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Kossuth vid de Ungrares graf, som 
fallit vid Kopolna-

Dundret af slaget vid Kopolna hade tyst
nat ; de strömar af blod, som utgjutits under 
kampen, hade bortsinat i sanden och de tal

rika lik, som betäckt slätten, voro inbäddade 
i den kalla grafven. Ungrarno hade behållit 
valplatsen och öfver sina fallna- bröders stoft 
uppkastat en grafkulle.

Men i krigets växlande lycka måste de å- 
ter draga sig bakom Thissas värnande moraa 

och deras älskade bröders grafställen blefvo 
åter besatta af de österrikiska kolonnerna. Dock 
skulle Ungrarnes graf’ ej länge blifva i fien
dernas våld. Krigets gudinna vände sig till 
Magyarerna och Österrikes krigare sönder
trampades af ungerska husarernas hästar.

Kossuth vid de Ungrares graf, som fallit vid Kopolna-
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82 Illusireradt Söndags-Magasin. (HI årgången
Efter slaget vid Göddölö begaf sig Kossuth 

med de flesta medlemmarne af riksdagen till 
slagfältet vid Kopolna, för att förrätta en bön 
på de fallna Ungrarnes grafhög. — Förestå
ende illustration skildrar denna scen. __ Det
är en dyster men klar Marsafton. På ett vidt, 
flackt fält, i hvars aflägsna bakgrund man ser 
utgreningarne af Matraberget och ruinerna af 
<len förstörda byn Kopolna, är en kulle upp
kastad, vid hvilken Kossuth, omgjordad med 
sabel och klädd i en enkel, tillsnörd Attila, 
med uttryck af smärta och sorg öfver brö
dernas död, men af glädje öfver den vunna 
segren och fäderneslandets räddning, beder 
med högljudd stämma.

”Majestätiske Herre, Krigarnes Gud! Skå
da från din stjernethron ned på din bedjande 
tjenare, från hvars läppar bönen från millio
ner uppstiger till din himmel, prisande den o- 
utgrundliga kraften af din allmagt.

Miu Gud, öfver mig strålar din sol och un
der mina knän hvila benen af mina fallna hjel- 
temodiga bröder ; öfver mitt hufvud är him
melen blå och under mina fotter är jorden 
fäigad röd af våra förfäders söners blod. Låt 
din sols befruktande stråle bränna så, att blom
mor framspira öfver blodet och att dessa kul
lar ej må obekransade sammatisjunka.

Gud, mina förfäders och folkens Gud, hör 
våra krigares krossande stämma, uti hvilken 
dånar ett starkt folks sinne och arm, för att 
tillintetgöra den tyranniets hand, som smider 
bojor åt vårt folk.

Såsom fri man knäböjer jag på dessa fri
ska grafvar, vid mina bröders ben. Genom 
sådana offer viges din jord, äfven om den är 
syndbefläckad.

Min Gud, på denna heliga jord, öfver des
sa grafvar får intet förslavat folk lefva. Min 
kader, mina fäders store Fader! Mägtige öf— 
ver myriader! Himmclens, jordens och hafvets 
store, mägtige Gud. Ifrån dessa ben talar en 
ära, som flammar på mitt folks panna ; helga 
deras stoft med din nåd, så att askan af mina 
för den heliga saken fallna hjeltebröder må 
hvila i helighet.

Öfvergif oss icke, du härarnes Gud ! I fol
kens heliga namn vare din allmagt prisad ! 
Amen.”

fill höger stå flera medlemmar af den ungerska 
liksdagen, bland hvilka man märker Josef Mada- 
rass och Paul Njary, alla omgjordade med sablar, 
iskön magj arisk kostym, med obetäckt hufvud.

lill venster stödjande sig på sin häst står 
general Görgey, som i en enkel ända upp till 
kragen sammanknäppt rock, snörbyxor och med 
sporrar försedda chismer, hållande det lätta 
ridspöet i handen, med forskande öga skådar 
pa Kossuth och synes med sammanknäppta hän
der bedja tillika med honom. Dembinsky, den 
gamle polske fältherren, i sin vanliga uniform: 
frack med stickade uppslag, ett enkelt ordens
kors på bröstet och till knäet räckande stöf— 

lor, stödjer sig på sin sabel och ser dystert 
och sorgligt på andakten.

Bakom dessa tre fältherrar ser man tro 
män till häst : en husar med det engelska ba
neret, med inskrift : Eljen à szabadsåg ! —■ 
lefve friheten — ; en Polak, som förer polska 
fanan med påskriften : Jeszere polska nie zgi- 
neta ! — ännu är ej Polen förlorad —; en 
yngling i wienerlegionsuniformen, i hvars hän
der den tyska trikoloren svajar, med påskrift: 
Tyskland är öfver allt.

I bakgrunden ser man kolonner af unger
ska arméen.

Den nedgående solen kastar sina sista strå
lar på den sköna scenen.

Elefantjagt på Sumatra.
Jag var med några andra herrar af en 

indisk furste bjuden på ett jagtparti. Hjor
tar, rådjur och annat vildt hade vi fått i mängd, 
då vi en dag begåfvo oss till en sjö. Vi fo
ro till en landttunga, der vi hoppades finna 
vildt, och funno der friska spår af Elefanter. 
Genast beslöts, att här organisera en jagt. 
På den ort, der vi uppstälde oss, var landt
tungan blott några hundra steg bred, så att 
vi lätt kunde se allt som passerade mellan de 
delar af ön, som af landttungan sammanbun— 
dos. Emedan allt för mycket folk samlades 
till den punkt, der jag uppställt mig — så t. 
ex. hade regenten af Palembang med ett säll
skap af 40 personer här uppställt sig — lem- 
nade jag denna linie och posterade mig ett 
godt stycke väg derifrån. Snart läto hun- 
darne höra sig och inom ett ögonblick var 
hela skogen i rörelse. Elefanterna larmade 
och väsnades på ett ovanligt sätt ; derefter 
hörde jag ett brusande såsom af ett vatlen- 
fall. Plötsligen kom en trupp elefanter utur 
skogen och trafvade direkte bort emotjägar- 
ne. Jag visste ej hvad jag borde göra och 
såg mig om efter mina kamrater, som höllo 
dåligi stånd ; blott två herrar jemte tio infö
dingar höllo ut; äfven regenten och hans föl
je skyndade att komma ut i en båt. Jag må
ste blifva quar, men gaf ett af mina gevär åt 
en infödd höfding. Min betjent var beväpnad 
med eji lång lans. Vi lutade oss ned i grä
set ock sålunda gick oss hopen förbi. Jag 
skjöt ej, för att ej göra djuren uppmärksam
ma på mig; men då de lill min glädje ville 
gå förbi, öppnade mina kamrater, på 20 à 30 
stegs afstånd, mot dem en stark eld. De fy
ra första elefanterna fullföljde sin väg; de öf- 
riga vände om och kommo mot mig. När de 
voro mig tämligen nära, skjöt jag med min 
dubbelbössa en tio fot hög elefant mellan öro
nen. Djuret sönk på knä, sprang åter upp och 
gick mot stranden. Tre eller fyra af dess 
kamrater skyndade fram för att hålla del up

pe och beledsagade detsamma på detta sätt 
till småskogen.

Emellertid hade en annan trupp, likasom 
den förra 25—30 stycken till antalet, visat 
sig på gräsfältet och kom direkte emot mig, 
under anförande af en fruktansvärdt stor ho
na, som åtminstone var 12 fot hög. När de 
nalkats på 50 stegs afstånd, fingo de mig i 
sigte, höjde sin snabel och visade sina afsky- 
värda gap. Dertill klappade de sa med sma 
slokiga öron, att jag skulle skrattat, om jag 
ej varit i sådan fara. Till höger, till venster 
och framför mig stodo elefanter och bakom 
mig låg ett moras, hvars djup jag ej kände. 
Då mina jagtkamrater blefvo overksamma,såg 
jag mig nödsakad, att förtro mig åt egen kraft, 
och skickade utur egen bössa två kulor i huf
vudet på den stora damen. Vilddjuret för
skräcktes, skaka !e hufvudet såsom en hund, 
som har mask i hufvudet, gjorde vensterom och 
alla elefanterna försvunne åter i småskogen, 
utur hvilken de kommit. Snart laddade jag 
mitt gevär å nyo och skyndade till min vän. 
Nu läto åter stora bruna kroppar se sig öfver 
gräset på landttungan. Det var sex mödror 
med deras ungar. De kommo i starkt trafe- 
mot oss och på ett afstånd af 20 steg hälsa
de vi dem med ett dussin skarpa skott, som 
alla voro riglade mot deras hufvuden. Blo
det flöt starkt, men intet enda djur föll ner. 
börskräckta vände de om och vadade genom 
moraset. Så snart vi laddat, skyndade vi mot 
elefanterna i moraset, der vi nedsönko till öf
ver knäet. Nu anföll en ung elefant en af 
jägarne, som var en oförskräckt man. Karlen 
lät elefanten komma sig nära på sex alnars 
afstånd och nedskjöt honom sålunda i ett skott. 
Men modren ville ej lemna sin unge och för
sökte att draga den med sig med sin snabel. 
Nu utträdde vi utur moraset på fasta landet. 
En afskjöt sin bössa och det kolossala djuret 
störtade till marken. Vi upphäfde ett glädje
skri och svängde våra hattar i luften ; men 
det blott afsvimmade djuret steg straxt åter 
upp och vek långsamt inåt skogen. Oupphör
ligen flögo kulor efter den trogna modren, 
under det hon luffade bort och ofta vände siff 
om efter sin döda unge. Men våra kulor ha
de ej någon verkan. Nu följde hela jagt— 
sällskapet efter djuret, och då en hade laddat, 
sprang han fram och lossade sitt skott. Slut
ligen sträcktes det förföljda djuret till mar
ken af en kula, som träffade i örat. Genast 
afhöggo vi snabeln och firade nu vår seger 
med hjertan, som klappade af glädje. Vi ha
de nästan skjutit upp alla våra kulor; vi höl
lo det derföre för rådligt, när ett häftigt bul
ler förkunnade oss elefanternas återkomst, att 
begifva oss till båtarne.
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Ett skott i en Kyrka.
I Lensburg inträffade förlidet år, att en 

katolsk prest, som vanligen beväpnade sig nmd 
en skarpladdad pistol, då han gick ut om aft- 
narne, hade glömt att lägga den ifrån sig, då 
han besteg prcdikostolen. Under prestens rö
relse med armen kom vapnet att brinna af, 
hvarvid kulan gick in i ena sidan af prediko- 
stolen, utan att skada mannen. För att släcka 
elden i kläderna , håller han inne med predi
kan och tager pistolen utur fickan. ”Se nu 
laddar han igen,” ropade en röst nere i kyr
kan, och hela församlingen störtade på dörren.

Ej lätt förtjent.
En viss kyrkväktare vid en församling i 

England har i årlig lön 1 guiné, ungefär 20 
svenskt, hvarlöre lian dagligen måste upp

draga kyrkklockan. För alt förtjena denna 
summa måste han årligen gå 100 engelska mil 
(hemifrån till kyrkan), stiga 20,000 steg upp
för och uppvinda 36,000 Ltö:s vigt 26,000 
alnar högt.

Bilder från Indien.
(Forts, o. sl. fr. föreg. N:r).

Öfvergående till beskrifningen af den reli
giösa festen fortsätter författaren sålunda :

Många gånger om aftonen oroas örat af 
ett så ovanligt buller, ett så oharmoniskt klin
gande af barbariska instrumenter gifver da- 
larno ecko och den hväsande tonen af den ti
betanska hobojcn frambringar en så pinande 
känsla hos åhöraren, att densamme gripes af 
en sällsam obehaglig känsla. Detta afgrunds- 
larm är den musik, som beledsagar, vid det 
rödaktiga fackelskenet, ett ifrån något tempel 
till ett annat fortskridande tåg af elefanter, 
som äro rikt och praktfullt utsmyckade och 
på den förste af hvilka är anbragt en balda
kin, som innehåller Buddas reliquier, hvilka 
föras från en helgedom till en annan. Röken 
af facklorna utbreder en verklig liklukt, och 
trummornas och klockornas dån bedöfvar for- 
meligen åhöraren vid denna fantastiska och 
nattliga procession. Man förvånas öfver det 
sorgliga och nedslagna uttrycket i dessa sin- 
galesiska ansigten, hvilka återskenet af de 
antända beckfacklorna gifver ett blekt och 
spökaktigt utseende. På en gång bländas blic
ken af ett ännu Ulligare ljus. Adigars, anfö
rare från Kandy, skrida, beledsagade af en 
massa ljus, i hvita mythologiska kläder, hvil- 
kas ursprung låter sig hänföras till denna hem
lighetsfulla ös fabelaktiga tider, med långa 
och afmätta steg, hvarpå hela processionen 
förlorar sig i skogens djup och försvinner så
som en dröm, som i själen lemnar ett djupt, 
obeskrifligt intryck. Under det man frågar 
sig, om det varit en dröm, som satt åskåda

rens själ i rörelse, eller en underbar, verklig 
företeelse, hör man tonerna, som förlorat sig 
i fjärran, komma närmare och närmare. Det 
fantastiska tåget återvänder till templet, från 
hvilket det utgått, och den första elefanten 
skrider öfver trapporna genom dörrarne till de 
inre rummen, för att här entledigas från det 
presteliga smycket. Ingången spärras nästan 
af djuret. Jag måste krypa mellan dess fot
ter, för att komma in i templet, hvars hem
lighetsfulla, helgade klenodier — hvaribland 
Buddas tand, som sedan föll i Engelsmännens 
händer — presterna täflade om att visa mig.

Sedan vår resande tagit afsked från Cey
lon, gick han från Colombo till Madras, be
sökte den lilla ön Ramisseram med dess be
römda kloster, staden Negapatam, danska sta
den Tranquebar, Velor med sin fornindiska 
fästning, Arkot, och kom slutligen till Madras, 
der den engelska gesandten upptog honom med 
utomordentlig artighet. Då han emellertid i 
Ramisseram funnit smak för den rika och prakt
fulla indiska architekturen, uppbröt han snart 
tillKondjeveram, en uti en helig skog liggan
de stad med 50,000 innevånare, hvaribland 
10,000 Braminer. Denna stad innehåller en 
oerhörd mängd pagoder.

Braminerna, säger författaren i ett af sina 
sista bref, hade knappast erfarit min ankomst, 
förr än de stälde tre elefanter och danserskor 
framför min boning.

Jag underlåter att återgifva det intryck, 
som de underfulla, präktiga och rika indiska 
templen frambragte på mig. Desamma äro re
dan otaliga gånger beskrifna och skildrade ; 
ingen är dock i stånd att måla det impone
rande och storartade i dessa byggnadskonstens 
minnesvårdar, som äro flera tusen år gamla. 
Man måste se dem, måste hafva sett all den
na oändliga rikedom, för att värdigt kunna 
bedömma dem ; beskrifva sig låta de ej.

De framför dessa pagoder uppstälda ele
fanter frambringa en utomordentlig verkan, då 
de synas från bakgrunden af palmträden och 
det saftiga löfverket. Jag blef ända till afto
nen i Kondjeveram, emedan en religiös fest 
firades derstädes.

Man tänke sig i midten af denna sällsam
ma architektur, vid skenet af några hundra 
facklor den kolossala gudabilden af guld, som 
smyckad med blommor hvilande på en ofant
lig ställning drogs af en stor folkmassa, un
der det Braminerna bildade en linia på båda 
sidor. Musikanter, danserskor och två med 
praktfulla täcken smyckade elefanter gingo 
framför guden. Sedan denne hållit sitt tåg 
genom det inre af templet och dess rymliga 
gårdar, rörde han sig genom pelaregången, 

som har ett ofantligt torn ut till gatan. Detta 
torn är uppfördt af granit och utomordentligt 
punktligt smyckadt med skulpturarbeten. Här
ifrån skred processionen under skri, sånger, 
knäfall och konstfulla fyrverkerier genom ga
torna till de heliga lunderna.

I* oljande morgon reste jag, uppfyld af do 
märkvärdiga intrycken jag fått, tillbaka till 
Madras.

I början af ofvanstående artikel öfver In
dien hafva vi sagt, att det i vår tidskrift med
delade utdrag skulle bespara den vetgirige lä
saren och vännen af skön natur penningar och 
möda, att sjelf anträda resan till dessa främ- 
made länder. Men till och med dessa skulle 
ej mera förslå, för att förskaffa den resande 
fullkomlig kännedom om denna del af jorden 
i sin förra, feeartade prägt ; ty den så kalla
de civilisationen, med hvilken Engelsmännen 
lyckliggjort detta land, sedan de satt sig i 
besittning af detsamma, har temligen bortso
pat poesien utur tusen och en natt. Vi må 
derföre med författaren försätta oss till tiden 
för åtta år sedan och skynda före Engels
männen per posto till Lahore.

Men märk väl : posten i Indien är ej in
rättad just på samma fot som i Europa. Un
der det att hos oss vetenskapen gör utomor
dentliga framsteg, i att mer och mer genom 
maschiner ersätta de djuriska krafterna och 
att emancipera Guds stumma skapelser, är der 
sjelfva Guds afbild ännu dömd till rolen af 
lastdjur. Postvagnen, som vi måste bestiga, är 
ingenting annat än en med menniskor före- 
spänd bärstol, hvars bärare ombyta hvarje tim
ma. Forlönen är tämligen kännbar. Den går 
åtminstone till några svenskt mynt för 
hvarje engelsk mil.

Fyra till sex karlar, berättar den omtalte 
resanden, gå under bärstolen, under det lika 
många springa bredvid, för alt efter en tim
ma aflösa de förra. Om aftonen beledsagas 
postchäsen af en eller två fackelbärare. Ef
ter tolf tillryggalagda timmar komma regel
mässigt nya bärare. Om man ej vill göra allt 
for vidsträckta resor, kan man för hela tiden 
bi. ehalla dem. Utan knot, utan klagan och 
ömsesidigt uppmuntrande hvarandra i sitt tun
ga värf, tillryggalägga dessa menniskor med 
samma goda vilja merändels sex tyska mil på 
dagen. De saktmodiga, arbetsamma menni- 
skorna, hvilka lefva tillsamman såsom bröder, 
äro tillfreds med sin kallelse, som sedan otänk
bara tider hvilar på deras kast, och som de 
kvarken få eller vilja uppgifva. Deras föda 
består af ris och ost, af frukter, grönsaker 
och sockerrör.

- ---- - ...
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Braminernas procession till ära för den skyddande och förstörande guden i Gondjeveramklostret vid Madras
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på gebitet Lahore och 
hade hårdt insomnat, då 
vid mitt uppvaknande 
en sällsam anblick möt
te mina ögon. Vi ha
de kommit till en öde 
slätt och hela port cha
se n var omgifven med 
doniartade gestalter, som 
höllo antända facklor i 
sina händer. Det var 
sikhska bärare, som här 
aflöste sina företrädare 
i denna befattning.
sprang utur 
och betraktade dessa 
spökaktiga väsen, som 
förvånade och för
skräckta veko tillbaka 
ifrån mig. Af deras be
störtning dömde jag, att 
de ännu alldrig sett en

niskor. Af deras fruk
tan och skygghet för
klarade jag mig den 
hos detta folk vanliga 
råheten ; ty dä de i des
sa ödemarker, utom si
na likar, aldrig se nå
gon menniska, så måste 
anblicken af en Euro
peer i sjelfva verket 
göra på dem samma in
tryck, som på oss an
blicken af en vidrig in
sekt, som vi skynda’oss 
att döda, för att blifva 
fria från dess åskådande.

1 Lahore hade vår 
resande en sammankomst 
med hans lahoreska ma
jestät, konung Skir
ling. Denna beskrifver 
han på följande sätt.

Europeer ; dock syntes Religiös fest på Ceylon. Hviikel praktfullt skä-
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Landtligt tempel vid Simla i Himalajabergen.

despell.Jag vå
gade knappast 
tro mina ögon. 
Allt lyste af 
guld, silfver, 
juveler och de 
brokigaste fär
ger. len träd
gård var för
samlad, en stor 
mängd Sikhs i 
gula, röda, ro
senfärgade, h vi
ta, gröna, vi
oletta och him
melsblåa klä
der af sällsam 
form. Alla vo- 
ro beväpnade. 
Somliga buro 
till och med 
gyldene,medä- 
delstenarsmyc- 
kade pansar- 
skjortor. De suto, men uppstodo vid min an
komst 1 midten af denna församling satt ko
nungen, en tjock, undersätsig, tämligen ful man 
af ungefär 40 år, betäckt öfver allt med ju
veler. På sin venstra arm bar han den stör
sta diamant i verlden, den så kallade Kuniur.

Sfe<

■S.

”V-:

ite
go
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åsnor; här ned
smälter man 
■dem och för
färdigar deraf 
smycken och 
husgerådssaker 

Sedan vi ned
stigit från vå
ra Elefanter, 
gingo vi på i- 
del kasimirs- 
schalar. Hela 
trädgården med 
alla sina gån
gar, alleer och 
fria platser var 
betäckt med al
la sorter af så
dana. Underåt
skilliga träd
grupper lågo 
soldater, be
väpnade, dels 
med pilar och 

bågar, dels med sköldar, sablar och bössor 
Under vår audiens besöktes konungen oupp
hörligt af sina undersåtare, som bugade sig 
för honom och efter silt stand tryckte större 
eller mindre silfvermynt i händerna på honom 
lian mottog desamma likgiltigt och hans hand

Hedniskt tempel i Kanaur-dalen.

'ij

f •'

B
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Resande å Pendjab-slätterna.

Han gick emot oss, omfamnade mig och min 
ledsagare, och inböd oss att sitta på silfver- 
stolar under det han och hans gunstlingar sat
te sig på stolar, hvilka bestodo af gjutet guld 
af holländska dukater. Dessa dukater föras 
nämligen från Bombay med kameler och inul- 
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lekfe maschinmässigt dermed. På detta sätt 
mottager herrskaren Lahore sin civillista. Här- 
uppå uppstod konungen och beledsagade oss 
till en stor trappa, der han lät hela sitt stall, 
full med de skönaste hästar, alla betäckta med 
schalar, perlor, stenar och andra smycken, de
filera förbi oss.

Äfven här likasom på Ceylon öfverraska- 
des vår resebeskrifvare med mimiska före
ställningar. Men då dessa i det närmaste lik
na dem vi förut sett, så gå vi öfver beskrif- 
ningen af desamma. Följande dag inböds den 
resande af konungen på jagt, der man utveck
lade en oerhörd prägt. Skir-Sing var till och 
med så nådig, att han visade Européen sitt 
li arem.

Efter flera dagars vistelse i Lahore och 
dess omgifning begaf han sig från Indien till 
ursprunget för den urgamla mythiska och 
hjeltevcrlden, till Himalajabergen^ detta indi
ska Schweiz, detta fruktbara och underfulla 
himmelsstreck, dit de gamla indiska skaldesån- 
gerna förlorade skådeplatsen för all gudalif- 
vets salighet- Han uppehöll sig der flera må
nader och medbragte det rikaste byte från 
dessa, med evig snö betäckta bergstrakter. Vi 
skola framdeles komma i tillfälle att kunna 
meddela våra läsare några af de intressanta
ste bland dessa sköna skizzer. Vi inskränka 
oss här till en kort påpekning af hans berät
telser. '

Simla, på Himalajas snöberg, berättar han, 
är en ganska bergig, med skogar af tall, gran 
och en art grön ek beläckt ort. Man kunde 
kalla den Indiens Baden-Baden. Stadens hus 
ligga strödda på afstånd från hvarandra på 
bergen. Anländ till en af de yttersta hyttor
na, nära intill chinesiska gränsen, lät jag an
tända eld, för att aftekna några af do intres
santa, här i grannskapet befintiige Deota eller 
tempel, hvilka läsaren finner intagna i närstå
ende bilder. Don sällsamma likhet, som denna 
architektur har med det schweiziska bygg
nadssättet gör här ett eget intryck på åskå
daren.

Framför mig öppnade sig den fruktbara 
Borendodalen. Denna labyrinth, med sina djup, 
sin kolossala vegetation, sina med evig snö be
täckta snöplatsar, syntes här i den ytterst för
unnade luften dubbelt ryslig. Plötsligen för

nam jag åskslag; ofantliga laviner sleto sig 
lösa och störtade ned i djupet. Det var Hi
malajas portar, som slöto sig bakom mig.

Furst Schwarzenbergs Fest, 
tirad i Paris d. 1 Juli 1810 vid Napoleons förmätning 

med Marie Louise.

Den österrikiska ministern vid kejserliga 

franska hofvet, general-festmarschalken furst 
Karl Philip von Schwarzenberg, bebodde det 
förra Hôtel de Montesson på Rue de Mont
blanc. Då utrymmet af denna ansenliga, mel
lan gården och trädgården belägna byggnad 
ej räckte till för den storartade festligheten, 
som förbereddes, så var ej allenast det när
liggande hotellet förhyrdt för detta ändamål 
och satt i förbindelse med ambassadörens ho
tel, utan äfven en del af den tillstötande träd
garden var så använd, att en vidsträckt, för 
detta ändamål uppslagen ställning här intog en 
plats, inredd till en briljant sal. Af denna 
sals tre ut- och ingångar förde den ene, som 
var anbragt i bakgrunden, till det inre af ho
tellet och skulle blott begagnas af husfolket. 
En annan till venster förde till ett bredt och 
långt galleri, hvilket, likasom salen, uppsatt 
af bjälkverk, sträckte sig längs efter minister
hotellet. Salens hufvudutgång, upphöjd ge
nom en prägtig portal, befann sig i midton af 
förgrunden och förde öfver många breda och 
väl anlagda trappor till trädgården, hvars när
maste plan med omsorg var utvidgad för en 
stor menniskomassas ut- och inströmande.

Den inro utsmyckningen af detta brädhus, 
som utantill var öfverdraget med vaxduk, var 
på samma gång prägtig och smakfull. Kost
bara tapeter, stora speglar, otaliga Ijuslam- 
petter betäckte sidoväggarne och strålande i 
magiskt skimmer vid belysningen af «otaliga 
ljus. Med denna prägt förenade sig eleganta 
dekorationer. Smala, af bjälkar timrade pe
lare höjde sig, bildande en gång rundt om
kring hela salen. Hvarje särskilt pelare var 
prydd med rikaste utstyrsel, omlindad med blom
mor och förenad med de öfriga genom drap- 
perier af hvitt gas, guirlander och band. I- 
från taket hängde mägtiga ljuskronor af kry
stall i blomsterkedjor, genomflätade af guld 
och silfver. Golfvet var sorgfälligt lagdt och 
i bakgrunden, på en med guldvirkade mattor 
belagd upphöjning, voro uppstälda praktfulla 
thronsäten.

Allt hvad Paris hade förnämt, fransyskt 
eller utländskt, strömade tillsamman till denna 
fest, som genom skönhet, ungdom, rikedom och 
betydenheten af de inbjudna var i sanning 
praktfull. Ej allenast konungarne och drott- 
ningarne af bonapartiska familjen, äfven kej
saren och kejsarinnan hade lofvat komma, och 
ankomsten af det kejserliga paret, som, sedan 
alla gästerna voro församlade, kom i sina prakt- 
vagnar och hvars annalkande förkunnades ge- 
’i°m vapnens klang, trummornas hvirflande och 
kanonernas dån. En brusande krigsmusik föll 
in, och mottagan af familjen Schwarzenberg 
och Metternich vid ingången till salen, trädde

kejsaren under smattrande fanfarer genom 
praktgemaken och det omtalade galeriet in i 
hufvudsalen.

Efter en kort stunds uppehåll derstädes 
antog han ministerns inbjudning till en pro
menad genom trädgården oclrföljde jernte kej
sarinnan den företrädande föraren. Hela sam- 
ligen»kom efter i täta rader.

De i trädgården träffade anordningarne öf- 
verbjödo dem i salen. I ljushafvet af en konst
rik belysning skimrade blommor och träd, sin- 
bildliga framställningar och andra smickrande 
öfverraskningar, under det sångare och musik
körer, fördelade på gångarne och i bersåer- 
na, vid kejsarens annalkande uppstämde sina 
sånger och harmonier och sålunda bildade ett 
oafbrutet triumftåg för den fortskridande.

(Slut härnäst).

Mikroskopets Under.
Redan de gamla kände, om ock under enk

lare form, mikroskopet. Seneka, en romersk 
lärd, som lefde i början af vår tideräkning, 
säger : bokstäfverna, huru små och otydliga 
de än äro, synas större och klarare genom en 
med vatten fyld glaskula. Kännedomen om 
detta instrument synes hafva gått förloradt 
under medeltiden. Jansen (1590), teleskopets 
uppfinnare, skall äfven hafva uttänkt mikro
skopet och han skickade ett sådant instrument 
till erkehertig Albreckt af Österrike. Det be
stod af ett sex fot långt rör af förgyld kop
par, på ett tunnt underlag af brons, i gestalt 
af en delfin, och var så inrättadt, att det kun
de i sig upptaga det föremål, som skulle un
dersökas. Galilei skall genom teleskopet haf
va blifvit förd till förfärdigande af mikrosko
pet och skickat ett sådant till Sigismund ko
nung i Polen, 1612.

Det enkla mikroskopet var länge ensamt i 
bruk, under det att det sammansatta blott be
traktades såsom ett vetenskapligt lekverk. Op
tikern Sellique anstälde 1820 och 1821 efter 
förnyade mikroskopiska experimenter, i Frank
rike, på samma gång som Fraunhafer i Mün
chen, Amici i Modena, Chevalier i Paris, Tal
ley i London följde samma väg. De sednare 
förfärdigade 1824 ett färglöst objektiv-glas 
för ett sammansatt mikroskop.

Lnder dessa försök vände de utmärktaste 
brittiska mathematiker sin uppmärksamhet på 
färglösa tuber. Ehuru resultaterna af deras 
arbeten ej otnedelbarligen voro användbara 
på mikroskopets byggnad, bidrogo de dock
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mycket till dess förbättring. År 1829 upp
täckte Lister egenskaperna af vissa hittills o- 
bekanta achromatiska kombinationer. Dessa 
forskningar befordrade den optiska vetenska
pens framsteg, sä hafva vi slutligen uppnått 
den ståndpunkt, på hvilken vi med det full
komnade mikroskopet intränga i naturens un
der.

Dåpi nu tala om mikroskopets underbara 
upptäckter, så sysselsätta vi oss framför allt 
med den djurverld, som utan detta instrument 
vore för oss fullkomligt obekant.

I vatten och söndermalet hö, i bottensatsen 
efter vegetabiliska ämnen var det, som man 
först upptäckte denna obekanta djurverld. 
Fortsatt forskning fann oupphörligt sådana in
nevånare i infusionerna, och man trodde sig 
derföre berättigad att antaga, att de små dju
ren ej annorlunda voro förhanden, och gaf 
dem derföre namn af infusionsdjur. Ehuru man 
sedan erkände, att infusionerna blott utgjordo 
medel för dessa små väsens existens, behöll 
man dock namnet quar. Följande ställe utur 
D:r Mantelis verk skall gifva ett rigtigt be
grepp om dessa djur. Han säger: ”Uti litet 
vatten, som jag tog utur en dam i granskapet 
af stranden, på ett ställe, der det fanns vat
tenplantor, tog jag tillika en liten gren, vid 
hvilken hängde lätta fransar af klibbigt utse
ende, hvilka man knappast kunde upptäcka med 
blotta ögonen. Jag bringade denna gren jem- 
te några vattendroppar mellan två glas och 
stälde deröfver ett mikroskop, som tvåhundra 
gånger förstorade föremålen. Knappast hade 
jag sett i mikroskopet, förr än jag bemärkte 
ett virrvarr af små djur af olika gestalt och 
mångfaldig storlek. Några af dessa djur ka
stade sig med största hastighet fram och till
baka. Andra förföljdo och uppslukade dem, 
som voro mindre än de sjelfva. Många häng
de på grenen vid oändligt fina trådar. Flera 
voro inneslutna i genomskinliga hus, utanför 
hvilka en del af kroppen stod fram. Flera 
dolde sig i sirliga muskler och betäckningar. 
De minsta af alla monaderna eller punktdju- 
ten, af hvilka flera millioner lefva i en vat
tendroppa, liknade mera lefvande blåsor- de 
kröpo omkring, fria och oberoende af hvar
andra, och i olika färgor.

Talrika slag af dessa djur förekomma ögat 
nästan som en perla eller en opal, hvars kant 
är besatt med fina hår, som äro i beständi»- 
rörelse. Andra fasthållas genom spiraler. Än
nu andra, de så kallade banddjuren, stå i för
bindelse med en gemensam stam genom utom
ordentligt tunna trådar och bilda ett slags 
klockblomma. Andra åter befinna sig under 
en viss tiderymd i en kulformig reservoir, från 
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hvilken de slutligen skilja sig för alt kunna 
röra sig sjelfständigt. Ett stort antal af des
sa djur existera blott i trångt sammanslutna 
grupper ; de dö, när man skiljer dem från 
hvarandra. Dessa väsen, ehuru man hos dem 
ej förnimmer några medel till rörelse, såsom 
hos de förr angifna djuren, genomskära dock 
vattnet med stor snabbhet, utan att dervid be
gagna sig af någon lem eller någon simfena. 
b.huru flera af dem ej hafva några ögon, sy
nas de dock utrustade med en fullkomlig ur
skiljningskraf t i afseende på andra kroppar, 
hvilket synes deraf, att de med säkerhet för
följa sitt byte och gripa det, utan att någon
sin taga miste.

Kännedomen om infusorierna är trots de 
stora framstegen, som blifvit gjorda i denna 
vetenskapsdel, likväl ganska inskränkt. För
utsätta kan man dock, att dessa djur på de 
lefvande väsendens skala ej äro ordnade efter 
sitt omfång, utan efter sin byggnad. Det min
sta och minst sammansatta djur är dock full
ständigt i sitt slag, och i dess byggnad är in
genting försummadt, som kan bidraga till till
fredsställandet af dess behof. Man har pro
fessor Ehrenberg att tacka för den numera af 
alla naturforskare antagna uppställningen af 
infusionsdjuren.

Såsom redan deras namn antydar, bilda de 
första eller holyastriska djuren en genom si
na matsmältningsverktyg karakteriserad grupp. 
Derlill bestämda kärl mottaga och smälta de 
föremål, af hvilka djuret närer sig. Olikhe
terna af djurens bildning i detta hänseende 
har man funnit på följande sätt. Man har med 
karmin eller indigo färgat det af djuren be
folkade vattnet och ifrån början till slut iakt
tagit förbrukningen af delta färgade fluidum.

Magdjuren är ganska olika till gestalt och 
storlek. Intet är större än tolftedelen af en 
linia, under det att de minsta, till och med då 
de äro fullkomligt fullvuxna, på sin höjd äro 
tvåtusendeleu af en linia. Andra, ännu min
dre, knappast synbara med det skarpaste mi
kroskop, bilda sammanhängande gröna, röda, 
gula, bruna, blå och svarta grupper. Dessa 
grupper hopa sig olta så tillsammans, att de 
blifva flera tum stora och halva likhet med 
polyper.

Dessa magdjur uppehålla sig företrädesvis 
i sött vatten. Dock finner man sådana äfven 
i hafvet, ja till och med i saltgrulvornas vat
ten, i urinen, i torfmossor och sumpar. Man 
kan genom konst frambringa sådana djur, ge
nom söndermalande af hö, gräs, häsltagel, 
skarppeppar och hvarje annan organisk sub
stans. Afven är det ganska sannolikt, att djur 
af denna art befinna sig i almosferens dun
ster, der de med anledning af sin lätthet ut
breda sig i tallösa svärmar och genom vinden 
drifvas såsom stora, osynliga moln. Hos in
tet slag af magdjuren har man observerat 
blodsystem. Flera species hafva utan tvifvel

ögon. Bedömmar man dem efter deras rörel
se, får man dömma, att de hafva lukt- och 
känselsinne. Man har hittills ej kunnat upp-__^,. 
täcka något nervsystem.

Hos magdjuren såsom hos nästan alläfån^ 
fusorier verkställas rörelserna medelst 
de tradar af utomordentlig tunnhet.
trådar eller hår äro blott åtskiljda genom^Jj^ 
antal, genom de ställen, der de vuxit, och ge
nom sin relativa storlek. De röra sig oupp
hörligt, och med stor hastighet i vattnet. Hos 
några arter äro de utspridda öfver hela krop
pens yta ; hos andra deremot ligga de i en 
eller flera kretsar omkring munnen eller fast
mer omkring matsmältningsverktyget -, hos nå
gra arter slutligen bemärker man dem i en 
halfeirkel på kroppens bakdel. Dessa rörelse
verktygs verksamhet liknar så ett hjuls rörel
se omkring sin axel, att professor Ehrenberg 
derigenom blifvit föranledd, att ställa dem i 
sin andra klass.

Den förnämsta verkan af denna rörelse är, 
att genom den derigenom åstadkomna lufttryck- 
ningen tillföra munnen näringsmedel. Samma 
organer tjena ock i nödfall till medel för fort
komsten, i det de förutsätta tillvaron af ett 
muskelsystem. Professor Ehrenberg tror sig 
hos några af de större magdjuren halva upp
täckt en regelmässig fördelning af fibrerna, ett 
förhållande, som af andra naturforskare ännu 
betviflas.

Betraktar man de ofvannämnda djuren om 
nattetid, så finner man dem lika rörliga som 
om dagen. De synas ej behöfva några nä
ringsmedel. Man finner sådana djur nästan 
öfver allt i Europa, i norra Afrika, i vestliga 
och nordöstliga Asien. Äfven i Amerika har 
man sett flera arter deraf. Den talrikaste af 
dessa afdelningar är Bacillariernas, som en
samt i och för sig utgör fjerdedelen af alla 
arterna. Denna märkvärdiga fsmilj finnes i 
förslenadt tillstånd i Europa, Afrika, på öarne 
Bourbonne, Lukan och i Amerika. Deras quar- 
lefvor utgöra en del af den nya sandstenens 
bildning.

Äfven bör man anmärka, att hälften af de 
till magdjurens klass hörande familjerna äro 
försedda med ett pansar. En af de märkvär
digaste, för kort tid sedan gjorda upptäckter 
bevisar, att pansaret hos flera arter af dessa 
djui är al en kiselartad beskaffenhet, som i det 
närmaste liknar glas. Deraf synes, att dessa 
pansar vara årtusenden efter de djur, som de 
tillhört. Detta pansar består af kalk, kisel 
och jern, ämnen, hvilkas form och byggnad ej 
lätt förändrar sis.

Sådana bepansrade djur hvimla i obeskrif- 
lig mängd såväl i söl t som salt vaten. De 
mångfaldiga sig med förvånansvärd hastighet, 
i det de utstöta små knoppar, eller lägga ägg. 
De på hvarandra följande generationerna bil
da flodernas, sjöarnes och hafvens oupphör
ligt tillväxande lager. De äro och ursprun-

.. ........................................ .........
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get till dessa sträckor af k vit kalkjord, som 
man finner i sumparne och torfmossarne. Des- 
*sa quarlefvor visa sig i ofta betydliga massor 
pä jordytan och i flera mils utsträckning. Då 
de härdas genom tillsats af lera och andra 
jordarter, antaga de form af kiselschiffer.

Magdjurens fortplantning skor på trenne 
sätt. Det märkvärdigaste är, att detta tre
dubbla förfarande kan på samma tid af sam
ma djur bringas till utförande. Det första 
förfarandet är äggläggningen, ett betydligt 
foi tplantningsmedel ; det andra består i fram

bringande af knoppar, hvilka framträda och 
utveckla sig ; det sista och besynnerligaste är 
ett djurs delning i två halfvor, hvilka genast 
bilda två fullkomliga individer. Denna afsön- 
dring kan lättast betraktas vid monaderna. 
När den skall verkställas, uttänjes djuret åt 
båda ändar, en tråd bildar sig mellan dessa, 
hvilken snart brister, hvarigenom reproduktio
nen är färdig. I samma ögonblick detta sker 
aflägsna sig i olika rigtning från hvarandra 
de båda individerna, som förut utgjorde ett 
helt.

De olika fortplantningsmedlen, med hvilka 
dessa underbara väsen äro begåfvade, gifva 
den bästa förklaring öfver deras utomordent
liga tillväxt på kort tiderymd. Efter profes
sor Ehrenbergs beräkning kan afkomman af 
ett enda af dessa för blotta ögat osynbara 
djur inom fyra dagar uppgå till 170,000 mil
lioner, hvilket omätliga antal djur dock ej 
upptager mer än två quadrattum af ett styc
ke polerschiffer. (Forts.)
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