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Utkommer hvarje Söndag kl-4 f.m.

Grefve Paskiewitsch,
k. rysk fältmarschalk.
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En af de berömdaste fältherrar i vårt år
hundrade, som det sednare årtiondets fred nä
stan höljdt i glömska, har den un
gerska kampen åter ställt i för
grunden: Grefve Paskiewitsch, hvilken såsom öfverbefälhafvare för
de ryska hjelptrupperna kanske har
lika mycket på diplomatisk som
strategisk väg bidragit derlill, att
Görgey sträckte vapen.
Iwan Teodorowitsch Furste af
Warschau, grefve Paskiewitsch af
Eriwan , generalfältmarschalk för
den ryska aktiva arméen, är född
i Poltowa den 19 Maj 1782, der
hans fader var anstäld som Collegiråd. Redan i sitt tolfte år in
trädde han i kejsarinnans Katharina II pagecorps, år 1800 blef han
löjtnant och flygeladjutant, fem år
JsÄfe
sednare gjorde han sitt första fältJgpH
tåg i fyskland, men bättre lägenJtAIA
het att samla lagrar fann han i kriffå ij_,
get mot Porten åren 1807—12, i
det han snart uppsteg till högre
«' ;
officer och redan i sitt 29 år beKfR

fordrades till gennralmajor.
Också i det rysk-fransyska kriget och den såkallade tyska fri-

ketskampen fann han flera tillfäl—
len att utmärka sig, men först med
året 1826 börjar hans lefnadsglänsande period, då han genom sina
segrar i Perserkriget förvärfvade
s'g varagtig ära, och som inbringade Ryssland provinserna Elivan och Nacbitschewan. Från
Eriwan ryckte han derpå mot Turkarne, ech sedan han i flera fältlåg hade förödmjukat Porten, blef

Götheborg d. 30 Sept. 1849.

Pris för % år 2: 24 B:co.

han använd mot de upproriska stammarne i
Kaukasus, tills dess kejsarens röst kallade ho
nom från öster till vester, der Polen var att
besegra. Han tog öfvcrbefälet med kraftig
hand och drog, efter trenne månaders an-
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(.III årgången.

strängningar, den 8 September 1831 in i War
schau. Efter det polska krigets slut blefPa
skiewitsch anstäld som ståthållare i spetsen
för landets angelägenheter, och först då, när
kejsaren var i behof af hans arm mot den 1
Ungern kämpande emigration, blef
han tills vidare entledigad från sin
innehafda befattning, för att på
nytt träda i spetsen för hären.
Hans sednaste dater liafva våra lä
sare ännu icke förglömt. Kejsa
ren af Ryssland har ock derföre
förlänat honom den högsta nåd,
som kan blifva en undersåte i det
nordiska riket till del : trupperne
hafva nämligen fått befallning att
visa generalfältmarschalken den
samma krigerska honneur, som en
ligt lagarne endast tillkommer kej
saren, till och med vid sådana till
fällen der kejsaren sjelf är när
varande.

Olga
(Forts, o. sl. fr. föreg. N:r).
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Grefve Paskiewitsch,

Olga darrade och ryste ömsom
vid läsningen af dessa rader; se
dan föll hon, en annan Dido i ar
mante på sin amma. När hon ef
ter några ögonblick återhämtade
sig, fann hon någon lindring i sin
smärta i en pathetisk förbannelse
af alla män; ty i sådana fall får
hela könet sitta emellan, som vore
hvarenda karl den skyldige. ”Odjur,
bofvar äro de allesammans. De
hafva tigerhjertan och deras tun
ga döljer ormagift. Deras tårar
till och med äro hycklade, om de
ej gråta af elakhet; ifrån det ögon-
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blick ett olyckligt fruntimmer anförtror sig
ät dem, är hon förlorad, oåterkalleligen för
lorad.”
Md dessa tämligen svarta färgor skildra
de hon männerna. Om Boris ock var inne
sluten i hennes förbannelser, om hon äfven

höll hans tårar [för krokodiltårar, det må da
merna afgöra.
Följande dagen var Olgas missöde ett
samtalsämne i hela staden. Fursten har gifvit henne korgen, hette det. Herrarne höjde

på axlarne ; damerna myste med skadeglädje,
och hvar och en sade med sjelfförnöjelse :
mig, det försäkrar jag, mig skulle det aldrig
hafva händt. Men hvad skulle Olga göra?
Hon hatade hela verlden, visade sig för in
gen, och .förbisågs nu af alla, som annars sökt
henne.

Endtligen efter förloppet af flera veckor
lät någon anmäla sig — det var Boris. Ar
ma Boris ! Mot dig upplät Olga hela sin tra
giska vältalighet, hela sitt onda lynne. Såsom
skyldig satt han der och fördrog tåligt alla

hennes förebråelser.

Boris bedrog ej Olga. Och Olga? . . . .
Läsaren skall snart erfara detta.
Såsom en skön vårdag förflöto de första
månaderna på landet. Den ädle Boris var
lycklig i besittningen af sin älskvärda unga
hustru, och Olga besvarade hans ömhet med
lika kärlek. Bådas hjertan lifvades afen öm
sesidig tillgifvenhet, och sjelfva naturen syn

tes dela deras lycka. Rundt omkring dem dof
tade träd och blommor ; foglarnes älskliga

sång, växternas ljufva doft väckte ömhet och
vällust. Korteligen allt bidrog dertill att upp
höja det unga parets lycka.
”Min Gud — utropade Olga — huru kan
man tillbringa sitt lif i staden? Är det möj
ligt att uppgifva landtlifvet, då man en gång
lärt känna det ? Der ingenting annat än oro,
larm och förvirring ; här lycka och frid, oskuld och otvungenhet. Ack, kära Boris, til
läde hon och tryckte sin mans hand, ingen
städes annat än på landet, i naturens sköte

allena kan ett känslofullt hjerta njuta kärle
kens fröjder.

(III årgången
med förtjusning.

Bländad af hennes behag,

skyndade sig enhvar, att gifva henne sin hyll
ning. Nöjen af alla slag omgåfvo henne ånyo
och såsom fru kunde hon med större frihet

än förr deråt öfverlemna sig. Hennes hus stod
öppet för en hvar och dagligen hade hon tal
rika gäster vid sitt bord. Boris teg och un
dertryckte alla sina önskningar. Hon fann det
fina i hans uppförande och sökte att hålla ho

nom skadeslös, då de vore ensamme, och det
ta genom den ömmaste uppmärksamhet. Fin
ner ej du ock, sade hon vänligt leende till

honom, att denna stads förnöjelser, denna rö
relse och växling af så många omständigheter
ännu mera lifva vår kärlek ? Mitt hjerta hvilar med sådan lycka vid ditt, då det uttröttas
af verldens hvirfvel. Boris suckade, men så
sakta, att Olga ej kunde höra det.
När de en afton hade stort sällskap hos
sig, såg Boris bland andra gäster Furst Ka
rin inträda. Han bleknade, häftig oro bemägtigade sig honom. Dock fattade han sig ha
stigt nog, för att med artighet mottaga ho

Hvarje annan hade med

Vid de sista sommarmånaderna kallnade

ett enda ord kommit Olga att rodna; han åter
teg vid en enda blick af henne. Likväl äl
skade Boris, höll Olga för olycklig, och var
ej kommen för att såra henne.
Olga visade sig tillfreds med hans uppfö
rande, önskade att återse honom, och snart

dock Olgas enthusiasm något, och hennes loftal öfver landtlifvet blefvo sällsyntare. Men
då hösten beröfvade naturen dess prydnad, när
blommorna vissnade i trädgården och på fäl
tet, när gula blad betäckte jorden, när fog-

gas blickar, för att ej sätta honom i förlä
genhet, i fall hon komme att märka hans oro.
Sedan sällskapet gått och Olga befann sig
ensam med Boris, tog hon hans båda händer i
sina och frågade leende : märkte du ej, kära

nom.

Han försökte hela afton att undvika Ol

larne drogo till ett mildare himmelsstreck och

Boris, med hvilken kall höflighet jag mottog

Hans äd

allt omkring blef dystert och stilla, då hade

la, känslofulla, ömma hjerta, hans ärliga sin

hon ej mera mod att prisa landtlifvet. Boris
märkte, ej utan missbehag, att hon började

Karin ? Att tillsluta dörn för honom hade va
rit opassande. Han är gäck nog, att anse sig

försvann hennes hat mot karlarne.

ne, hans klara själ, hans omfattande kunskaper

hade i verldshvirfveln till en del undgått hen
ne ; men nu i sin tillbakadragenhet lärde hon
känna värdet af en man sådan som Boris ; nu
gjorde han ett varaktigt intryck på hennes
hjerta. ”Ack hvarföre —- sade hon en dag

till honom med tårar i ögonen — likna ej al

la män dig ? Kärleken vore då för oss ingen

att hafva tråkigt. Suckande tog han den nya
Heloisa vid handen och föreläste för henne
några stycken öfver tillbakadragenhetens lyc
ka, om den förskönas genom kärleken. Olga
afhörde honom med upprxärksamhet. Denna
skildring, sade hon, är visserligen ganska vac

farlig, men han skall få erfara, huru högst
likgiltig han är mig, han skall öfvertyga sig,
att min förra dårskap ej quarlemnat det lät
taste spår i mitt hjerta. Boris kysste henne
ömt och försäkrade henne, att hennes uppfö
rande fullkomligt motsvarat, hvad som var
klokt och passande.

ker, dock synos Rousseau mer hafva följt fan
tasien än verkligheten. Det vore herrligt, om

Några dagar derefter visade sig fursten ånyo hos Olga. Han var munter, liflig och

allt förhåller sig så ; kärlekens lycka är obe
stridligen den största lycka, men kan den o-

upprymd och riglade sina ord förnämligast till

och Olga lofvade honom sin hand, under löf

te att lemna verlden, att för evigt lemna den.

upphörligen sysselsätta våra hjertan och låta

källa till bekymmer.”

Boris visste att begagna sig af ögonblicket,

”Den falska, trolös^ verlden förtjenar ej att
vara vittne till vår lycka,” sade hon; ”jag
föraktar den. Låtom oss lefva på landet, der
vilja vi försöka att glömma dess narraktiga
högfärd, dess sårade fåfänga.”

Boris deremot syntes han knap

oss förgäta alla andra glädjeämnen ? . . Ack,

Snart deltog han i alla Olgas partier. Hvil-

hjertat är omättligt; oupphörligen begärmenniskan något nytt, nya ideer, nya intryck, som
väcka och lifva känslan. Jag tycker, att en
samhet slutligen måste dämpa äfven den mest
glödande kärlek, och för att rätt uppmäta vär
det af ett älskadt väsen, behöfver man nöd

ket angenämt hus ! utropade enstämmigt alla
herrar och damer i Moskwa. Olga är en engel,
tilläde de förra, och den älskvärda furst Ka

”Olga, dyra, älskade Olga, mitt hela lif
skall vara helgadt âtjdig. Med dig skall jag
vara lycklig vid verldens ända. Ej skall en
förebråelse, ej en klagan störa ditt öra. Dina

vändigt andra föremål till jemförelse.
Jag är väl af annan åsigt, svarade Boris

önskningar skola vara min lag.

suckande.

Dig har jag

frun i huset.
past märka.

rin, tilläde de sednare, utbreder glädje och
förnöjelse, hvar han visar sig. Emellertid
gjorde man sina iakttagelser. Somliga be
traktade Boris leende, de andra med axelryck

ningar, och en tredje sade till sin granne:

Emellertid vilja vi i morgon flytta

hvad är der att förvåna sig öfver ? Saken är

verk; det är ej mer än billigt att Boris söker
att träffa alla dina önskningar, att han lefver

tillbaka till Moskwa.
Olga visade sig ånyo i stora verlden, om-

ju enkel: gammal kärlek rostar ej. Nu har
man, tvärtom, allt både säkrare och bequäinä"

gifven af rikedomar och prägt, och skönare

re-

blott för dig.

än hoii lemnat den.

niska .... jag finner allt i sin ordning.

alt tacka allt för, allt, allt.

Min lycka är ditt

Hon upptogs öfverallt

Mannen är en god beskedlig, lugn men-

I öfrigt förbief Boris’ uppförande mot Ol
ga sig likt. Men i afseende på hennes upp
förande mot honom märkte han en viss för

ändring. Hon var ofta förströdd, orolig, ge
nerad. Än sökte hon att dölja: sin oro för

honom, än kastade hon sig lifligt i hans ar
mar, som ville hon öppna sitt hjerta för ho
nom — men teg. Boris teg likaledes. Blott
när han ensamt promenerade i trädgården el

ler satt i sin favoritbersä trädde många gån

ger tårar i hans öga.

En gång en afton då han i dystra tankar
beträdde denna ort, det enda vittnet till hans
smärta, märkte han genom löfvet fursten och
bredvid honom Olga sittande med nedslagna
ögon på en bänk. Fursten kysste hennes hand
och sade med eld: du älskar mig, Olga, ja du
älskar mig, och likväl skall jag förtära mig 1
fåfänga önskningar ? Anstår det väl den älsk
värdaste af ditt kön, att hylla dåraktiga för
domar? Följ, jag besvär dig, ditt hjertas önskan. _ Olga, som i detta ögonblick trodde
si"- höra ett prasslande, såg omkring sig och
bleknade, då hon upptäckte Boris. Men hvem
beskrifver de känslor, som bestormade den olycklige makens hjerta? Hvad skulle han fö
retaga, hvartill besluta sig ? Ögonblickligen
bestraffa otroheten, i den skyldiges blod aftvå
sin skam och sedan vända stålet mot sig sjelf?
Nej ' det kostade honom ansträngning,
ja en stor seger öfver sig sjelf att betvinga
upproret i sitt inre, men denna kamp varade

blott ett ögonblick. Knapt hade han bekam
pat sin sinnesrörelse, så störtade han blek som
döden utur trädgården.

Kort derofter erhöll Olga följande rader
från honom.
"Jag har hållit ord. Ingen klagan, ingen
förebråelse kom öfver mina läppar. Få din
kärlek förlitade jag mig och jag hafver —
bedragit mig. Efter hvad jag sett och hört,
kunna vi ej längre blifva tillsammans. Min

närvaro skulle blifva dig till last.

derifrån förskona dig.

Jag vill

Äktenskapets pligter

äro ett odrägligt ok, om kärleken ej lättar
dem.

SOT

Illustreradt Söndags-Magasin.

N:o 14.)

Lef då väl, Olga !

Ni är fri, madam ! Förgät att ni någonsin
haft en make. Troligen skall ni ej mera hö
ra talas om honom. Hafvet skall skilja oss
åt. Fädernesland, vänner, föräldrar, allt lemnar jag och blott känslan al min olycka skall
följa mig till en annan verldsdel.

ja mig, såsom med skuggan af en frånvaran
de, såsom med en för mig död vän."

I första ögonblicket Olga bemärkte Boris i
trädgården, förblef hon orörlig. Sedan stör
tade hon efter honom och ropade honom vid
namn. Hennes stämma darrade, benen buro
henne ej mer, hon föll i furstens armar och
uppnådde vacklande huset, der hon hoppades

att finna Boris. När hon ej fann honom här,
gömde hon sitt ansigte i båda händerna och
kastade sig snyftande på en soffa. Förgäfves
sökte Karin att lugna henne. Det lyckades
honom ej, att af henne erhålla ett enda ord.
Darrande öppnade hon Boris’ bref och blek
nade, då hon läste det. Fursten sökte att bemägtiga sig detsamma. Nej — sade hon i
bestämd ton — ni är ej värd att läsa det.
Det är från en redlig man. Töcknet är för

svunnet ; jag föraktar er och mig sjelf. Min
herre, vi hafva sett hvarandra för sista gån
gen. Förför ni anda fruntimmer och gäckas
med deras svaghet ; men förgät mig ; det är
det enda, hvarom jag beder eder. Jag gör
er inga förebråelser. Blott min egen dårskap
har jag att anklaga. Dock ifrån detta ögon

blick kan ni och edra likar blott ingifva mig
afsky. Skratta ni åt denna hastiga växling.
Tro derpå, eller tro derpå ej, det är mig lik
giltigt. — Med dessa ord lemnade hon kam
maren.
Ett ögonblick förblef fursten orörlig af
bestörtning. Sedan lät han efter ett — na
turligt eller tilltvunget — gapskratt sin vagn
framfara och skyndade till theatern.
Så snart Olga erfor, att Boris aflägsnat
sig från Moskwa, beslöt ock hon att lemna
staden och begaf sig oförtöfvadt till sitt landtgods, Med hvad känslor hon beträdde denna
ort, det fordna vittnet till hennes rena fröj
der, låter sig lättare tänka än beskrifva. Här
_ sade hon — der jag hade kunnat vara så

lycklig, skola nu mina känslor flyta i enslig
het. Denna dyra ort lemnade jag i sällskap
med den ömmaste, bäste man, och nu............
ensam, öfvergifven, lik en enka, beträder jag
den ånyo. Men jag medför åtminstono ett
hjerta, som älskar dygden. Denna tanka är
min enda tröst; den skall ock uppehålla mitt

mod. O heliga dygd! Huru nära var jag ej
att uppgifva dig! Huru fast och innerligen
vill jag ej ifrån denna dag hälla mig till dig!
Ånyo lofvar jag dig trohet, och nar jag med
mina kyssar, med mina tårar betäcker Boris’

I medföljande paket finner ni fullmagten,
att åter insätta Er i besittning af eder förmö

ädla drag, så hyllar jag dig.

genhet. Jag bifogar dertill dens porträtt, som
var min maka. Dock nej ! Jag kan och vill

par, under en ström af tårar.

ej skilja mig derifrån; jag vill dermcd gläd

Vid dessa ord

pressade hon sin mms porträtt till sina läp

Sköldpaddan.
De under equatorn 5—600 mil vester om
sydamerikanska fasta landet liggande Galopagosöarne utmärka sig genom de egendomliga
djurslägten, som man der finner. Bland andra
finnes der den allmänna sköldpaddan i stor
mängd, och några hålla dessa öar för den
källa, derifrån dessa reptilier härstamma. De
äro här utomordentligt stora, feta och af den
angenämaste smak. Då dessa öar nu äro be
bodda och sköldpaddorna utgöra innevånarncs
förnämsta näringsmedel, så har deras antal be
tydligt förminskats. Dock är der ännu inga
lunda någon brist. Man finner dessa djur på
alla öarne i denna archipelag. Somliga blif
va så stora, att det fordras flera karlar till
att uppdraga dem; ja man har funnit så stora
sköldpaddor, att de lemnat öfver 200 IL ät
bart kött.
Sköldpaddan älskar mycket det söta vatt
net, insuper det i stor mängd och vältrar sig
gerna i dyn. Men blott de större öarne haf
va källor med friskt vatten, som alla ligga på
en betydlig höjd. Sköldpaddorna, som lefva
nere på de lägre delarne af ön, måste, då de
äro törstiga, springa en betydlig sträcka. Till
följe häraf föra breda, strålvis från källorna
utgående vägar ända till kusten, och på det
ta sätt upptäckte Spaniorerna, i det de följde
gångstigarna, först de söta vattnen, som för
dem var af så mycken vigt. En resande be
rättar : "När jag landade vid Chatham Island,
kunde jag ej tänka, att djur göra så methodiska vandringar. Vid källan var det ett in
tressant skådespel, att se de många stora dju
ren, af hvilka somliga med långt utsträckta
halsar vandrade till källan, under det andra
vandrade derifrån. Så snart sköldpaddan kom
mit till källan, sträcker hon obekymrad hufvudet i vattnet, hvaraf hon insuper stora quantiteter i raska drag. Vanligen blifver samma
djur tre till fyra dagar i grannskapet af vatt
net och återvänder så till det lägre belägna
landet. Huru ofta sådana besök afläggas, derom låta uppgifterna olika. Visst är ock, att
sköldpaddorna kunna lefva på öar, der intet
annat vatten än regnvatten gifves. När de
vilja begifva sig till en bestämd punkt, van
dra de oupphörligt natt och dag och komma
hastigare till sitt mål, än man skulle kunna
tro. Innevånarne hafva gjort den observation,
att de på tre à fyra dagar kunna tillryggalägga ända till 8 (engelska) mil.
En stor sköldpadda, som samme resande
betraktade, gick 60 alnar på 10 minuter, el
ler 4 mil om dagen. Sköldpaddorna äro stum
ma, så när som under parningstiden, då han
nen gifver ifrån sig ett hest, skällande ljud
Honan lägger sina hvita, runda ägg på mar
ken och betäcker dem med sand.
De gamla dö vanligtvis till följe af någon
olyckshändelse, t. ex. af det att de störta ned
i en afgrund ; innevånarne påstodo att de al
drig sett någon död sköldpadda, utan att det
ta skett af olyckshändelse.
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Rakstugor och Kaffehus i Orienten.

blefvo öfverraskade af_att finna honom frisk medikament lifvade dem. Drycken blef snart
vid lika så god hälsa, som om han als icke ett läkemedel mot alla lidanden, ett universal
hade lidit något umbärande, och, nyfikna att medel.
lära känna denna dryck, som uppehöll derFursten i Mocca lät kalia dcrvischen till
vischens lif, smakade de på densamma , och sig, öfverhopade honom med skänker, bygde
blefvo så hänryckta af dess vällukt, att de vid bergets fot honom till ära, ett kloster,
icke, under de tio dagar, de tillbringade hos hvilket, såsom man försäkrar ännu skall stå,
denna vän, njöto något annat än denna dryck. och gjorde upphofsmannen till denna stora
Huru förvånades de icke dessutom, då de ef upptäckt berömd under namnet Schejkh-Omer.
ter denna tids förlopp funno sig botade för en Detta är enligt den arabiska legenden ursprun
hudsjukdom, hvilket de endast tillskrefvo nju get till denna dryck, som bereder heta Orien
tandet af denna hälsosamma dryck. Snart ten och en del al Europa så stor njutning.
utbredde sig ryktet om denna upptäckt öfver
Araberna voro lång tid ensamma i besitt
hela Mocca, och innevånarne sprungo flocktals ning af denna kostliga dryck ; först hundra är
ut, för att insamla korn af Cahhve och deraf efteråt blef Cahhven infört i Egypten, Syri
skyndsammast göra bruk. Nyheten och hop en, Lilla Asien, Persien och Indien,
pet om ett lika så behagligt som verksamt
År 1546 eller 952 af Hegira, under Su-

Det gifves icke gerna något behagligare,
mera pittoreskt, ofta icke något smakfullare,
än kaféerna och rakstugor- a i Orienten. De
besökas af alla klasser af befolkningen, och
på resor äro kaffehusen nära nog de enda
natthärbärgen för resande. Vi äro i besitt
ning af tvänne vackra, af franska konstnärer
skisserade ritningar af dylika samlingsplatser
lör orientaliska plägseder, och återgifva dem
i detta nummer af vårt magasin, den ena fö
reställande en rakstuga i Algier och den an
dra ett turkiskt kaffehus.
Barberarne i Orienten begagnas arläkare
na till åderlåtning, till att sätta blodiglar,
koppning, mången gång också till allvarsam
mare operationer. I deras
stugor finner man alltid
pipa och kaffe, dessa oum
bärliga Vörnödenheter till

lifvets njutning, i synner
het på offentliga ställen.
Tvärtom kan man ock lå
ta raka sig i kaffehusen.
Dock äro de flesta af de
sednare uteslutande bestäm
da till servering af kaffe,
varma och kalla drycker,
eller och erbjuda de lä
genhet till tobaksrökning
och hvila.
Historiskrifvaren AhmedEfendi säger, att kaffet blef
upptäckt i det trettonde
århundradet, d. ä. det656år
af Hegira. En derwisch
fa Schazilis orden i Moc
ca uti Arabien skall först
hafva kommit på den ide
en att koka kaffe. Berät
telsen om hnns uppfinning
lyder sålunda :
En dag skall nämligen
denna munk, på grund af
sitt oordentliga lefverne,
hafva blifvit förvist ur
klostret till berget KiuhhEvsab, och här, utan lefnadsmedel och nära hun
gersdöden, skall han hafva
fallit på den tankan att
koka frukten af ett träd,
som växte endast i hans
grannskap, men som hade
an tillräcklig mängd frukt.
Redan i tre dagar lefde
han icke af något annat
än denna itryck, då tvänne
af hans vänner, som hade
hört omtalas det honom ådömda straffet, nu kommo
för att hjelpa honom. De
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lejmans I regering bringades kaffet genom
tvänne Syrier till Konstantinopel. Dessa öpp
nade stora kafféer, och snart strömade alla
samhällsklasser och det i en sådan mängd till
den älskligt-doftande drycken, att Imamerna,
föreståndare för de turkiska andliga, som fruk
tade för ett farligt inflytande på den offentli
ga sedlighet, läto kaffehusen tillslutas. Detta
förbud blef under tidens lopp flera gånger
upphäfdt och åter bringadt i kraft, intill Ibra
him I tillät inrättandet af nya kaffehus, och
sedan dess finner man icke något ställe i he
la Ori nten, eller rättare sagdt, intet afstånd
af en half mil, der det icke finnes något kaffe
hus, hvilket ock för orientalerna har blifvit
deras lefnadslycka och en oumbärlig förnö
denhet.
På alla promenader ser man dylika värds

hus, oftast trettio till fyrtio vid sidan af hvar
andra. Merendels är det smakfullt bygda Ki
osks, hvilka äro belägna i de behagligaste och
mest pittoreska nejder, t. ex. vid Bosphorens
och Marmorasjöns stränder. Träd, jasminer,
och vinrankor beskugga dessa hänförande
ställen ; bänkar och soffor, belagda med de
finaste täcken, inbjuda till hvila, och spring
vatten, hvilkas vattenreservoirer af marmor
äro rundtoinkring beväxta med blommor, tillhvifta en ständigt uppfriskande svalka. De äro
de skönaste hviloplatser i verlden. oemot
ståndligt inbjudande till denna kief, åt hvilken endast Turkarne förstå att öfverlemna
sig.
Detta turkiska ord, som ungefär motsva
rar Italienarens dolce far niente låter sig icke
öfversälta ; ty kief förhåller sig till det sed-
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nare, som kanske diamanten till krystatlen.
har niente är egentlig endast den lätjefulla
syslolösheten, hänförandet och bebagligheten
af att ligga och hvila ut i solens värmande
strålar eller trädens kylande skugga. Men ki
ef är deremot detta tillstånd af ljufvaste be
hag, i hvilket man icke företager sig något
anstrangande, lägger sig på sina kuddar och
rökar den finaste tobak ur jasmin eller örsbärsträdspipor, som en ung slafinna anländt.r
med välluktande fnöske ; då man derj< mte nju
ter af det kostligaste kaffe, som intages dropp
vis, eller af den af de differentaste plantsorter
sammanblandade Sorbeten, under det man hör
på de turkiska melodierna, hvilka väl för euro
péerna tyckas sömngifvande och entoniga, men
som för orientalerna äro ovanligt hänfö
rande.

I dessa orientalska kaffehus göra van
ligen diktare, musici och gycklare de
ras talang först gällande ; i dessa hal
va i Bagdad, Damascus och Kai o de
jetande äfventyren i ”Tusen och en
Natt’’ uppstått, äfvensom alla de be
römda quicka orientalska skaldstyckena.
1 den sednare staden, kanske den enda,
som fullkomligt har behållit sin ursprung
liga karakter, har jag mer än en gång
hört på dylika berättelser, hvarpå Araberna aldrig blifva trötta.
Dessa berättelser äro naturligtvis
alltid underkastade åtskilliga läse- och
berättelsesätt, allt efter berättarens fan
tasi, som i allmänhet stiger till det öfverdrifna. Så väl berättare som musi
kanter betalas af kaffehusets ägare ; ty
dessa söka uppbjuda allt, för att locka
mängden till sig och att behålla den så
länge som möjligt. Det sednare är van
ligen icke så svårt, då orientalerna äro
lika stora vänner af lättja, som af kaffe.
Isynnerhet vid Ramasantiden (Mahomedanernas stora fasta) fördubbla kaffehuten deras elegans och uppmärksam
het. Festliga ekläreringar, Kafedji el
ler kyparnes rika drägter, karageux,
ett slags marionetter eller erotiska skugg
spel, hvilka hänrycka gammal och ung
till enthusiasm, allt användes, för att
drûga publiken till sig. I Konstantino
pel dricka männer, quinnor, barn af alla åldrar kaffe fiån morgon till afton.
Träder man in uti en köpmans bod, be
söker man någon gång en förnäm Turk,
Arab, Perser, Jude eller Armenier, så
bjuder husets herre ailraförst på kaffe,
och dröjer besöket längre, ytterligare
tre, fyra koppar efter hvarandra. Dessa
koppar af turkiskt eller chinesiskt porcelän äro mycket små, och när man
hjuder dem åt någon, ställer man dem
alltid först på thefat af metall, som kal
las zarf för att man icke skall bränna

no
sig. Dessa zarfs äro af koppar, silfver eller
guld, försedda med rikt gjuteriarbete och be
satta med ädelstenar. De unga slatvarne, som
kredensa kaffet, lägga med detsamma den hö
gre handen på hjertat. I Orienten värderas
för öfrigt endast moccan, och under kriget
med Egypten voro Turkarne på det kännba
raste beröfvade deras älsklingsdryck; ty just
denna sort kaffe hade blifvit så sällsynt och
dyr, att endast de förnämsta och rikaste kunne anskaffa sig densamma.
Sättet hvarpå Arberna bereda sitt kaffe är
mycket enkelt. Efter att bönorna äro brän
da , stöter man dem uti en mortel af marmor
eller jern, tills de blifvit sönderstötta till ett
utomordentligt fint pulver, derpå slår man,
när vattnet kokar, fem eller sex theskedar
deraf i en förtent kaffepanna af koppar, som
innehåller omkring två glas vatten. Så ofta
skummet vill pösa öfver, tager man pannan
från elden, tills dess allt skummet har för
svunnit, hvilket inträder sedan det sju eller
åtta gånger pöst. Imellertid får man icke
bränna och stöta bönorna förr än man skall
begagna dem, att icke aroman skall bortdun

staI Egypten, der denna dryck är en sann gu
dadryck, befinner sig på offentliga ställen egna, ofantligt stora magasin, hvarest intet
annat göres från morgon till qväll, än att
hränna och stöta kaffe. Mortlarne hafva for
men af häslkrubbor, längs efter hvilka en hop
halfklädda männer stå och med en hjettestöt
sönderkrossa den kostliga bönan. Krossade
på detta sätt, blifva de oljaktiga beståndsdelarne införlifvade med det fina pulvret och
detta bibehåller derigenom hela sin fina smak.
Man kallar dessa etablissemanger Tahhmiss,
hvaraf det franska ordet tamis (sail) har sitt
ursprung.
Orientalerna blanda icke grädde i kaffet,
lika så litet som de gör detsamma sött me
delst socker, för att icke förderfva dess rena
smak; de dricka det ljumt och droppvis och
göra endast ett uppehåll, för att af och till
draga en röksky ur sin pipa. Tobak och pi
pa äro derföre oumbärliga i de turkiska kaf
fehusen.
Tobaken har, som man vet, först efter Amerikas upptäckt blifvit bekant i Europa och
Asien ; år 1605 infördes den af köpmän till
Konstantinopel under Ahmed I. Likasom kaf
fet, blef också tobaken länge ett föremål för
striden, om icke bruket deraf vore anstötligt
emot Islams lagar, och deu blef på grund af
de ofta förekommande eldsvådorna, som här
jade Konstantinopel under Murad IV:s rege
ring, och som tillskrefvos oaktsamt begagnan
de af tobaksrökning, strängelig förbjuden, li
kasom förut kaffedrickningen. Men med kaf
fekoppen kom ock tobakspipan tillbaka och
sedan dess ha såväl tobaken som kaffet blif
vit ailmänna i Orienten. Men då orienta
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lerna alltid förena den möjligast största lyx
med deras käraste njutningar, så sätta de li
ka mycket värde på pipornas skönhet, som på
tobakens godhet. Pipskaften äro allmänt af
körsbärs-, ja ofta af rosen- och jasminträ ;
Skatten af dessa trädslag äro långa, böjliga
och mycket eleganta, och förena sin vällukt
med tobakens. De äro vanligen virade med
silke-, guld- eller silfvertråd ; deras spets be
står för det mesta af hvitt eller gult ambra,
koraller eller andra hårda stenar och är till
och med besatta med diamanter och emaljering, så att det icke sällan förekommer att en
storpaschas pipa går upp till ett värde från
fem-, sex- till tiotusen gulden. Den sorts pi
por, hvaraf damer af stånd betjena sig, äro
ofta ännu smakfullare och dyrare. Ofta ser
man också såkallade persiska pipor, som äro
inrättade på sådant sätt, att röken drages ge
nom rosenvatten och derigenom ännu mera afkyld och med dubbel vällukt kommer till mun
nen. Man kallar dessa i Konstantinopel Narguile, i Kairo Chiche. Höfligheten fordrar att
man bjuder hvarje gäst, likasom kaffe, äfven
en pipa, och man kan lätt inse, hur betydliga
kostnader som användas hos Orientalerna, för
att alltid kunna hafva en femtio, hundra, ja
tvåhundra de skönaste pipor i beredskap. Fle
ra slafvar användas endast och allenast för
dessa pipor, och när man, för köldens skull,
är nödsakad att stänga fönstren, så herrskar
ofta i ett rum, der det rökas, en så tjock rök,
att man icke kan urskilja de närmaste före
målen.
Turken, Araben, öfverhufvud hvarje Orien
taler, går alldrig ut utan pipa och tobak, ty
dessa lyxartiklar hafva för honom blifvit
verkliga lefnadsbehof. Liggande på mjuka
gräsvallar i skuggan af en platan, i närheten
af en brunn, röker museimannen sin pipa, i
det han dertill dricker sitt kaffe, utropande
flera gånger med fullkomlig själsro Allahs
namn, och anser alla dem för hundar, som ic
ke göra på samma sätt som han.
De underordnade våga alldrig att röka i
deras förmäns närvaro, men det gifves ändock
ingen museiman, som icke från sin barndom
är van, att dagligen röka sina tio till tjugu
pipor och att dricka lika så många koppar
kaffe, och man inser derföre, huru stor för
brukningen af kaffe och tobak måste vara i
dessa länder. Likasom alla de, som genom
oordeutlighet blifvit försvagade, så söka ock
Turkarne genom nya retningsmedel återvinna
sina krafter ; men det dröjer vanligtvis icke
länge, innan de ligga under för de af natu
ren utstakade lagar. Enligt min åsigt är det
ta en af hufvudorsakerna till den förslappning,
hvaruti denna af naturen så rikt begåfvade
nation är försjunken. Missbruket af sömngifvande, bedöfvande njutningar, hvilka förslöa
tankekraften och leda till förnöjandet af rent
djuriska böjelser, har förrostat deras förstånds

fjädrar, och man ser det folk, som på sitt an
lete bär typen af det ädlaste, som utgått
från skaparens hand, detta folk, som himme
len begåfvat med ett skönt klimats alla välgerningar, aftyna i svaghet och lättjefull trög
het. Redan väntar nabofolken lik roffoglarne
på dess slut, för att sönderslita det och sins
emellan dela bytet.
För att vara rättvis, måste vi visserligen
medgifva, att detta orientens folk var veten
skapernas och konsternas vagga, och att, om
detta slägte, hvarifrån vi nedstamma, i detta
ögonblick sofver, det på visst sätt hvilar ut
efter tidigare betydliga arbeten och ansträng
ningar. Literatur, architektur, målning och
musik, algebra, astronomi, chemi, medicin, landthushållning och alla möjliga näringar hafva
dessa folk lärt oss eller åtminstone antydt för
oss, och i många delar af vetandet stå vi än
nu tillbaka för dem.

Fängelse-Reformerna.
I.
Fängelscreformerna, så som vi se dem genomdrifvas i alla bildade stater, höra till den
nyaro tidens företeelser, hvilka ingen bildad kan
underlåta att iakttaga.
Reformatorernas bemödanden gå hufvudsakligen ut derpå, att icke göra förbrytaren,
genom utöfvandet af frihetsstraffet, ännu säm
re, än han redan är, utan att, så mycket som
möjligt, använda straffet till hans förbättring.
Egentliga upphofvet till straffet är hämnd,
som i staternas linda blef handhafd af den för
orättade sjelf eller dess anhöriga. Först då
statsmakten fick öfverhand, tillkom det den en
sam rättigheten att hämnas, nu kalladt straff,
till försoning af den förolämpade lagen och
till upprätthållande af rättssäkerheten, som sta
ten söker att tillförsäkra hvarje enskild stats-

ledamot.
Detta straffets sednare syfto kan, enligt sa
kens natur, icke på någon väg säkrare ernås,
än genom förbrytarens förbättring, detta år
den bästa borgen för rättssäkerhetens vidmagthållande.
Änskönt nu straffet hade trädt i hämndens
ställe, så hade dock strafflagarne företrädesvis
bibehållit pregeln af det sednare, och förso
ningen af lagarne tycks i hela århundraden
endast hafva varit domrarnes ögonmärke vid
afkunnande af deras dom. Först den märk
bara tillväxten af förbrytare och ännu mer
deras inre förändring i fängelserna, hvilka fol
ket sjelf betecknade som en plantskola för för
brytare, ledde många ädla männers uppmärk
samhet på detta sår i statsorganismen.
Nöjd med att hafva hämnats den föroläm
pade lagen på förbrytaren, öfverlät man denne
åt sitt öde. Och förhåller det sig, såsom D r
Schwe ganska rigtigt säger i en uppsats öf-
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ver frenelogien och straffrätten, upptäckten af bemödanden för fängelsereformen, har gjort detta då icke hos de vuxna och redan fördärfvade menniskorna.
orsaken, hvaruli förbrytelsen består och upp sig på det berömligaste bekant ; men införan
Detta slags rangstrid kunde väl synas små
finnandet af det verkställande straffet till hvar det deraf fann här mera motstånd, än man i
aktig och onyttig, om icke ett praktiskt än
början
skulle
hafva
trott.
Den
åsigt
gjorde
andra såsom theori till praxis.
damål låge till grund.
Domens verkställande var dcrföre också det sig ständigt mera gällande, att intetdera af
Den nyare tidens anthropologiska — phyförsta, som angreps af reformatorerna, och af dessa två systemer hade någon obetingad fö
siologiska
och frenologiska — granskningar
hvilken begärdes, att tankan på förbättring hos reträdesrätt, utan att man borde använda det tränga den förfäktade oinskränkta friheten hos
förbrytaren borde bestämmas i förhållande till goda, som hvardera i och för sig hade, utan att den menskliga viljan altid mera tillbaka till
sättet, hvarpå straffets ulöfvande verkade, i helt och hållet förkasta det gamla, hvilket, om mycket bestämda, från materiens inflytande på
än så bristfälligt, dock framgått ur folklifvet själen härledda skrankor, som merändels ge
det förbrytarens förbättring borde vara straf
nom allmän utbildning af den sedliga viljan
fets hufvudändamål, då förbättringen endast, och hade en nationel karakter. Skulle nu den låter utvidga sig — nämligen genom denna/^* '
när den är uppriktig, kan skydda för återfall. nya fängelsereformen i Tyskland ansluta sig sedliga viljas tillbakaverkande inflytande pijC^
den menskliga organismen, som i sin nuvarandpjS
Fängelsernas tillstånd var äfven vid slutet till de tyska förhällanderna — i hvilket fall utvecklingsgrad alltid bildar de skrankor, vi&«£>V->V
af förra århundradet allt för uselt, för att det endast kunna bära goda frukter —, så hvilka förmågan att beräkna finner sina grân-xÂ?/') çj
dessa reformatoriska bemödanden skulle blifvit måste det framgå ur det bestående, liksom sor —, men som dock till en del äro oöfverfjäriln ur puppan, och en transmarinsk planta vinneliga. Efter dessa erfarenheter—använ
utan följder. Det kom till handling. I Eng
da på förbrytarne ■— gifves det af naturen
land lyckades det Howard 1791 att utverka borde icke öfverföras i ett nytt, för densam
förbättreliga och oförbättreliga förbrytare. De
inrättandet af ett fängelse, hvaruti de fångne ma olämpligt, klimat. Ett tredje system bilda
sednare skulle alltså höra till dem, för hvilka
de sig, ett nationelt, som man kunde kalla det ändamålet med förbättring finge företräde, och
dag och natt blefvo afsöndrade från hvaran
tyska systemet, hvilket väsentligen åtskiljer h vilkas straff bestode i tullkomlig afsöndring;
dra. Liktidigt med Howard i England verka
de förra till dem, som genom straffet skulle för
sig från det amerikanska, derigenom, att faran bättras, utan hvilken förbättring straffet skul
de quäkaren Penn i Nordamerika. I Phila
för fångarnes försämring icke förekommes ge
le synas ändamålslöst, ja omenskligt, då för
delphia bildade sig ett sällskap till förbrytar
brytaren, så länge de organiska förändringarnes förbättring i fängelserna, som i förening nom afsöndring, utan genom ett ändamålsen
ne inom honom icke blifvit frambringade, som
med Howard i England bevisade att förbrytar- ligt handhafvande af deras sammanvaro, då göra den redliga viljans inflytande på afpasnes afsöndring i enskilta celler var det huf- detta ensamt tillåter användandet af alla öf- sandet efter den sälskapliga ordningens for
riga förbättringsmedel i deras hela utsträck dringar möjligt, nödvändigt åter skulle hand
vudsakligaste. Detta system för enskilta cel
la på samma sät.
ler erhöll derförc ock namnet af det phila- ning.
Denna theori låter sig aldrig praktiskt
Vid bedömandet af dessa differente åsigdelfiska eller pennsylvanska systemet. Ar 1823
utföra, derföre, att till och med vid hjelp af freter
hålla
vi
framför
allt
fast
vid
den
satsen
:
bygdes i Philadelphia mönsterfängelset till det
nolagiska studier, det aldrig låter sig med
Försoningen för en begången förbrytelse och visshet bestämma om och när en otvifvelaktig
ta system.
Men krigen 1810—IG ökade förbrytarnes förbrytarens förbättring äro straffets tvänne förbättring har inträtt hos enskilta menniskor,
antal så mycket, att fängelserna med afsön- hufvudändamål. Försoningen, liksom straffets då förändringarne af hjernans form icke altid
tillika drager förändringarne af hufvudskålens
drings-celler icke voro tillräckliga att hysa ändamål, är till och med att föredraga fram form med sig. Den sanna bättringen kan ock
för förbättringen, emedan dess följder äro de endast visa sig i det fria tillståndet.
dem. Byggandet af nya cellfängelser i för
hållande till det tilltagande antal fångar tyck närmaste och säkraste.
Här handlar det uppenbarligen om strafflaI en stat, der ordningens bevakande handtes blifva för kostsamt, och deraf blef följden,
garnes och straffutöfvandets rätta förhållande
att man i Amerika åter började begagna sig hafvas med energi, och med undvikande af al till det samfälda statslifvets. Straffanstalter
na äro nu eu gång icke uppfostringsanstalter,
af gemensamt häkte, hvilket förorsakade; att la långvariga ransakningar, så att straffet träf
icke arbetshus, icke hospitaler, änskönt det
quäkarne helt och hållet drogo sig tillbaka far öfverträdaren säkert och hastigt, skall det vid betraktandet af förbrytaren ofta kan sy
från deltagandet uti fängelsebestyrelsen. För ta i afseende på rättssäkerheten åstadkomma nas tvifvelaktigt, om ej enskilta straffanstalter
underverk. Rättssäkerhet utan hotelse med enligt sin natur torde höra till en af de
att likväl icke uppgifva afsigten med förbätt
nämnda. Må detta till och med vara en viss
ringen, blef åtminstone fångarnes afsöndring straff är omöjlig, och då rättssäkerheten är het, desto förr skall den sednare hemfalla at
om natten bibehållen, och, för att förekomma hotad, så är ock — såsom professor D:r Tell- ett af dessa instituter. För upprätthållandet
förbrytarnes demoralisation vid deras gemen kamp, i New-York anmärker i sill verk öf • af den borgerliga ordningen är det dock nöd
vändigt, att straffet håller sig strängt till den
samma arbete om dagen, blef dem ålagdt den ver förbättringsfängelserna i Nordamerika och enskiltes lagslridiga handling. Har den försträngaste tystnad. Hvarje öfvertrådelse af England — straffet att föredraga, der ingen öfvats, så har det borgerliga samfundet __
denna befallning blef ögonblickligen bestraffad förbättring är att hoppas, och böra sådana det enda samfund, som förbrytaren faller till
last — alltid rätten att förfoga öfver den
med käpprapp af uppsyningsmannen. Det för personer blifva fria för straff, om hvilka man moraliskt ofria individ, men dock icke på
sta fängelset efter dessa grundsatser bygdes kan vara öfvertygad, att de upprigtigt ångra straffets vägnar. Ändamålet med förbättrin
1816 i Auburn i staten New-York och kallas sitt' brott och att de aldrig mera skola begå gen kan således endast synas som det andra
detta system, till åtskilnad från det philadel- rättsvidriga handlingar, der det alltså icke bestraffningsändamålet, i det ändamålet med
loi soningen först har alt bestämma häktnin
fiska, det auburnska cellsysystemet. Den be kan vara fraga om en vidare bättring i fän gens långvarighet, som vid förste gången fö
römdaste af detta slags anstalter finnes dock gelset. Till förmån för sådana kan en mildring rekommande förseelse endast håller sig till
i Sing-Sing, likaledes i staten New-York, och i straffet inträda, dock maste sti affet förrätt- den begångna förbrytelsens storhet, hvarigenom väl lagen lämnar dqjnaren ett visst spel
som år 1825 bygdes af fångarne sjelfva, un visans och rättssäkerhetens skull icke åsido
rum, hvilket han icke kan öfverskrida, men ider kapten Lynes ledning, en man, lika ut sättas. Kunde man uppfinna ett straff, som så nom hvilket honom tillätes att taga i betrak
Der hvamärkt för sin stränghet som för sin beslut säkert och grundligt förbättrade förbrytaren, tande mildrande omständigheter.
rest förbrytelsen beror pä inf lytandet af 'nödgan
som
lagens
hämnande
hand
kunde
åstadkom

samhet.
de omständigheter, d. ä. en på allmäna orga
För dessa tvä systemer strides nu äfven j ma det, så vore striden snart slutad, och niska orsaker grundad viss grad af oförmåga
Europa af de olika partierna. Engländarne straffets förbättringsverk borde da obetingadt att beräkna, såsom t. ex. förbrytarens ung
Ar det redan dom, då kan och skall lagen göra afseende derpå.
luta mera till det philadelfiska sjstemet. I erkännas såsom det första.
Är strafftiden bestämd härefter, så kan det
Tyskland fann delta system en vältalig försva svårt, att hos ett barn svara för dess rigtigt andra ändamålet med straffet, förbättringen,
rare 1 D:r Julius, som, genom sina otröttliga sedliga utveckling, huru mycket svårare är inträda med hela sin verksamhet, och de t vän-
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ne sednare uppgifterna under fångens häktönde att ställa till hans intresse, i det man först
drager omsorg om att skydda förbrytaren mot
dåligt umgänge, och för det andra, att man
bemödar sig, att göra häktningstiden så frukt-’
bärande som möjligt till ernående af förbry
tarens verkliga sinnesändring. Häktningsörten,
dess egendomliga inrättning, behandlingssättet
"■ s. v. hal va för öfrigt att rätta sig efter
dessa fordringar.
(Fortsättning).

Septembermoder.
Soirée eller baldrägt.
( nderklädsel af rosa siden, deröfver en
..pp.ii rock af myckel ljusblå erepe. Denna
ovanliga sammanblanning af färgerna lager ?
sig vid ljus utomordentlig väl ut; rosan un- i
der den blåa crépen frambringar en verkan,®
lik den, som de lysande färgerna i de rika Jj
och glänsande sidentygerna åsladkomma.i
Créprocken har nästan sam
ma form som den grekiska
tunikan, utom det, att den
är af samma längd som den
underklädning, hvaröfver den
käres.
Rocken är öppen
framtill och har nedantill en
mycket djup garnering, som
räcker upp till hälften al
rocken och olvantill är uttaggad. En annan garnering,
WWwwW?
likaledes med rosainfattning,
sammandrages vid lifvet och
betäcker den öfre delen af
rocken, så att rocken likasom
består af tvänne mycket breda
garneringar. Lifvet på rosa
underklädningen är aldeles
enkelt och ofvantill rundt om
infattadt med en fin hvit spets
som står upp såsom spetsen
på ett lintyg. Crêprocken har
ett öppet lif, framtill garne
rat med spetsar, som räcka
ned om lifvet. De korta ärmarne hafva tvenne små krus
öfver hvarandra, och äro in
fattade i rosa. Håret delas
i pannan, är på båda sidor
något krusadt, och baktill
uppburet i en tjock fläta.
Hufvudprydnaden består af
vilda blommor och fulla glän
sande blad. De halflånga
handskarna äro halmgula och
es>
skorna af bronslärgadt get
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Nas la N:r titgifves den 7 Oktober.
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C. Petersenn Officin, 1849.

