslagit anbudlt
ntt ölifwa defälhafware för det ena af dessa, utnämdes han
tili öfwerslelöitnant och erhöll i nrwdrag att rekrytern ännn ett
n'g>mente, det Äcen när detta ej tnnde crhnlla nägo>!

samtytle Garficld pä offieerarencs och manstopets enträgna
begiiran saint sedun han allwarligt tagit till räds sin bibel och
sitt saniwcte, att ssälf öfwcrtaga befälct öfwer dctsninina uch gä
i falt, lämnande Hirams institnt, säsoni hwnrs president han
hittils tioarstätt, och lämnande i hemmet alla sinä tara, moder,
>na!a och barn.

Och för ett ädlarc wärf än Garfield grep wäl aldrig ,:a

gon till fwärdet. Han gjorde det för att wärna sin fasta, man-
IM ofwertMlse, för att winna at de förattade slnfwarne frihet
och männillowävoe, för att skydda ett öfwer alt älstadt fuster-
land frun reöellers och förrädares wäld och despotism. Det
,i,>ncs niännislor, soin anse trig under inga omsländighetcr berät-
tigadt. Hnr niänne de h, ndlat i Garsielos ställe? Här gälde
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det att swikll sin eller manligt kampa för densamma.
Nägot tredje gafs icke. Garfield fann, att Hans plikt och sam-
mete bjödo honoin att ftrida. Hade han ej gjort det stulle hai:
llnfett sig som en feg usling.

Som naturligt är ägde öfwerste Garfield ej militärisk öf-
ning eller erfarenhet, och dock war han mi utnamd till chef för
ett helt regimente, Att underwifa och inöfwa sig fjälf blef där-
för Hans första uppgift, och han gjorde det med wanlig grnnv-
lighet och energi. Grivande önyo fatt i sin yxa och säg, wid
hwilka han ämm ej hmmit blifwa frammande, tillmärkads han
af trä komvanicr, officeraie och midcrofficerar? samt larde sig
salunda sjalf pa sitt rum hela infanteritaktiken. Därefter in-
lärde han pä samma sätt sinä officerare, anordnade sä med man-
skapet skärmytslingar och liajonettfäktningar samt sysselsatte dem
därnied L K 8 tinnnar om dagen, tils det allmant erkandes, att
ett bättre inöfwadt och difciplineradt reginiente ej fans i hela
Ohio,

Salunda förberedd drog öfwerste Garfield ut i kriget och
sä omtokt han warit som larare af kamratcr och elever lika all-
nmnt afhällen blef han af befcil och inanskav wid armcn. Till
Hans regimcnte hörde ej mindre an etthundra stndenter frän Hi-
rams institut, Garfields förra elever, hwilka nar stridsluren
ssallade, skundat att samlas undcr den alskade lararens fana.
Ocksä en af Hans gamle kamrater frän kanalbätcn, Harry Brown,
inlann sig i Hans lciger och bad att bli antagen i Hans tjänst.
Vrown, hwilken ännu war Garfield lika blindt tillgifwen som
förr, anwändes sedän af honom i egenstap af späjare och gjorde
honom mänga wäscntliga tjanster niwer triget.

Frän öfwerste Garfields lampanj omtalas mänga drag,
som bewisa Hans tallblodighet, mannamod och skarpsinnighet som
trigare, Endast ett par af dem kunna dock här fä plats.

Innan en männd förflutit cfter det öfwerste Garfield med
sitt regimente kom i tjänstgöring, utkämpade han midt i wintern
striden wid Middle Creek mot redcllgeneralen Marshall, hwars
styrka war Garfields mida öfwerlägsen, Dä denne nmrkte, hmar
siendens hufwudstyrka war posterad, kominenderade han Hiram-
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stude»ter»e ntt wada iifiuer de» stridn ström, soin fkilde deni
frä» fie»dc» sniot klattra uppfiir bärgäse», därifrä» de»»es eld
warit hctnst. U»der hurrarop störtade de i dm isinä siode» och
uppför drante», Äte» ko»me till hälfte» af deh höjd, tyktes
dem hela därget fä lif ge»om den »iässä rebeller, fom fpru»go
fram ur si»a <;ö»!ställc». Twätuse» acwcir riktnde nwt de» lilla
truupc» e» mördande eld. Stude»tcr»e swigtnde ett ugc>»blick,
me» ett hurrarop frä» deras bcsälhafware, kapte» Williams,
ätcrkallade dcui till ord»i»g.

"Hmar »m» bakoni ett träd! Gif deni lika gudt ige»,
go«sar! Wi l»»»a dö här lika wäl soni i Ohio".

Vefall»i»ge» ätlyddes och dm e»a rebelle» plockade? bort
efter de» cmdra. Mc» «»satte af ett tjua» gä»ger fä stort an-
tal ficndcr »mste Hirni» gossar»e fnart draga sig tillbaka. Äter
tono de stod af trä»a, och äter jagades de bort af ufwermaktc».
Da sä»de ufwerstc Garfield 500 soldater tlll de u»ge hjältarnes
bislä»d, »ie» -I,UOU gewär och 12 ka»c>»er sä»de mot dem e»
fruktcmswärd eld.

"Det gär ej", rooade Garfield, "hwem will friwilligt er-
bjuda sig att intaga det a»dm bcirget?"

"Wi wilja det", fwarade ofwerste Moore af det 22:dra
rcnmicittet >le»t>)ck>).

da, och lät de»i fä hela Eolunibia", ropade Gar-
field.

E» lik»a»de strid »tspa»» sig »u pä de» cmdra bärgäsc».
Där e» rcbell höjde sitt husn»ld öfiuer klippa» »edstöts ha» af
tr»ppcr»n, fom fllttat posto bakoni trä»a. Knllblodigare karlar

wäl aldrig tjcmstgjort i krig.
E» folbat lyfte si» patro» tili »ui»»e», dä e»

lula skar bort lrutet os) lä»»iadc blyet twar »iclla» ha»s
rnr. Ek>)dda»de siic arm >»ed kroppe», sade ha», mcda» ha»
laddaoe um:

"Se sä, lät se m» d» »» ka» triiffa de»!"
cmxail tog upp e» brödbit, »ie» eil tula krossade de»

i ha»a hand. Ha» swäljde lu/,»t bitar»e och lnde a» pä si»
fieiwc.

4
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Sjiilf stod öfwcrste Garfield pä en klippa, därifrän han
kunde öfwerskäda ställningen, mcd hufwudct obetakt och utsatt för
tuscntals kulor. I otalighet wäntade han, att öfwerste Sheldon
skulle anlända med förstärkning. Emellertid började den lilla
unionsarmcn att swigta och den sista reserwen, endast etthundra
man stark, kommenderades fram. Solen sjönk redun blnnd bär
gen i master, me» se, da syntes unioncns stjärnbancr swnja fram
bland trcma. Det war Sheldon med fin skara och slaget wid
Middle Crcek war mcd detsamma wuimet. Rebellernes anförare
konnnenderade till reträtt, men hade knapt hunnit utdela denna
ordcr, innan han ncdföll död traffnd af sex kulor.

For denna seger befordrades ufwcrste Garfield af kongres-
scn i Washington till brigadgeneral. Utnämningen mar undcr-
stnfwcn af vresidcntcn Lincoln och dagtecknad den 10 januari
1862, sanmia dag som slaget stod wid Middle Creek. Garfield
war nu den yngste brigadgeneralen i annen, litsom han förut
warit den yngste mcdlcmnien i senateu.

Da presidenlen Lincoln erhöll underrättelse oin segern, sade
han till en högre officer, som för tillfället war hos honom:
"Huru har Garfield pä twä weckor lunnat uträtta, hwad en af
edra wanliga militärer hade behöft twä männder att ästad-
kllNlMll?"

Ossiceren anmärkte nägot stamtande, men Lincoln swarade
själf mcd allwar:

"Det är därför lltt han som gosse lart sig arbeta för
att lefwa".

Efter slaget wid Middle Creek war general Garsields hcir
nastan utan prowiant. Wagarne woro af längwarigt regn ofar-
bara och Sandy floden hade smält upp till en mäktig ström.
Generalen föreslug att resa utför floden och vaskunda promiantc»
ringcn, men de alste bätkarlarne ansägo en dylik fard omöjlig.
Han wänre sig da till fin gamle kamrat frän kanalen, Harry
Brown, för att höra Hans swar. Detta blef afgörandc:

"Det är det cna eller audra, general, swältn ellec drunkna.
lag will hällre drunkna än swälta".

"Vra, Harry, wi följas at", sade generalen.
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De sprungo i en liten farkost och anförtrodde sitt lif at den
rasande strömmcn Ester en fruktcmswärd färd anlände de tili
flodmynningen, där general Garsield tog i bestag en liten, sien
den tillhcrig ängare, lastade dcn med prowiant och begnnte ge-
nast äterfärden uppför floden oaktadt rebellkaptenens försäkringar,
att en sadan färd blefwe deras sista. Generalcn tog själf plats
wid rodret och befalde Vrown, att med en bätshate i handen
slälla sig i förcn, hällande det ena ögat fäst pä de stockar och
träröttcr, som kommo ftntande utför strömmen, och det andia
pä rcbcllkaptenen.

Aftoncn war stornng och mörk och kaptenen uppmanade att
kasta nnkar eller lägga bi undcr natten.

"lag är nu kapten pä denna ängbät", sade generalen,
"och wct att stöta min plikt. Friska pa elden, tartar, och släpp
pä nngan".

iDch nngdätcn fortsatte sin färd.
Slutligcn rätade dcn dock i mörkret pa grund wid en krök-

ning af floden och tunde ej fas flott med wanliga mädel. Men
general Garfield war icke rndlös: han hade ej förgäfwcs warit
sjömnn nnder tre mänadcrS tid. lämte Vrown förde han själf
mcd jullcn och under nastan öfwermänskliga ansträngningar en
lina i land, Där inrättades i hast en kran, ängbäten kom losi
frän grnndet och war snart äter pä wäg uppför floden.

Dä de framkommu tili lägrct mcd prowiantcn, blefwo fol-
da!c>»c nastan ntom sig af glädje och skullc undcr jubelrop hafwa
lnirit dc» tnppre generalen pä sinä axlar till hufwudkwarteret,
om cj Garfield dcstämdt satt sig därcmot.

Hnrr» Vrown nflcd ett tiutal är därefter i största uselhct
pä ctt sjukhus i Buffalo mcd namnct "Jim Garsield" pä sinä
läppar. General Garsield uckostade for honom en hcdcrlig bc-
grafuing.

anna,, händclsc bclyscr dcn obcrocndc ställning gcncral
städsc i lifwct intog, när dct gäldc alt häfda sin öfwer-

!»gc!sc o,n dct rätta, flpdda dc förtrptte och angripa flafwerict.
3c» dcstrifivcs af cn bland Hans stadsofficcrarc ungcfär sä>
lunda:
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"En dag säg jag en flnende slaf komina rusande in i läg>
ret med blodigt hufwnd och nastan dödsskramd. Vlott ett ogoil-
blick efter det han passerat förbi mitt tält, koin en riktig slags-
kämpe till karl ridande och begynte med en salma eder fräga
efter sin "nigger". General Garfield war ej närwarande och
han fortsatte sin ridt till diuisionsgeneralen. Denne skref en
order till general Garfield, i hwars slafivm ansägs
wara gömd, att han skulle ul'pjaga och utlämna till den uppre-
tade borgaren denneZ tillhörighet. Jag framstälde saken sä klart
jag kunde för general Garfield, innan jag till honom öfwerlam-
nade ordeni, men cmtydde pa intet sätt inin äsigt därom, Han
tog ordeni och skref utan twikan följande ord:

"Wördnadssullt men destämdt nekar jag tillata minatnip-
per att eftersöka eller utlmnna nägon förrl)»nd slaf. Jag anser,
att de äro här för helt andra syften. Lagret är öppet, och intet
mnder skall ställas i wägen för deh genomletande".

Jag liiste förklaringen och wardt förskräkt. Jag wcintade
att om den ätersändes, generalen skulle ställas inför krigsrätt.
Jag sade honom, hwad jag fruktade. Han swarade endast,:
"Saken mä pröfwas lika wäl först som sist. Nätt är rätt, och
jag ämnnr pä intet wis iindra min tanke. Minä «oldater nro
här för andra ändamäl än att jaga och aterlämna rymda staf-
war, Mitt folk i Ohio skickade ej mig och minä gossar hit ned
för detta siags göromäl, och de skola gilla min handling". Han
mille ej ändra, hwad han strifwit och ordern ätersändes, Sa-
ken omnämdes aldrig widare".

En tid härefter ätog sig general Garfield att jämte twänne
ordonnansofficerare öfwerbringa en wigtig depesch till den ro-
publikanska generalen Tomas, ett wärf, hwilket han ock med lie-
undranswärd kallblodighet och sinnesnärwara lnckligt utfurde,
ehuru Hans ridhast sköts undcr honom och de bägge ordonnan-
senie dödades wid Hans sida. Genom Garfields djärftua ridt
blef hela Eumberlandshärcn räddad frän ohjälplig förstöring, ?ch
han sjalf befordrades härför till generalmajor, den fjärde be-
fordran han erhöll inom halftannat ärs tid.
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VH.

Ie liotin imMltMi.
Är 1862, dä general Garfield ämiu war wid arnien waldes

han till kungrehledamot för distriktet Ohio. Ehnm det i ekono-
mistt afseende war sör hononi e» stor uppoffring, antog han detta
wal, cmedon presidcnten Lincoln yttrat den önstan, att en man
med militärist crfarenhet niätte crhälla säte i nationalförsamlin-
gen, I deceinber är 18U3 lämnade general Garfield snlunda
lrigarelifivet och intog sitt säte i kongressen, där han I'edan nnder
sjntton ars tid fortfor att flärdfritt, ftisinnadt och själfständigt
tjäna si,i loallrets Ohio, Ocksn har Hans lif som tongrehleda-.
niot att upmoisa en ofantlig ritedoin pä gripande drag af mu-
mliskt nwd, fosterlaiidstarlck och kmnp för sanningeii. "Han
war", fäger Hans lefnadstecknare uin detta iidstifte, "den erlände
leduren i hela nationalförsanilingen, fin fädernestad Ohios stolt-
het och en hcder för repndliten".

l'!r hnnwisades Ohios republitaner a nuo till general
Garfield, da det gälde att befutta en plats i Förcnta stater-
nas fenat.

,vans wämier uppinanade hanoin att resa till Columbia,
medan walet där försiggick, för att fälnnda genoni fin närwara
niöfioa ett wifst inflytande pä delsainnia. Han afwisade med
motwilja ett slilt förslag, Mrandei "lag har ännn aldrig siitt
»ägon annan tiänst än den soin porlwatt wid Hiranis institnt.
Oin niännistorna behöfwa inig, sko!a de nog wälja nng".
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Och han wllldes cnhälligt och med allmänt bifall. Väde
dcmokrater och revndlikcmer lyckönskade hwarandra, och man sade
att ha» sknlle komma in i seimten utan cttt hafwa en enda siende
pä nagondera sidan i tannnaren.

Men general Garfield hann ej ens intaga sitt säle i För»
entä statcrnas senat, innan en ännu högre ställning wäntade ho-
nom, den högstll, som kan komma nägon niedborgarc till del
det frill 3lordan>crika. Det republikanska nationalkonwentet sam«
ladcs nägra männder senare att malja kandidat till president-
platscn i Förenta staterna. General Garfield war medlem af
konwentet; ?ch ehuru han ej blifwit nppstäld som kandidat till
presidcntu.rcn, uppwäkte dock Hans närwara nn)cken hänförelse,
och hwar gäng han reste sig för att tala, halfades han af ähö-
rarcne med de hjärtligaste lefwerop. Ester flere fruktlösa sm-
röstningar gäfwo fcmtio mcdlcmmar af konwentet fina röster at
James Abram Garfield, s och tillkännagifwandct härom framkal-
lade en storm af rörelse, enär dcnna manöwer tydde pä alla
particrs sammanslntning kring den mest aktade och folkeliga re-
publikanen i hela konwentet. Och nu nppstod ett skadespel,
hivars motstycke wäl timppast nägon malfuyamling i wärlden
wnrit wittne till. Det stildras af en amcrikansk förfaltare sä-
lunda: "Med jnbelrop fattade representanterne frän en af sta-
terna fin fcma, kring hwilken de woro famladc, dnro den stolt
framät och placcrade den ofmanom gci:cral Garfield, följde af
llndra och ännn nndra till dch sjnhundra dclegerade och tnsen-
tllls äskndare pa läktarcne dcltogo i dcnna märkwärdiga demon-
stration, och hurrarop stallade genom luften, dä fanorim stäldes
öfwer hjältens hnfwnd, förklarandc for wärlden, att James A.
Garfield war af konwentet wald till prcfident i Förenta staterna.

Det war ett wildt, liullrande skadespel, ett ohiijdadt utbrott
af patriotisk hänförelse, sädcmt det aldrig förr gcnomträngt en
politisk församling och troligtwis aldrig äter skall göra det".

Det war denna fullkomligt oförbcrcdda demonstration, som
egentligen utnämde general Garfield till president; de följande
omröstningarna stadfäste endast walet. Och denna utnämning ftög
mcd blixtens hastighet geaoni wärlden och wäktc en ändlös
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glädje frän haf till haf öfwcr hela den nordamerikanstaunionen.
Den 2 november är 1880 waldes general James A. Gar-

field till Fiirenta staternas president, och enligt öflig sed inflyt-
tade han fnra mänader därefter, den 4 mars 1381, i Hwita
husct, presidentens palats i Washington.

De mänader fom harefter följde woro för presidenten Oar-
sield blott en fortfatt kamp för de idcer, han städse stnlt högst:
frihctens, rättwisans, De wittnade om, att
en wärkligt stor man är stor, hwilten ställning i lifwet han an
lallns att intaga. Det hade cj warit owäntadt, om han, som
aldrig sträkt sinä dlickar högre an till en anfpräkslös lärarcplats
i börja» stulle luisat osäterhet wid de höga och wigtiga wärf,
hwilta »n fordrade af honom det högsta afgömndet, Men
fast i sin öfwertygclse säsom nlltid tillförene, afgaf han genast sin
politiskn trosöekannelse, hwilken pa engäng war klar, dcstämd och
tillfredsställande. Mnn sög af den samma, att han djnpt tande
till nationens kraf, samt att han med sin blifwande wärksamhet
äsyftnde sitt folks höjande i dude andligt och matericlt afseendc.

Frän den stnnd gcileral Garfield begnnte sin wärksamhetsom president war det Hans sträfwan, alt för hwarje ämbcte finna
de därför lämpligaste pcrsoner, hällre medlande fred mellan
pariierna än särskildt gunnnnde nägot blnnd dem. Ett af dessa
partier, hwilket leddes af en senator Lonkling, ifrade i motsats
hurtill för, att alla ämbcten stnlle af presidenten besättas med
de miin, som därtill ölifwit lualda af dc olika staternas senato-
rcr, Sä hade jämwäl de förrc prcsidenterne med undantag af
Abraham Limoin gätt tillwäga, pnwärtade till största delcn jnst
ns samme Contling. Detta förfarandc hade docl ledt till ett af»
sk>)wnrdt och. widt utgrenadt mutningssystem, som utgjorde en
ssamfläcl för det fria Nordamerita, och hwilket presidenten Gar-
field nved sin omntlign rättskänsla ej tunde fördraga, sä mucket
mindre som det gätt därhän, att de flesta ämbeten besattesmera
enligt pariihnnsim än eftcr förtjänst. Härigcnom ädrog han sig
dc! donllingsta partiets oförsonlign hat, och partichefen själf af-
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sllde sig sin plats i senaten, dll hcm säg det inflytllnde hai! hit-
tils utöfwat, fullkomligt stranda mot presideute» Garsields hug-
sinta täukcsätt och fasta knrattiir. Mcn detta steg, som han
trodde skola bidraga till att stämmn medborgarenes sinneu mot
Garfield hade dock en alldeles motsatt markan. Hau led själf
ett fullstäudigt nedcrlag och alla rättsinnade blaud uordameri-
kanska folkct slöto sig kring Garfield, jublande öfwer att Lin-
colns tider, "de ärlige mannens aera", ändtligen skulle äterkom-
ma. Cniellcrtid gaf den Conklingska oppofitionen en indirekt
anlcdning till det swarta däd, som tort tid häreftcr ntfördes och>
som plötsligt aftröt en wcirkfamhet, hwilken redan lämnat sä
mängen orsak till glädje och frnmtida förhoppningar.

Pä wären hade fru Garfield i följd af ett allwarsmnt
illamäende frän Washington flnttat till Long Vranch, en liten
ort i New Jersey wid hafskusten. Lördaaen den 2 jnli skulle
äfwen presidenteu själf nfresa dit för att efter de senastc mana-
dcrnas mi)cket cmsträngande ardete njnta nägra weckors lcdighet
och hwila. Nämda dag pä morgonen lämnade han "Hwita.
hnset" tillsamman med sin setreterare herr Blaine och anlände i
magn till Valtimore järnioägsstntion klockan 9, 20 min. f.
,uist dä han, stödd pä sekr. Blaines arm inträdde i wäntsalen,
ailossadcs uakifrän mut honom twänne pistolstott, af hwilka det
eno, trciffade presidcnte!i i arinen, det nuora intrangde i ryggen.
Presidenteu waslade och föll till golfwet, Han affördes geuast
tillbaka till Hwita hnset, och innn sändc tclegram efter frn Gar-
field, foin oförtöfwadt anlände.

Eiuellertid hade mördaren strar blifwit gripen. Det war
en halfgal.n adwokat, knllnnde sig Charles en lncksö-
tare, soni flere ganger hos presidcnten Garfield anhällit om.
statstjäust, men ständigt fatt nfstag säsom warande tili en sadan
oduglig Utau twifwel war det fin enskilda hämd han sä djaf-
wnlskt utkmfde, ehnru han fenare welat gifwa sitt brott en po-
litisk, ja, till och med religiiis austrykuing.

Omedelbart efter attentatct trodde man, att presid. Gar-
field ej skulle hnfwa mer än nägra timmar kwar att lefwa.
Men gcnom Hans läkarcs wärd famt den utomordentliga om-

56



sorg och outtröttliga skötsel, som ägnades honom af en hängif»
wen maka och en kär moder förlängdes Hans lif andn tili den
1!» september. Med sällsnnt lugn och sinnesstyrka uthärdade han
sinä lnngwariga och tidtals ytterst hciftiga plagor.

Under desfa länga och sorgliga weckor uppsändes dagligen
af det mnerikllnstu foltet till den Högste innerliga böncr för pre»
sidentens tillfristnande, och de stcindiga wärlingarna i Hans till-
ständ, hwilka än wätte glada förhoppningar an äter ingafwo de
dystraste farhägor, följdes nied djupnste deltananne ufwer hela
wärlden, särskildt i Amerika och England.

Sedän emellertid alla andra medel utan märkbar fram-
gäng blifwit anwända, flyttade nian fasom det sista försöket att
rcidda Hans dyrbara lif den sjuke fran Washington till Long
Vranch i förhoppning att deh rena kiimat och frista hnfsluft
skulle stiirka Hans aftnnande krafter. Qmbytet af luftstreck, som
till en börjn» ntöfwade pä patienten ett hälsosamt inflntande,
ingaf redan mängen de inistä förhoppningar, da midt nnder den
nllmnnna glndjen ufwer underrcittelsen härom Garfields hjärta
upphörde att sla, och en af de ädlaste, mest storslagna andar,
fom markat pn jorden, liimnade stofthnddan och flnktade hän till
de okända landen.

Sä war da slutadt detta lif, fom marit sä rikt pa wäx-
lingar och dock blifwit i förtid lyktadt. Wid bären stodo för-
jande presidentens mnka och bar», Hans älderstigna mer an atta-
tio är gmnla moder och Hans snsko». Hela ameritansta folket
begret i honom den störste af sinä söner, begret det härdn ude,som bortrytt hunoin frnn en för fosterlnndet gagnrit wärtsamhet
genom en wanluettig nidings lömsta däd.

Presidcnten Garfields lik fördes frän Long Vranch till
Washington, hwnrest det enligt öflig sed war ntstäldt twänne
bagar, och därifnm till Hans fndcrnestad Cleweland samt be-
grofs pa lmiogärd med knnglig prakt den 20 sep-
teinber !,^I.

,vör att beioisa si!t snnnerliga deltagande för den attidne
presidenlen, bwilien stnpat pa den höga post, dit ha» stälts af
sitt folk och tilliia för att berern Hans familj, fom ej wnr för-
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mögen, en oberoende ställning, öppnades för fru Garfield e»
"nationalsubstription", som inbragte den betydande smiinilli, af en
och en half miljon finsta mark.

Vtördaren blef cfter en läng och pinsam rättegZng, darun-
der han pä det entragnnste bönföll om benädning och tillikö, full-
komligt afslöjade fin usla och fega karaktär, medels hängning
afrättnd fredagen ven 30 juni är 1882.

En lefnadssaga, niera underbnr och skiftesrik än presiden-
ten Garfields har ej mänget land att förtalja, och en lott lik
Hans, som frän en ringa kojans son steg till den högsta wärdig-
het wlliloens fiiaste folk har att erbjuda, tillfaller ej ens en
olllnd nnljoner. Och dock war det ej genom en ödets lek, en
blott lycklig tillfallighet sädant skedde. Genom en öfwerlagsen
begäfning och en ihardighet, som trotsade alla swärigheter, nädde
han den ringa larareplats, som hägrat för honom i Hans djarf-
waste framtidsdrömmar, Men när han engäng nätt detta mäl,
dä togs han unihand af sitt folk, och darefter flög han genom
graderna, Frän det han war en bland de älste afMidenterne
blef han >ned ens den nngste af Hiram institutets larare och
wid cndast 27 ars älder föreständare för sanmm institut. Wid
28 ars älder waldes han till statssenator i Ohio, wid 30 är
blef han general och endast nngra mänader darefter senator och
medlem af tongressen i Washington. Da Garfield ämm ej
nätt sitt 49:de är kallades han af hela nordamerikanska unionen
att intllga deh främsta hcdersplats och blef fä president i Nord-
amerikas förenta stater.

Underbara aro Försynens wägar, och manniskoförnuftet
finner sig ej sällan wanmaktigt wid utforskandet af dem. Ocksä
inför presidenten Garfields dödsbadd stä wi tweksamme, och ett
"hwarför" banar sig omitständligt wäg öfwer wära läpvar.
Hwem ägde wal säsom han sinä medborgares oinskränkta för-
troende, hwem en erfarenhet fä widstrakt och hamtad ftän
hällets alla olika lager, hwem en taraktär sä ädel och ren, att ej
ens Hans motständare diirvä kunde finna nägon flack ja, hwem
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hnde wäl som han warit ägnad alt sora Ziordameritas fult wi
dare frmnät mot jnmlithetens, hildniugens, frihetms ljusa höj-
der?
Hans storslngun, rika nnde kuonat uiärka inssntelserikt och Hans
foriln regeringsbudskap hunnit wittna o:u, att han rätt fattat
>'i,l uppgift och sillit sitt mäl - da skördlls han af manne» uu'd
lien, dn träder han af frän lifwets stora ardctsfält, Alan mä-
sie medgifwa, ntt wär tweksanima fräga är bernttigad, ehuru den
tywärr hör till antalet af de spörsniäl, som finna sm lösning
först pä audra sidan grafwcn.

Me» um ock James A, Garfield af ett odlidt ode hindra
des att för sitt land och, iränsklighcteu uträtta alt, hwartill han
genom fin rika lieaäfnina, war kallad, har han likwäl hunnit
wärka mer n» uug för att Hans namn i alla tider ftulle intaga
en af de framsta platserna i ett stort folks historie. Ty den,
hwilken säsom han lämnat ät kommande siägten sä talande be-
wis pä frnmgängcn af ett ärlic<t, oförtrutct arbete, som i sä
mnngct ungt sinne tändt en glödande kärlck till fosterlnnd, till
lnhet och rätt, som slutligcn antydt, pä hwilken dana det ameri-
kanska folkets öden dora Innkas, för att det famma mä ledas till
lycka och dygd han hnr i sanniug ej lefwat förgafwes, hair
har redan därigenom utfört en stor lifsgärinng.
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