
naren, som gjorde henne den älskade
stridig. Hon var utom sig af skam och
vanmägtig vrede, och tvekade en stund
omhon som tillförene skulle skänkaLotta
sitt förtroende, eller förvägrahenne in-
blicken isitt nu så djupt sårade, föröd-
mjukade hjerta. Slutligen måste hon
dock, utom sig af sorg och rådlöshet,
besluta sig äfven derför, och så fick då
Lotta till sin stora förvåning höra,att
upptäckarn af hofsångarenshemligakär-
leksförhållande till en här boende bor-
gardotter, dermed tillika förrådt sin
egen systers hemlighet, utan att sjelf
ana det!

blott den onådiga, honomgenomskådan-
de matmodren utan ätven en svartsjuk
rival till systern, som isin barnsliga
oskuld icke anade, hvilken farlig fien-
de som missunnade henne henneskärleks
lycka!

Då ädla impulser och motiv på för-
derfvade uatnrer hafva en alldeles mot-
satt verkan mot hvad de hafvapå goda
nienuiskors själar, så blef älvenMarkus
Ihrig genom sin nya mission att vara
den oskyldiga systerns skyddsande mot
den fiendtligagrelvinnan ännuytterligare
styrkt ialla sina demoniska lidelser,
och känslan af att han undantagsvis
gjorde någonting godt ochnaturligt, då
han bevarade systern fördetonda,kom
hans sista moraliska betänkande mot
denna broderkärleks förfärligabeslut
att förstummas!

Afven den tvingande nödvändigheten
att hemlighålla för den förälskadegref-
ven Kätchens kärlek till hofsångaren
lika väl som sina egna hämdlystna af-
sigter för giefvinnan, förhöjdeännume-
rahans tarligahandlings-och viljekraft,
så att Markus Ihrig numera utträdde
ur sin hittills varande sfer af betjent-
aktig dålighet, men detta icke för att
blifva en bättre meuniska, utan för att
göra det onda med eu viss heroism, då
till den förra retningen numera äfven
kom den broderliga pliktuppfyllelsen.

Detta hans ondskefullhets dygdeskim-

(Forts, från u:o 120.)

Hon märkte detta snart afenskilda
anmärkningar af den visserligenganska
förståndiga, men högreuppfattningsak-
nande flickan, och Wally varitysthet
mera missnöjd med sig sjelfänmedhen-
ne, att hon ställt sig på denna förtro-
liga fot med sin tjenarinna, isynnerhet
stöttes hon nuaf dennas otåliganyfiken-
het att erfara resultatet af hennes be-
sökiträdgårdsmästarebostaden.

—
Ovil-

korligt påkom henne den förödmjukande
tanken, att hon ej var berättigad att
alltiör bittert förebrå sin man dennes
förtroliga förhållande till sin tjenare,
då ju hennes egenkammarjungfruåtnjöt
samma företräde, ja tillochmed kände
hennes djupaste hemlighet, hennes hjer-
tas obesvarade och avartsjuka kärlek
till den trolöse vännen!

Hon kände derföre liksom en bitter
ödets ironi att hon — oaktadt sin stolt-
het, idenna punkt gjort alldeles det-
samma som hennes man. Anuu mera
förödmjukade henne tanken att det var
systern till den henne så förhatlige tje-

vare sig att han ej mer tilltrodde sig
det uödiga modet eller att han befarade
ett upprepande af den smärtsammasce-
nen. Han kom numera till det grefliga
huset endast då han fick en uttrycklig
inbjudning till middag eller till the,då
llfveu andra gäster oftast iufunuo sig.
Kyrisssjelf underlättade förhonomdetta
önskade undvikande af ett ostördt sam-
manträffande med grefvinnan, hvarvid
denne dock mera tänkte på Wallys
projekterade testamente än på hennes
tysta förtviflan,då han ej tycktes vilja
vika frän sin plats samt oftast följde
den värde gästen ända tillhansutanför
stadsporten belägna bostad.

Emellertid fans det dock i hennes
omedelbara närhet en person, som ge-
nom vändningen af hennes förhällande
till hofsångaren och orsakendurtillblif-
vit nästan lika rådlös som hon sjelf,
och hvars förhärdade sinne derarnästan
bragtes ur fattningen:detta var Markus
Ilnig, som ej vek tillbaka för någon
ond tanke, lika godt om dennauppstått
ihans egen eller en främmande lijerna.
Han, för hvilken lögn och förställning
längesedan blifvit eu andra natur, så
att andra menniskors nöd och tvångs-
mål otta lockade honom att under en
hycklande mask blanda sig deruti, för
att draga fördelaf deras förlägenhet,
han hade sedan den aftonen, då intet
ord af grefvinnans lifliga samtal med

hennes kammarjungfru undgått honomi
gömstället vid kaminen, ibland en kän-
sla, som om han dock varit istånd till
någonting bättre au till eländigaskurk-
streck och liderligheten

Det var, såsom vi veta,den endagoda
ådem på denna frukt af en vårdslösad
uppfostran, atthans,annars hvarjebättre
känsla hånande natur, var med en in-
stinktartad tillgifvenhet fästad vid den
sköna, yngre systern, lika som det vilda
djuret i fångenskap ibland fattar en
sällsam böjelse för en mild ech skydd-
lös varelse af alldeles annat slägte samt
dervid aflägger all sin vilda och onda
drift,

Så mycken god kärna hade dock ej
stannat qvar hos den vanartade mannen,
att denna upptäckt skulle bafva öppnat
hans ögon förhans egeu immoralitetoch
låtit honom ångra all sin lögnaktighet
samt den samvetslöshet, hvarmed han
öfverlcmnade denunga,barnsligasystern
åt en raffinerad, förnämroué's forföriugs-
konster, utan att det ringaste varna
henne för dennes onda afsigter eller
tilldela grefven en väl förtjenttillrätta-
visning.

Upptäckten af Kätchens förhållande
till del grefliga husets berömdevänhade
endast den verkan på hans kalla .Tago-
natur, att hans giftigahat motSobritsch
nu med fördubblad styrka vände sig
mot grefvinnan. Han såg ihenne icke

Wally kunde ej mera befria sig ifrån
dessa hennes lim förfärliga fridstörare,
livarken de iden fiendtliga yttre verl-
den eller de ihennes eget heta blod!
Tvärtom vunno de förraalltmera magt
och inflytande öfver hennes öde,och hen-
nes häftiga temperament, hennes härtills
af lyckan bortskämda och ömtåligasinne,
som ej kunde rinua den rättamåttstoc-
ken för bedömandet af nienniskor och
förhållanden, förbandtsig med de förra,
för att alls ej mer låta henne komma
till lugn och sansad öfverläggning.

Atven hennes förhållande tillhofsån-
garen hade sedan den ödesdigraaftonen
förändrats, idet att Sobritsch med af-
sigt tycktes undvika hvarje samman-
träffande med henne mellan fyra ögon,

och kastades upp mot stränderna. Mä-
ster, rår och andra skeppsdelar hafva
biifvit sedda ide angränsande farvatt-
nen, (ö. N.)

tad j«rd, som är noga afpassad efter
formen af hann kropp. Få detta sätt
upptäcker Danvin hos masken ända-
målsmedvetandet. Maskens konst och
vigtigaste verksamhet består nu der-
uti, att han ständigt sväljer jord och
grus och vid genomgången genom hans
kropp gödslar och befruktar dem. Då
marken under våra fötter vimlar af
maskar, så att ett enda åkerfält deraf
innehåller icke mindre än 35.000 till
50,000, så underkastas jordytan på of-
vannämnda vis en ständig vexling. 1
enskilda fall har den årliga aflagrin-
gen icke mindreän '/:. tums djup. Blad,
stenar och andra föremål, livilka för-
blifvit orörda, furmos efter vågra r
begrafna under ett lageraf dennamask-
gödsel. At arkeologen görmaskenun-
derstundom vigtiga tjenster, idet han
medelst detta gödselöfverdrag skyddar
stenlemningar för förvittringgenomluf-
ten, så kunna gammalromerska städer
såsom Silchester och Uriconium hafva
bevarats. Dessa äro hufvuddrageniDar-
wins bok.

och suttit fängslad iPantsarlaks kor-
rek tiousinrättning.
Igår på morgonen anmäldes inför

polisen, att en halfdöd äldre man på-
träffats liggande vid kasernen i Pa-
pula. Han hemtades till poliskammaren,
der han småningom ivärmen qvickna-
de till och berättade då, atthans namn
var David Wähäpullo, hemma frånllt-
tis, samt att lian någon dag förut an-
ländt till staden och tagit logis iett
nattherberge. Der hade han påföljande
dag sammanträffat med eu af polisen
nog känd karl S. Himmanen och en
denna medföljande qvinna, samt fördes-
sa uppgifvit att hans ärende i staden
vore alt uppsökaen lagklokperson, som
kunde åt honom uppsätta en besvärs-
skrift till senaten iettsytningsmål. Då
Himmanen & C:o lofvat anskaffa åt ho-
nom en sådan man, hade han trnkterat
sibA nya vänner med mat och dryck på
stället samt sedan sällskapat med des-
sa iBtaden, utan att dock lyckas få re-
da på någonrigtigt lämpliglagkloksik-
ter, tills de mot qvällenimörkret styrt
kosan åt Papula,derde tillsammans med
en tredje person, somunder dagens lopp
sällat sig tilldem, öfverfallithonommed
slag samt rånat honom på hans kassa,
¦om utgjorde 58 mk.

Afsked är numera beviljadt öfverdi-
rektören för tullverket, generalmajor E.
¦Wikman, och iir till han» efterträdare ut-
nämnd referendariesekr.H. Höckert.

Grefve Walujeff, hvars atsked offi-
cielt tillkännagivits af nßegeringsbndbäraren",nRegeringsbnd-
bäraren", röner ett ternligen olika be-
dömande inom ryska pressen. nS. F.
Z." skänker honein varmaloford. Han
var icke blott eu intim vän till den af-
lidne kejsaren, säger bladet, utan ock
en framstående representant af den
vesteurojieiska bildningen, en man lika
mycket känd för sin personliga heder
och oegennytta som för sin älskvärd-
het. Endast få ryska staUmäu hafva
iutlandet åtnjutit en sådan popularitet
som han. Dock saknade han ej af-
undsmän och fiender. De s. k. slavo-
tilerne hatade honom städse såsom en
representant för den vesteuropeiska
verldsåskådningen.

—
Mera kyligt ut-

talar sig nNoY. Yr". gentemot den åt-

gående ministern. Han var en stats-
man

—
heter det

—
och han bedret

en verklig politik, ty han bemödadesig
alltid att fullfölja en vissrigtning,men
hans politik var något dimmig. Den
humana och liberaliserande grundvalen
förmådde icke uppbära den praktiska
verksamhetens och de tillämpade idéer-
nas byggnad. WN. Yr." menar att
motiven till grefvens afskedstagande
måste varit mycket vigtiga, enär en-
ligt regeln posten som president i mi-
nisterkotnitén, såsom stående utom dags-
politikens vindkast, endast vid dödsfall
ånyo besattes.

—
BMinuta* säger:

Grefve Walujeffs personlighet är bety-
dande, han var eu statsman i ordets
vidsträcktare mening. 1ett annat land
hade han ispetsen för ett parti spelat
en lord Beaconsäelds roll. Tyvärr (el-
ler rättare: lyckligtvis) finnes hos oss
inga partier ide högsta statliga kret-
sarne. Att närmare bestämma karak-
teren af denne statsmans idéer, då man
ej förfogar öfver nödiga fakta, ärmyc-
ket svårt, likväl gjordemandet, d. v. s.
man kritiserade den BWalujeffska poli-
tiken" utan att känna den. Detta var
desto lättare som Walujeff tillät en så-
dan kritik, liksom han också tillät att
t. ex. på 00-talet en karrikatyr öfver
honom infördes ien illustrerad tidning,
ehuruhan sjelf var pressväsendetshögsta
chef. Hvilken annau skulle handlat
så? Det är en sak att utgitva sig för
liberal, en annan att handla derefter.

Bland amerikanska metodi-
sterna.

(Forts, och slut från föreg. n:r.)

Detta är en camp-meeting-scen. Hvad
den pratsamme negern berättat mig,
bekräftades senare at andra lika tal»
trängda individer. Af samma betydel-
se, som camp-meeting om sommaren,
äro om vintern ruousterförsamlingarna,
som braka hållas i den stora cirkus-
byggnaden. Följderna af dessa äro
nervös retlighet, exalterad stämning,
melankoli och svärmeri, icke sällan äf-
veu vansinne. De i glödande färger
skildrade afgrunds; träffen förfela sällan
att göra ett djupt intryck; metodisten
har isynnerhet utsett dem förfruntim-
mer.

De metodist-apostlar, som för några
år sedan oroade Englandoch Tyskland,
lefva troligen ännu ifrisk hågkomst
hos alla.

För några år tillbaka begaf sig en
ung tysk teolog öfver oceanen. Då han
ledsnat vid sina studier och icke bryd-
de sig om någon plats som predikant,
blef han lärare istadenLouisville. Det
gick den unge mannen väl, folket an-
tog sig honom och, då han var begåf-
vad och arbetsam och snart atven blef
mägtig engelska språket, fick han an-
ställning vid en högre skola med ett
vackert arvode. Ban blefsnart bekant
ien amerikansk familj, der det fans
tvä döttrar, en äldre, redan något pas-
serad, och en yngre, vacker. Vår teo-
log, som nu redan avancerat till „pro-
fessor", sökte vinna densistnämnda och
lyckades äfven häri. Snart var han
fästman. Några månader derpå firades
bröllopet, och året derpå skänkte hans
hustru honom en liten munter flicka.
Hittills hade allt varit lycka, kärlek
och solsken; ineii nubegynte äfvenskug-

Diverse inhemska notiser. Sjöfar-
ten vid Räfsö har iår varit sämre än
ifjol. Något öfver 300 fartyg hafva
hittills besökt hamnen. 25 fartyg lig-
ga under lastning. (Sat.) —

Wasa
Framåt" råkade iiörra veckan ut för
censurhinder med avledning af en från
Göt.H. o. S. Tidn. tagen artikel om
ryska förhållanden. —

Konkursansök-
ningar halva gjorts af bandi. Hallon-
gren, samt kyrkoherden J.B. Sculiiters
arfviugar iWiitasaari och kyrkoherden
J. Ferenius' arfvingar iPetäjävesi. (K.
S.) —

Vid marknaden iFredrikshamn
noterades följande priser: råg och råg-
mjöl34—35 #^r, hatre 13—15 9mfi,
poteter ö

— 7 9mf, smör 17
—

19 Smf.
(U. 8.) — Pressmål skall enligt Hfrs
af guvernöreninbo län anhängiggö-
ras mot tidningen Morgonbladet" ian-
ledning af nämnda blads uttalanden i
den bekanta judefrågan.

— Barkskep-
pet ltapid". hemma iAbo och tillhö-
rigt rådman J. G. Wikeström m. fl.,
tornade på grund vid inkommande till
Libau d. 14 dennes, samt blef af den
då rådande häftiga sydvestliga stormen
drifvet iland. Besättningen är räd-
dad. (A. P.)

—
Abo Posteu tillkänna-

gifver, att idess redaktion har från
och med den 7 dennes inträdt en för-
ändring, idet bladets redaktion ölver-
tagits af hr Fritz Wilén.

—
En or-

kanlik storm åtföljd af häftiga regn-
byar rasade iLovisa senaste lördagoch
söndag, åtskilliga farkoster lösrycktes

dertryckande iskölden, emedan i så-
dant fall en hemlig förening skulle
träda iden offentligas ställe. Blefve
han icke skyndsamt åter stäld på fri
fot, skulle han betrakta detta som be-
vis för att irländska folket ej gjorde
sin skyldighet. Under sin fångenskap
tänker Farnell sysselsätta sig med
snickararbete, ett handtverk som hat
lärt sig isin ungdom.

Sedan Faruells häktning liafva Glad-
stone och inrikesministern sir William
Harcourt emottagit hotelsebref af ovan-
ligt häftig natur. Iföljd häraf äro
samtlige kabinettsministrars bostäder
stälda under polisbevakning. För öf-
rigt lemnade premierainistern den 14
London och begaf sig till sitt laudt-
ställe Hawarden.
Itisdags föreföllo nya oroligheter i

Dublin. Föbeln sönderslog skadefön-
stren och gatulyktorna samt plundrade
butikerne. Skadan värderas till 2,000
pund. En proklamation af regeringen
uppfordrar alla lojala medborgare att
till dess nya order emanera hålla sig
hemma efter solnedgången. Ett mani-
fest af landligan protesterar mot rege-
ringens terrorism och råder förpaktarne
att icke betala någon ränta förrän de
häktade cheterne försattsifrihet och
de konetitutionela folksrättigheteruablif-
vit återstälda.

Att Gambetta varit iVarzin är ic-
ke blott en förmodan utan ett faktum,
försäkras numera kategoriskt frånBer-
lin. Men så länge han sjelfbibehåller
inkognito-karakteren af sin resa och ic-
ke öppet talar om att han besöktfurst
Bismaick, vill man från officiel tysk
sida icke gripa till ordet för att slita
tvistefrågan.

Rom har dessa dagar lifvats af en
talrik skara italienska piUjrimmcr,hvil-
ka itisdags kl. O på morgonen ihög-
tidlig procession tågade till St. Feters-
kyrkan. Valltärdarne samlades kring
den ikapellet »Simon Juda" uppstälda
påfliga tronen, hvilken omgafs af de
skilda katolska föreningamesfanor. De
församlade pilgrimmerne uppskattas till
3000 personer, dessutom voro omkring
8000 troende från Rom närvarande.
Sedan alla i högtidligheten deltagande
inträdt, stängdes basilikans dörrar.Kl
12IJ2 leinnade påfven, buren iensedia
yestatoria, Vatikanen och visade sig i
i'eterskyrkan omgifven af sin hofstat
och eskorterad afnobelgardet. Tillstä-
des voro 25 kardinaler och många bi-
skopar. Leo XIII hetsades aied lefve-
rop och svängda näsdukar och syntes
rörd af emottagandet. Härefter besteg
han tronen,bredvid hvilken representan-
ter för romerska aristokratin och diplo-
matiska kåren tagit plats. Patriarken
af Venedig uppläste en adress, ihvil-
keu uttalades att Italien ville förblifva
katolskt. Påfveu svarade stående un-
gefär följande: Han voie lycklig att
befinna sig midt bland sina italienska

Från Irland. £u medlem af redak-
tionen för Freemans Journal" har be
sökt Farnell ifängelset och haft ett
samtal med honom om de möjliga följ-
derna af hans häktning för landligan.
Farnell mente att hans häktning ej
skulle liafva en menlig verkan på den
revolutionära rörelseu, då allt, somsto-
de isammanhang- med henne, vore på
det bästa sätt organiseradt. Han trod-
de ej att regeringen förde ligans un-

Biiner och mottaga deras tröstisittnu-
varande trångmål. nMedan man för-
söker alla medel för att qväfvaitalien-
ska folkets tro, kommen 1 för att be-
visa att Italien är djupt katolskt; me-
dan man säger att påfveu är Italiens
fiende, förkunnenIatt påfven är ert
fäderneslands vän. Ilåten se och för*
sta att den fruktansvärdaste faran för
Italien liggerisekternas försökatt trän-
ga katolicismen ur Italien. Dessa för-
sök manifestera sig tydligt i Rom, i
katolicismens medelpunkt; i detta syfte
är för nästa år en stor frimurar-kon-
gress inkallad till Rom såsom en ut-
maning, en storm på kyrkans hörnsten.
Få senaste meetings i Italien förkla-
rades att det vore nödvändigt att af-
skaffa påfvedömet". Vidare omnämnde
påfven stiftandet af antiklerikala före-
ningar och sade att de ibörjan gifna
löftena till förmån för påfvens religion
denieuterades af sakförhållandena. „Jag
kungör dessa faror för den katolska
verlden. Vaken, bedjeu, bilden förenin-
gar! Visen att påfvens frihet och oaf-
hängighet är nödvändig för hela uni-
versum! Jag skall icke upphöra att
kämpa i detta syfte. Må ingen förbli
overksam och likgiltig gentemot detta
tingens läge, hvilket livarken jag eller
någon afmina efterträdare någonsin skall
antaga. Fåfven, ederfader, lefver midt
ibland fiender; hans auktoritet ringak-
tas af en osedlig press; man hotar till
och med att ockupera Vatikanen, föratt
tvinga påfven till hårdare fängelse el-
ler landsflykt". Leo slutade sitt tal i
det han uppeldade alla till kamp och
sade: nVår.i vapen äro andliga vapen.
Vi skola segra. Jag välsignar ederoch
ieder äfven Italien,vårt fädernesland".

En ny bok af Darwin, »vaxtjor-
dens bildning genom maskames verk-
samhet, med iakttagelser öfver deras
vanor", är titelu på Ctiarles Darwins
nyaste arbete. Han bringar deri den
sedan bibliska skapelsen föraktade ma-
sken åter till Leder. Masken ar nien-

niskans största välgörare, ban Ur na-
turens egentliga plöjare, laudtniannens
oumbärliga föregångare. Ty såsom Dar-
win icke underlåter att meddela oss i
första satsen af sin bok, halva vi till
det mesta masken att tacka för, att
hela jordytan ihvarje något sånär fuk-
tigt, land är öfverdragenmed ett vege-
tabiliskt täcke, som ständigt godes och
förnyas af masken. Huru verkställer
ban detta? Svaret är en beskritning
pä masken. Han har inga ögon och
öron, men idess ställe ett sällsamtut-
bildadt matsmältningssystem, med för-
kärlek för blad och lök. Dessa blad
betjenar han sig af icke blott till föda
utan äfven till beklädning af väggarne
i de hål, uti livilka han kryper, för-
modligen för att skydda sin kropp för
beröring med den kalla jorden. Ofta
styr han också ut väggarne med ett
lager af fin mörk och sorgfälligt glat-
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naren, som gjorde henne den älskade
stridig. Hon var utom sig af skam och
vanmägtig vrede, och tvekade en stund
omhon som tillförene skulle skänkaLotta
sitt förtroende, eller förvägrahenne in-
blicken isitt nu så djupt sårade, föröd-
mjukade hjerta. Slutligen måste hon
dock, utom sig af sorg och rådlöshet,
besluta sig äfven derför, och så fick då
Lotta till sin stora förvåning höra,att
upptäckarn af hofsångarenshemligakär-
leksförhållande till en här boende bor-
gardotter, dermed tillika förrådt sin
egen systers hemlighet, utan att sjelf
ana det!

blott den onådiga, honomgenomskådan-
de matmodren utan ätven en svartsjuk
rival till systern, som isin barnsliga
oskuld icke anade, hvilken farlig fien-
de som missunnade henne henneskärleks
lycka!

Då ädla impulser och motiv på för-
derfvade uatnrer hafva en alldeles mot-
satt verkan mot hvad de hafvapå goda
nienuiskors själar, så blef älvenMarkus
Ihrig genom sin nya mission att vara
den oskyldiga systerns skyddsande mot
den fiendtligagrelvinnan ännuytterligare
styrkt ialla sina demoniska lidelser,
och känslan af att han undantagsvis
gjorde någonting godt ochnaturligt, då
han bevarade systern fördetonda,kom
hans sista moraliska betänkande mot
denna broderkärleks förfärligabeslut
att förstummas!

Afven den tvingande nödvändigheten
att hemlighålla för den förälskadegref-
ven Kätchens kärlek till hofsångaren
lika väl som sina egna hämdlystna af-
sigter för giefvinnan, förhöjdeännume-
rahans tarligahandlings-och viljekraft,
så att Markus Ihrig numera utträdde
ur sin hittills varande sfer af betjent-
aktig dålighet, men detta icke för att
blifva en bättre meuniska, utan för att
göra det onda med eu viss heroism, då
till den förra retningen numera äfven
kom den broderliga pliktuppfyllelsen.

Detta hans ondskefullhets dygdeskim-

(Forts, från u:o 120.)

Hon märkte detta snart afenskilda
anmärkningar af den visserligenganska
förståndiga, men högreuppfattningsak-
nande flickan, och Wally varitysthet
mera missnöjd med sig sjelfänmedhen-
ne, att hon ställt sig på denna förtro-
liga fot med sin tjenarinna, isynnerhet
stöttes hon nuaf dennas otåliganyfiken-
het att erfara resultatet af hennes be-
sökiträdgårdsmästarebostaden.

—
Ovil-

korligt påkom henne den förödmjukande
tanken, att hon ej var berättigad att
alltiör bittert förebrå sin man dennes
förtroliga förhållande till sin tjenare,
då ju hennes egenkammarjungfruåtnjöt
samma företräde, ja tillochmed kände
hennes djupaste hemlighet, hennes hjer-
tas obesvarade och avartsjuka kärlek
till den trolöse vännen!

Hon kände derföre liksom en bitter
ödets ironi att hon — oaktadt sin stolt-
het, idenna punkt gjort alldeles det-
samma som hennes man. Anuu mera
förödmjukade henne tanken att det var
systern till den henne så förhatlige tje-

vare sig att han ej mer tilltrodde sig
det uödiga modet eller att han befarade
ett upprepande af den smärtsammasce-
nen. Han kom numera till det grefliga
huset endast då han fick en uttrycklig
inbjudning till middag eller till the,då
llfveu andra gäster oftast iufunuo sig.
Kyrisssjelf underlättade förhonomdetta
önskade undvikande af ett ostördt sam-
manträffande med grefvinnan, hvarvid
denne dock mera tänkte på Wallys
projekterade testamente än på hennes
tysta förtviflan,då han ej tycktes vilja
vika frän sin plats samt oftast följde
den värde gästen ända tillhansutanför
stadsporten belägna bostad.

Emellertid fans det dock i hennes
omedelbara närhet en person, som ge-
nom vändningen af hennes förhällande
till hofsångaren och orsakendurtillblif-
vit nästan lika rådlös som hon sjelf,
och hvars förhärdade sinne derarnästan
bragtes ur fattningen:detta var Markus
Ilnig, som ej vek tillbaka för någon
ond tanke, lika godt om dennauppstått
ihans egen eller en främmande lijerna.
Han, för hvilken lögn och förställning
längesedan blifvit eu andra natur, så
att andra menniskors nöd och tvångs-
mål otta lockade honom att under en
hycklande mask blanda sig deruti, för
att draga fördelaf deras förlägenhet,
han hade sedan den aftonen, då intet
ord af grefvinnans lifliga samtal med

hennes kammarjungfru undgått honomi
gömstället vid kaminen, ibland en kän-
sla, som om han dock varit istånd till
någonting bättre au till eländigaskurk-
streck och liderligheten

Det var, såsom vi veta,den endagoda
ådem på denna frukt af en vårdslösad
uppfostran, atthans,annars hvarjebättre
känsla hånande natur, var med en in-
stinktartad tillgifvenhet fästad vid den
sköna, yngre systern, lika som det vilda
djuret i fångenskap ibland fattar en
sällsam böjelse för en mild ech skydd-
lös varelse af alldeles annat slägte samt
dervid aflägger all sin vilda och onda
drift,

Så mycken god kärna hade dock ej
stannat qvar hos den vanartade mannen,
att denna upptäckt skulle bafva öppnat
hans ögon förhans egeu immoralitetoch
låtit honom ångra all sin lögnaktighet
samt den samvetslöshet, hvarmed han
öfverlcmnade denunga,barnsligasystern
åt en raffinerad, förnämroué's forföriugs-
konster, utan att det ringaste varna
henne för dennes onda afsigter eller
tilldela grefven en väl förtjenttillrätta-
visning.

Upptäckten af Kätchens förhållande
till del grefliga husets berömdevänhade
endast den verkan på hans kalla .Tago-
natur, att hans giftigahat motSobritsch
nu med fördubblad styrka vände sig
mot grefvinnan. Han såg ihenne icke

Wally kunde ej mera befria sig ifrån
dessa hennes lim förfärliga fridstörare,
livarken de iden fiendtliga yttre verl-
den eller de ihennes eget heta blod!
Tvärtom vunno de förraalltmera magt
och inflytande öfver hennes öde,och hen-
nes häftiga temperament, hennes härtills
af lyckan bortskämda och ömtåligasinne,
som ej kunde rinua den rättamåttstoc-
ken för bedömandet af nienniskor och
förhållanden, förbandtsig med de förra,
för att alls ej mer låta henne komma
till lugn och sansad öfverläggning.

Atven hennes förhållande tillhofsån-
garen hade sedan den ödesdigraaftonen
förändrats, idet att Sobritsch med af-
sigt tycktes undvika hvarje samman-
träffande med henne mellan fyra ögon,

och kastades upp mot stränderna. Mä-
ster, rår och andra skeppsdelar hafva
biifvit sedda ide angränsande farvatt-
nen, (ö. N.)

tad j«rd, som är noga afpassad efter
formen af hann kropp. Få detta sätt
upptäcker Danvin hos masken ända-
målsmedvetandet. Maskens konst och
vigtigaste verksamhet består nu der-
uti, att han ständigt sväljer jord och
grus och vid genomgången genom hans
kropp gödslar och befruktar dem. Då
marken under våra fötter vimlar af
maskar, så att ett enda åkerfält deraf
innehåller icke mindre än 35.000 till
50,000, så underkastas jordytan på of-
vannämnda vis en ständig vexling. 1
enskilda fall har den årliga aflagrin-
gen icke mindreän '/:. tums djup. Blad,
stenar och andra föremål, livilka för-
blifvit orörda, furmos efter vågra r
begrafna under ett lageraf dennamask-
gödsel. At arkeologen görmaskenun-
derstundom vigtiga tjenster, idet han
medelst detta gödselöfverdrag skyddar
stenlemningar för förvittringgenomluf-
ten, så kunna gammalromerska städer
såsom Silchester och Uriconium hafva
bevarats. Dessa äro hufvuddrageniDar-
wins bok.

och suttit fängslad iPantsarlaks kor-
rek tiousinrättning.
Igår på morgonen anmäldes inför

polisen, att en halfdöd äldre man på-
träffats liggande vid kasernen i Pa-
pula. Han hemtades till poliskammaren,
der han småningom ivärmen qvickna-
de till och berättade då, atthans namn
var David Wähäpullo, hemma frånllt-
tis, samt att lian någon dag förut an-
ländt till staden och tagit logis iett
nattherberge. Der hade han påföljande
dag sammanträffat med eu af polisen
nog känd karl S. Himmanen och en
denna medföljande qvinna, samt fördes-
sa uppgifvit att hans ärende i staden
vore alt uppsökaen lagklokperson, som
kunde åt honom uppsätta en besvärs-
skrift till senaten iettsytningsmål. Då
Himmanen & C:o lofvat anskaffa åt ho-
nom en sådan man, hade han trnkterat
sibA nya vänner med mat och dryck på
stället samt sedan sällskapat med des-
sa iBtaden, utan att dock lyckas få re-
da på någonrigtigt lämpliglagkloksik-
ter, tills de mot qvällenimörkret styrt
kosan åt Papula,derde tillsammans med
en tredje person, somunder dagens lopp
sällat sig tilldem, öfverfallithonommed
slag samt rånat honom på hans kassa,
¦om utgjorde 58 mk.

Afsked är numera beviljadt öfverdi-
rektören för tullverket, generalmajor E.
¦Wikman, och iir till han» efterträdare ut-
nämnd referendariesekr.H. Höckert.

Grefve Walujeff, hvars atsked offi-
cielt tillkännagivits af nßegeringsbndbäraren",nRegeringsbnd-
bäraren", röner ett ternligen olika be-
dömande inom ryska pressen. nS. F.
Z." skänker honein varmaloford. Han
var icke blott eu intim vän till den af-
lidne kejsaren, säger bladet, utan ock
en framstående representant af den
vesteurojieiska bildningen, en man lika
mycket känd för sin personliga heder
och oegennytta som för sin älskvärd-
het. Endast få ryska staUmäu hafva
iutlandet åtnjutit en sådan popularitet
som han. Dock saknade han ej af-
undsmän och fiender. De s. k. slavo-
tilerne hatade honom städse såsom en
representant för den vesteuropeiska
verldsåskådningen.

—
Mera kyligt ut-

talar sig nNoY. Yr". gentemot den åt-

gående ministern. Han var en stats-
man

—
heter det

—
och han bedret

en verklig politik, ty han bemödadesig
alltid att fullfölja en vissrigtning,men
hans politik var något dimmig. Den
humana och liberaliserande grundvalen
förmådde icke uppbära den praktiska
verksamhetens och de tillämpade idéer-
nas byggnad. WN. Yr." menar att
motiven till grefvens afskedstagande
måste varit mycket vigtiga, enär en-
ligt regeln posten som president i mi-
nisterkotnitén, såsom stående utom dags-
politikens vindkast, endast vid dödsfall
ånyo besattes.

—
BMinuta* säger:

Grefve Walujeffs personlighet är bety-
dande, han var eu statsman i ordets
vidsträcktare mening. 1ett annat land
hade han ispetsen för ett parti spelat
en lord Beaconsäelds roll. Tyvärr (el-
ler rättare: lyckligtvis) finnes hos oss
inga partier ide högsta statliga kret-
sarne. Att närmare bestämma karak-
teren af denne statsmans idéer, då man
ej förfogar öfver nödiga fakta, ärmyc-
ket svårt, likväl gjordemandet, d. v. s.
man kritiserade den BWalujeffska poli-
tiken" utan att känna den. Detta var
desto lättare som Walujeff tillät en så-
dan kritik, liksom han också tillät att
t. ex. på 00-talet en karrikatyr öfver
honom infördes ien illustrerad tidning,
ehuruhan sjelf var pressväsendetshögsta
chef. Hvilken annau skulle handlat
så? Det är en sak att utgitva sig för
liberal, en annan att handla derefter.

Bland amerikanska metodi-
sterna.

(Forts, och slut från föreg. n:r.)

Detta är en camp-meeting-scen. Hvad
den pratsamme negern berättat mig,
bekräftades senare at andra lika tal»
trängda individer. Af samma betydel-
se, som camp-meeting om sommaren,
äro om vintern ruousterförsamlingarna,
som braka hållas i den stora cirkus-
byggnaden. Följderna af dessa äro
nervös retlighet, exalterad stämning,
melankoli och svärmeri, icke sällan äf-
veu vansinne. De i glödande färger
skildrade afgrunds; träffen förfela sällan
att göra ett djupt intryck; metodisten
har isynnerhet utsett dem förfruntim-
mer.

De metodist-apostlar, som för några
år sedan oroade Englandoch Tyskland,
lefva troligen ännu ifrisk hågkomst
hos alla.

För några år tillbaka begaf sig en
ung tysk teolog öfver oceanen. Då han
ledsnat vid sina studier och icke bryd-
de sig om någon plats som predikant,
blef han lärare istadenLouisville. Det
gick den unge mannen väl, folket an-
tog sig honom och, då han var begåf-
vad och arbetsam och snart atven blef
mägtig engelska språket, fick han an-
ställning vid en högre skola med ett
vackert arvode. Ban blefsnart bekant
ien amerikansk familj, der det fans
tvä döttrar, en äldre, redan något pas-
serad, och en yngre, vacker. Vår teo-
log, som nu redan avancerat till „pro-
fessor", sökte vinna densistnämnda och
lyckades äfven häri. Snart var han
fästman. Några månader derpå firades
bröllopet, och året derpå skänkte hans
hustru honom en liten munter flicka.
Hittills hade allt varit lycka, kärlek
och solsken; ineii nubegynte äfvenskug-

Diverse inhemska notiser. Sjöfar-
ten vid Räfsö har iår varit sämre än
ifjol. Något öfver 300 fartyg hafva
hittills besökt hamnen. 25 fartyg lig-
ga under lastning. (Sat.) —

Wasa
Framåt" råkade iiörra veckan ut för
censurhinder med avledning af en från
Göt.H. o. S. Tidn. tagen artikel om
ryska förhållanden. —

Konkursansök-
ningar halva gjorts af bandi. Hallon-
gren, samt kyrkoherden J.B. Sculiiters
arfviugar iWiitasaari och kyrkoherden
J. Ferenius' arfvingar iPetäjävesi. (K.
S.) —

Vid marknaden iFredrikshamn
noterades följande priser: råg och råg-
mjöl34—35 #^r, hatre 13—15 9mfi,
poteter ö

— 7 9mf, smör 17
—

19 Smf.
(U. 8.) — Pressmål skall enligt Hfrs
af guvernöreninbo län anhängiggö-
ras mot tidningen Morgonbladet" ian-
ledning af nämnda blads uttalanden i
den bekanta judefrågan.

— Barkskep-
pet ltapid". hemma iAbo och tillhö-
rigt rådman J. G. Wikeström m. fl.,
tornade på grund vid inkommande till
Libau d. 14 dennes, samt blef af den
då rådande häftiga sydvestliga stormen
drifvet iland. Besättningen är räd-
dad. (A. P.)

—
Abo Posteu tillkänna-

gifver, att idess redaktion har från
och med den 7 dennes inträdt en för-
ändring, idet bladets redaktion ölver-
tagits af hr Fritz Wilén.

—
En or-

kanlik storm åtföljd af häftiga regn-
byar rasade iLovisa senaste lördagoch
söndag, åtskilliga farkoster lösrycktes

dertryckande iskölden, emedan i så-
dant fall en hemlig förening skulle
träda iden offentligas ställe. Blefve
han icke skyndsamt åter stäld på fri
fot, skulle han betrakta detta som be-
vis för att irländska folket ej gjorde
sin skyldighet. Under sin fångenskap
tänker Farnell sysselsätta sig med
snickararbete, ett handtverk som hat
lärt sig isin ungdom.

Sedan Faruells häktning liafva Glad-
stone och inrikesministern sir William
Harcourt emottagit hotelsebref af ovan-
ligt häftig natur. Iföljd häraf äro
samtlige kabinettsministrars bostäder
stälda under polisbevakning. För öf-
rigt lemnade premierainistern den 14
London och begaf sig till sitt laudt-
ställe Hawarden.
Itisdags föreföllo nya oroligheter i

Dublin. Föbeln sönderslog skadefön-
stren och gatulyktorna samt plundrade
butikerne. Skadan värderas till 2,000
pund. En proklamation af regeringen
uppfordrar alla lojala medborgare att
till dess nya order emanera hålla sig
hemma efter solnedgången. Ett mani-
fest af landligan protesterar mot rege-
ringens terrorism och råder förpaktarne
att icke betala någon ränta förrän de
häktade cheterne försattsifrihet och
de konetitutionela folksrättigheteruablif-
vit återstälda.

Att Gambetta varit iVarzin är ic-
ke blott en förmodan utan ett faktum,
försäkras numera kategoriskt frånBer-
lin. Men så länge han sjelfbibehåller
inkognito-karakteren af sin resa och ic-
ke öppet talar om att han besöktfurst
Bismaick, vill man från officiel tysk
sida icke gripa till ordet för att slita
tvistefrågan.

Rom har dessa dagar lifvats af en
talrik skara italienska piUjrimmcr,hvil-
ka itisdags kl. O på morgonen ihög-
tidlig procession tågade till St. Feters-
kyrkan. Valltärdarne samlades kring
den ikapellet »Simon Juda" uppstälda
påfliga tronen, hvilken omgafs af de
skilda katolska föreningamesfanor. De
församlade pilgrimmerne uppskattas till
3000 personer, dessutom voro omkring
8000 troende från Rom närvarande.
Sedan alla i högtidligheten deltagande
inträdt, stängdes basilikans dörrar.Kl
12IJ2 leinnade påfven, buren iensedia
yestatoria, Vatikanen och visade sig i
i'eterskyrkan omgifven af sin hofstat
och eskorterad afnobelgardet. Tillstä-
des voro 25 kardinaler och många bi-
skopar. Leo XIII hetsades aied lefve-
rop och svängda näsdukar och syntes
rörd af emottagandet. Härefter besteg
han tronen,bredvid hvilken representan-
ter för romerska aristokratin och diplo-
matiska kåren tagit plats. Patriarken
af Venedig uppläste en adress, ihvil-
keu uttalades att Italien ville förblifva
katolskt. Påfveu svarade stående un-
gefär följande: Han voie lycklig att
befinna sig midt bland sina italienska

Från Irland. £u medlem af redak-
tionen för Freemans Journal" har be
sökt Farnell ifängelset och haft ett
samtal med honom om de möjliga följ-
derna af hans häktning för landligan.
Farnell mente att hans häktning ej
skulle liafva en menlig verkan på den
revolutionära rörelseu, då allt, somsto-
de isammanhang- med henne, vore på
det bästa sätt organiseradt. Han trod-
de ej att regeringen förde ligans un-

Biiner och mottaga deras tröstisittnu-
varande trångmål. nMedan man för-
söker alla medel för att qväfvaitalien-
ska folkets tro, kommen 1 för att be-
visa att Italien är djupt katolskt; me-
dan man säger att påfveu är Italiens
fiende, förkunnenIatt påfven är ert
fäderneslands vän. Ilåten se och för*
sta att den fruktansvärdaste faran för
Italien liggerisekternas försökatt trän-
ga katolicismen ur Italien. Dessa för-
sök manifestera sig tydligt i Rom, i
katolicismens medelpunkt; i detta syfte
är för nästa år en stor frimurar-kon-
gress inkallad till Rom såsom en ut-
maning, en storm på kyrkans hörnsten.
Få senaste meetings i Italien förkla-
rades att det vore nödvändigt att af-
skaffa påfvedömet". Vidare omnämnde
påfven stiftandet af antiklerikala före-
ningar och sade att de ibörjan gifna
löftena till förmån för påfvens religion
denieuterades af sakförhållandena. „Jag
kungör dessa faror för den katolska
verlden. Vaken, bedjeu, bilden förenin-
gar! Visen att påfvens frihet och oaf-
hängighet är nödvändig för hela uni-
versum! Jag skall icke upphöra att
kämpa i detta syfte. Må ingen förbli
overksam och likgiltig gentemot detta
tingens läge, hvilket livarken jag eller
någon afmina efterträdare någonsin skall
antaga. Fåfven, ederfader, lefver midt
ibland fiender; hans auktoritet ringak-
tas af en osedlig press; man hotar till
och med att ockupera Vatikanen, föratt
tvinga påfven till hårdare fängelse el-
ler landsflykt". Leo slutade sitt tal i
det han uppeldade alla till kamp och
sade: nVår.i vapen äro andliga vapen.
Vi skola segra. Jag välsignar ederoch
ieder äfven Italien,vårt fädernesland".

En ny bok af Darwin, »vaxtjor-
dens bildning genom maskames verk-
samhet, med iakttagelser öfver deras
vanor", är titelu på Ctiarles Darwins
nyaste arbete. Han bringar deri den
sedan bibliska skapelsen föraktade ma-
sken åter till Leder. Masken ar nien-

niskans största välgörare, ban Ur na-
turens egentliga plöjare, laudtniannens
oumbärliga föregångare. Ty såsom Dar-
win icke underlåter att meddela oss i
första satsen af sin bok, halva vi till
det mesta masken att tacka för, att
hela jordytan ihvarje något sånär fuk-
tigt, land är öfverdragenmed ett vege-
tabiliskt täcke, som ständigt godes och
förnyas af masken. Huru verkställer
ban detta? Svaret är en beskritning
pä masken. Han har inga ögon och
öron, men idess ställe ett sällsamtut-
bildadt matsmältningssystem, med för-
kärlek för blad och lök. Dessa blad
betjenar han sig af icke blott till föda
utan äfven till beklädning af väggarne
i de hål, uti livilka han kryper, för-
modligen för att skydda sin kropp för
beröring med den kalla jorden. Ofta
styr han också ut väggarne med ett
lager af fin mörk och sorgfälligt glat-
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