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Utkommer hvarje Söndag k]. 7 f. m.

Erkehertig Franz Carls af Ös
terrike Sllfverbröllop.
På slottet i Schönbrunn firades den 5 No
’•ember förl'dna året kejsarens af Österrike för

äldrars silfverbröllop. De från fjerran anlända gästerna, såsom drottningarna af Preus-

GÖlheborg d. 13 JaD. 1850-

Pris för år: 4'/2, för halft år »%. Rdr. bko. (IV

sen och Sachsen samt den kongliga prinses
san Johanna af Sachsen äfven som alla med
lemmarna af kejsarhuset omgåfvo det höga
paret; till och med den ålderstegne erkehertig
Ludvig hade lemnat sitt stilla hem, för alt
bivista festen. Kl. ’/a11 var festlig tacksä-

årgången

gelse-predikan i slotts-kapellet; kl. J/24 begaf man sig till högtidsmåltiden, 'hvilken in
togs i stora åalen i midten af slottet och i
hvilken 75 gäster deltogo. Kejsarn satt meb
lan prinsessan Johanna af Sachsen och drott
ningen af Preussen; paret, som var festens

föremål, satt emellan de kong
liga systrarna, midt emot dem

erkehertig Ludwig och kej-

sarinnan-modren.

Utom des

sa voro sainteliga ministrar
na och de högre milltärauktoritelerna, hanen Jella
chich och flera storheter af
diplomatiska kåren m. fl.

Erkehertig Franz Karl är
äldste brödren af f. d. kejsar Ferdinand och skulle hafva varit dennes thronföljare,
om han icke hade afsagt sig
detta till förmån för sin son
Franz Joseph. Han är född
1802 och sedan 1824 för

mäld med Sophie, prinsessa
af Bayern, född 1805, syster
till

drottning

Elisabeth af

»

Preussen,

■w

född

1801,

och

Marie af Sachsen, född 1805

Ää

äfvensom till prinsessan Amalie, född 1801, gemål till
hertig Johan af Sachsen,
hvars dotter tycks vara be
stämd att grunda ett nytt
slägtskapsband med kejsar

huset.

Erkehertig Franz Karl och erkehertiginnan Sophie af Österrike

W

Hlusireradt
_ _______

Intrigen
Af M. C. Hansen.
(Öfversättning från Norskan).
(Forts, fr. Nrl)
tcrsaa god! Na a ska Dem Dö ogPine la mei
raa. Me Tillatels!”*)” Han lemnade mig efter att
iiafv a sörjt för min pipa, och jag—gnuggade mina
händer al förnöjelse öfver den förträffliga
mottagningen, kort derefter trädde han in,
följd af sin dyrbara fru. Här har du henne
Jack, som hon gick och stod. Se en gång!
Den spetsiga näsan och de små plirande ögo
nen vilja vi gå förbi. Märkvärdigare är
den devot sammanklämda munnen, som bil
dar ett hufvudparti mellan näsan och den
långa skarpt framspringande hakan. Klädningen med de famösa puffärmarna är af svart
bombasin. Mössan, prydd med krépröda slcjfer, har tydligen blifvit påhängd i all hast i
regard af studiurissen, hr. Krafts välincriterade kusin och envoyé plénipotentiaire.
lack för sist!” sade niatronan med älskrärdig nahetef, i det hon böd mig sin torra
hand med ett ceremonielt leende. ”Nu ha vi
ett riktigt skönt väder och väglag, G .di vale lof. Det har allt varit dåligt nog vädret
i vinter. Almanackan spår såmän sannt i år.
A var sa god, en liten dosis! du far! du får
dricka med den främmande. Rättnu kommer
kaffet in. Anne skulle bara slänga litet på
sig.”

”Ni bor ju förtjusande här, madam Ramholt.
Här måste vara vackert om sommarn.”
”Ah ja såmän Gudi vare lof. Annars är
det nu icke värre än vi kunna komma öfver
i byggnaden om vintren också. Det blifver
snart varmt. Här 'jir nu så la la, som det
kan vara hos —”
”Som det kan vara i hvardagsstugan,” beriktigado husbonden. Sed longe erat ennarare,
amice. Efter ett mycket trivialt pladdrande
i samma manér, som denna början, blefvo vi
afbrutna genom den inträdande hushofmästaren, som stack näsan in genom dörren och
förkunnade, at relnaa rart de taali vart ti
l\yslua**), hvarpå mutter höfligen inviterade
mig alt följa. Paul tog flaska, glas och to
bak och slutade tåget, som gick öfver gården
till en stor halfinredd byggnad. Full af för
väntan tiädde jag in i det stora praklgemaket,
kvarest jag hoppades få se det åttonde
underverket, Sören Wcnsells utvalda. Mitt
hopp bedrogs icke. Men först om lokaliteten.
Ett slort hörnrum med fönster vid fönster
två olika speglar med byråer af björk, en di
to soffa och framför den det doftande kaffe
bordet. Ingen piafs vid väggarna var obesatt
med möbler, der en blåmålad skänk, här en
draglåda af ek; här ett spelbord af mahogni,

’) ’Var så god ! Nu skall Ni für död och. pina låta
mig råda. Med tillåtelse!!”
’*) att rätt n:i trief det tämligen varmt i nystugan.
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der en pulpet med skåp; två stillastående
nr i skåp; två gånger Carl Johan och
Eugenia af samma gravyr, en del dåliga Niirnberger-tablåer, en ful Markus Rosenkrands,
en Luther och deremellan ett syperbt franskt
kopparstick: gipsdockor, ett par förgylda kop
par och jag vet icke hvad annat skräp för
resten. Besynnerligast var att skåda ett upp
slaget pianoforte stålldt tält framför kakelug
nen. Sedan fick jag veta, att det stackar,
instrumentet för min skull hade blifvit släpadt
öfver i det kalla rummet; och det var i san
ning ingen rimlig plats att välja, då det skulle
begagnas; ty rummet var bistert kallt. Fön
stren voro beläckta med fingertjock is, förmod
ligen efter sednasle skurningen, och det knäpp
te i väggarna. Som en följd mera af de ti!lfi usna fönstren, än den nedgående dagen, var
en skymning utbredd öfver rummet, hvarvid
jag hindrades att riktigt tydligen se den tju
sande Hebe, som kråmade sig framför kaffe
bordet med kannan i sin högra hand.
”Välkommen till den landlliga ensamheten!”
andadesdenförtjusande mig tillmötes, satt kan
nan ned och gaf mig en lindrig handtryckning.
”Det är så mörkt, att ni visst icke kan finna
vägen till munnen,” sade hon, i det hon fram
räckte koppen! men nu kommer slraxt upplysningen.*
Knappt hade Ramholt stufvat miguppisof—
fan innan två ljusstakar af pläter inburos, och
fyra ljus upplyste nu föremålen.
”Nu kommer det då!” sade Garner, som
länge väntat derpå och fyllde på glasen. Du
har verkligen med relhorisk konst utarbetat
den mörKa bakgrunden, för att sätta din hufvudperson i Korreggiosk belysning.”
”Gud förlåta dig på retborikens vägnar,
huru du blandar metaforer, Jacob. Så du är
annars nöjd med mamselln?”
Sanningen att säga har du icke lagt hen
ne de briljantaste talesätt i munnen; men glo
rian kommer väl med ljusen.”
”hehl geschossen! weit gefehlt! Mamsell
Anna är en dräglig vacker flicka med en åsyn, hvaruli det är Måndag, Tisdag, Onsdag,
Torsdag, Fredag, Lördag, men alls ingen Sön
dag.”
”Så — !”
”Ja, så — — — å! Och klädd var hon i
samma smak, som rummet var dekorerad t. Jas:
gitter icke pryda henne för dig; en anmärk
ning för tio andra: hennes hals var smutsig,
förmodligen efter den i farten aftagna fyrtrådsklådtiingen, och strumporna ]ågo rundt om
kring de blanka kängorna.”
s
”Aj aj!”
”Med synligt välbehag lyssnade mutter till
Annas repliker och hyssjade på mannen, när
han ville politisera.”
”Ni hör nog, hon har varit i stan, h:r Kraft.
Ja, jag ångrar icke på de styfrarna, hon ko
stade mig. Praia du gerna, Annemor, ni< d

(IV årgången
den mannen om komedien. Han slår nog c
slag med, han, kan jag förstå.”
”Àh du är så led, far! —”
Har ni vistats länge i Christiania, mam
sell? ”

”Allt för litet för att prata med om dyli
ka saker, men länge nog för att längta efter
mina goda föräldrar!”
”Du är knäfveln till lös!” ropade Paul och
grabbade efter henne, medan modren leende
kramade sig och säg ”verstohlen ”på mig.”
”Det får jag säga, min dotter har vetat att
sysselsätta sig i stan, båda med skräddarsöm och
brodering, båda med blommor och mösik. Du
måste visa studenten den boketten du gjort,
Anna.”
Ack mor! Den (ar sig icke ut vid ljus.”
Så skall du spälle på Portefiano, der må
Dem tro, hu är inte borte.”
”Om det kan förnöja Er; men det är så
ostäm dt.”

”Ah fan! du har ju stämt och slrammad
på’t hela gårdagen,” påstod fadren. Hon läd sig
då slutligen öfvertalas dertill. O du milda toner
nas gut’! det var ett sannt ord, all det var ostämdt!
I sigsjelft har hon en ganska passabel röst, men
dels är den oöfvad, dels fallas henne rent öra
för harmonien. Då jag nu icke kan återgifsa dig tonerna, hvilka beledsagades af det
fördömda hackbrädet, vill jag åtminstone med
dela dig ett prof på hennes text. Hon gaf
nämligen först en Tysk, sedan en Fransk aria.
Detta är ungefär den Tyska:
Du, du ! ligt migt om Herse,
Du, du ! ligt migt om Skind,
Du. du! kan jo nigt glevben,
Neis nigt ni gudigt dirbin.” *)
Garner småskrattado misstroget och begär
de den Franska.
A' votre service! dock nej! Jag kan hvar
ken erinra eller imitera allt hennes pladder.
Men hvad gifver du mig för denna refräng:
Fä ! Töjsoldat ! Fä 1 Töjsoldal !”
”Hvad skall det betyda ?”
Hvarken mer eller mindre än:
Fais lois soldat!1'1
Du narras Konrad; kan hon läsa fais så
laser hon också foi. Men jag känner dig, när
du skall berätta i den genren. Än Norrska
da, eller brydde hon sig ej om det inhemska,

som andra förnäma narrar ?”
”Nej kors ! Hon sjöng båda : For Norges
Kämpes Födeland och Wolfs sång med mån
ga flera.

Öfverallt förekom åtskilliga vari

antes leetiones, såsom :
Skur (Skue) disse stolle staute (Bauta)

St ene ;
Svæv

paa Fantesticns

(Fantasies)

*)Du, du liegst mir :lm Herzen!
Du, du liegst mir am Sinn !
Du, du kannst ja nicht glauben,
Weisst mehl wie gut
,k|.

Vci;

N:o 2.)
— Du vidste nok paa mig du kuada slide
(lide),
och således fori. Det var verkligen kostligt ;
dock saknade jag en kamrat, med hiem jag
kunne vexla ögonkast. — Hå mamsellen slut
ligen reste sig och hade mottagit sina komplimenler, började Ramholt ett politiskt sam
tal, hvarunder moder och dotter aflägsnade
si“-. Min värd var en stor Wigh, §om du lätt
kan abstrahera dig, dock var han sä liberal
alt medgifva, att Storthingel icke måste beslå
af endast bönder. Samtalet förorsakade mig
ladsnad, och jag afbröt detsamma med en fråga-om hans familj, lian hade, berättade han,
ett par gifta söner, som voro väl besutna.
”Ni behåller väl icke så länge den vac
kra Anna, tänker jag.”
”Äh nej ! Det vore väl mera än jag kun
ne begära. Det finns nog de, som ville hafva Ramholtens dotter, kan Ni tro. Halft om
halft är den saken uppgjord, om hon bara
visste sitt eget bästa. Der är nu en student—
ja det kan vara bra nog. Ser jag honom å
den bana jag slår på, si då kan det gå för
sig. Annars får hon rätta sig efter dem, som
bäst vela hvad henne är tjenligt.”
”Der fick du dock någon upplysning Kraft.
Föräldrar:.a äro altså icke för partiet med
Theologen. Gud bevara oss lör menniskor !»
”Sålunda förstod äfven jag det ! men se
dan fick jag ett helt annat ljus i saken. Och
det vill jag nu också tända för dig, sedan jag
först tändt min pipa, 'fack för aoupén, herr
värd !”
Då vännerna åter sutto vid det afdukade
bordet, fortsatte Kraft sålunda : Efter slutad
aftonmåltid lyste min värd mig välvilligt upp
på ott stort varmt rum med tvänne uppbäd
dade sängar, önskade mig ännu en gång god
natt och sade, att han ville sälta sig och nedskrifva de äskade upplysningarna, sedan det
nu on gång var min föresats att redan nästa
morgon lemna hans hus.
”Du inser nog hvilka tanker som syssel
satte mig. Det var och är till evig tid för
mig obegripligt, hvad det är, som har kunnat
göra denna ulan tvifvel godsinnade flicka till
föremål för vår förträffliga Wensels kärlek.
Men på samma gång vaknade hos mig ett oinåtlligt begår att intriguera mot Theologen;
ty det är platt omöjligt, att han, när han en
gång kominer till besinning, kan hålla ut med
henne.”
”Om endast fjcrdedelen af din beskrifning
är sann, min bror, så måste hon blifva hans
död och fördärf. Det vore synd mot vän
skapen, om man icke befriade honom från det
eländet, så vida det låter sig göra. Men hu
ru vill du bära dig ål ? Vår Theolog v.11 nog
undanbedja sig ditt videtur, känner jag ho
nom rätt.”
”Ah, hvad tänker du på? Ilvcm vill blan
da sig i den spenaten ? Nej mina tanker gin-

Ig
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go ut på att bearbeta fadren.”
”Aha ! Ja han tycker icke om partiet.
Den andre är förmodligen en länsman el
ler — —”
”Nu är du just på samma trall som jag
var. Min plan gick ut på att afskräcka fa
der Ramholt från Theologen, det förs ås utan
att förklena den goda gossen. Men tiden var
så kort, och jag så obekant med personerna.
El t sakta knackande på dörren afbröt mina
idéers irrande lopp. ”Kom in !” och se, Ramholts Ros inträdde med lätta, darrande steg.
Öfverraskad hvrtade jag tobaksmolnen åt
sidan och gjorde för henne en riddarlig bug
ning.”
”Gode hr. Kraft,” började hon; ”Ni får
ursäkta min sena uppkomst. Då jag hörde
Er gå upp och ned, så tänkte jag, alt jag i
morgon väl knappt får tillfälle alt tala med
Er allena. — Men ni tycker säkert, att jag
både är obeskedlig och kommer allt för opassande — —”
”Jag tycker, kära manuell, att intet kan
vara behagligare, än alt göra sig förtjent af
en så älskvärd dames förtroende. Haf dock
godheten att taga plats.”
”Tack, jag får nog sitta! men jag blyges
att besvära Er. Så måste ni då ve a, att me
dan jag var inne i sta’n, så var det en stu
dent, han är härifrån böjgden, och är slägt
med länsman Tromnæs, s;nn ni väl har hört
talas om.”
”Det förstås.
Och studenten, mamsell
Ramholt ?”
”Måske ni känner honom, del är Chri
stoffer Nygaard””
”Han är mig just icke bekant. Men —”
”Ja det kan vara det samma. Men om ni
för min skull ville göra hans bekantskap.
Det är ”såmän ett pynteligt Menneske,” och

han —”
Kanske ni har ett bret att anförtro mig till
honom?”
”Gud bevars!” ropade flickan förskräckt och
såg på mig med stora ögon! ”Huru kan ni
veta det?”
”Detta och mycket mera ser jag genast Ut
en vacker flickas ögon. Jag ser äfven, att
han håller förskräckligt mycket af er, och att
ni har skänkt honom ert sköna hjerta. ’
Nej nu ser ni för myckel. Milt hjerta ,
det vill säga, ja— jag menar — ack hr. kraft,
jagärjusågodt som förlofvad med en annan.”
”Och denne andra lycklige, får jag veta
hans namn? Får jag gissa?’
”Ja om ni kan gissa det, så

så

så

är ni född på skärthorsdagWensells namn låg mig på läpparna. Men
jag drog det äter ned i bröstet. Det hade
varit oklokl, och ville hafva afskräckt den
lilla trolösa, som emellertid nu på en gång
tycktes mig älskvärd.
(Forts.)

Öfverfarlen till Nordamerika.
ii
Efter tre till fyra dagar tog orenlighe-

ten i värt rum så öfverhand, att luften all
deles förskämdes af afskräden efter förtärda

lifsmedel, såsom potatisskal, ruina ägg o.s.v.,

men i synnerhet af följderna af sjösjukan. Här
visade sig ett karaklersdrag af de kära Tys
karna, hvilka, så länge intet maktspråk är vid
handen, som säg->r: ”del skall och måste de
göra', säkert icke rör en hand, och hvilka
af fruktan, att en skulle göra något, som ic
ke äfven gjordes af en annan, eller att en skul
le bortföra något, som egentligen tillhörde en
annan, heller svärja öfver smuts och orenlighet och lida de slörsla olägenheter. Slutligen
gick jag, beledsagad af en köpman, en värdshus
värd, en skolmästare och en spegelfabrikör,
hvilka tycktes mig vara de respek!ab'aste, till
kaptenen och frambar min ansökan, som be
stod uti, alt han borde utgifva vissa förhåll—
ningsreglor, för all tvinga passagerarne till
renlighet, så vida han ville förekomma anfiars
oundvikliga sjukdomar. Kaptenen gick genast
med mig och tolken ned i rummet och läl för
kunna, att från och med delta ögonblick skul
le alla mina anordningar efterföljes så som de
voro hans egna, och således steg jag till den
högsta värdigheten näst kaptenen, till den hög
sta ordningens vårdare. Derpå utväljdes bland
passagerarne tio under-inspektorer, och hvar
och en fick några sängar till inspektion, llvilken af passagerarna, som icke slädade, fick
intet vatten. Inspektionstimmarna voro alltid
för mig de svåraste på hela dagen. Hvad plå
gor jag då måste utstå, huru jag måste grä
la och uppretas, innan jag kunde brin;« de
tröga menniskorna till att göra allting rent,
derom kan man icke göra sig någon idé; des
sa menniskor dogo nästan af ledsnad, men ar
beta ville dock ingen. Ofta måste jag med tillhjelp af matroserna draga dem fram och tvin
ga dem till arbete. Sjukdomarna ökades för
öfrigt dag för dag, och knappt åtta personer
blefvo helt och hållet fria från sjösjukan. Kap
tenen anförtrodde mig äfven skeppsapotheket
och användandet af de i sanning mycket enk
la medikamenterna. Således tilldelades mig en
ny värdighet, jag blef skeppsläkare. Med hvitken embetsmin besökte jag icke nu dagligen
tvänne gånger mina patienter, Lito dem uträc
ka tungan och kände dem på pulsen, /.litt hu
vudsakliga medikament var piller, dels ii<rför
alt mitt apothek var deemed bäst försedf, och dels
derför, att jag ville göra ett slut på de evi
ga uppkastningarna genom alt alleda det på
annan väg; men jag anade icke, alt jag deiigenom, till icke ringa obeqvämlighet för
passagerarne, endast förflyttade den allmänna
olyckan från mellandäck till fördäck. Jag
hade en patient, som jag icke trode skulle

komma lefvande till Amerika.

Han låg plå-
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gad af oupphörlig hufvudvärk,
för det mesta alldeles sanslös,
liksom om nervfeber varit i an
tågande. Denna gaf jag nu. i

(IV argangea

gg

motsats till de andra , tvänne
gånger om dagen in kräkpulver,

hviiket också efter fyra dagars
förlopp förlijelple honom på be
nen. Jag hade en lefversjuk.
med hvilken jag också var illa
kommen; det var kaptenens kock.
Afven han blef snart hulpen ge
nom milt universalmedel, hvarmed jag befriade honom från
hans öfverllöd på galla, hvaraf
lefversj uka ständigt lida, och lät
honom derjemle nytja omslag af
sjövatten. Min föröfrigt briljan
taste kur, som inbragte mig det

.,àæ' ©vi

Sia

än"'

största anseende, och som för
skaffade mig två buteljer cham

pagne, var behandlingen af en

kajufpassagerarcs fru. Jag till
kallades midt i natten, fann den
lidande anfallen af den häftiga
ste kolik och gaf henne ett klystér af provensolja med 25 drop
par opium, hviiket ock ögonblick-
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Nöjen om bord på ”Samuel Hop.”
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ligen förskaffade hen
ne lindring

Men h’^n

denna kur daterade sig
ock mitt rykte och det
grundades så fast, alt

jag tror mig kunnat

. skicka en hel h op till
deras fäder, utan , att

derigenom skada det
samma.
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Friedrich Heckers afresa från Neu-Jersey
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ha friska luften. En gång hvarje vecka var
tvätt-visitalion, cch en och hvar, så väl karl
som qvinna, måste påkläda sig rent linne, an
nars blef personens namn anteknadt och han
gick då miste om vatten. Mina kurer voro
oita för mig mycket lönande. När den sjuke
åter blifvit frisk, fick jag vanligen en butelj
vin eller bränvin, eller al Schweizarna körs
bärslikör till skänks. Jag hade derjemte för
mig öppnad en särskild biförljenst derigenom,
att jag ritade porträtter emot tre buteljer vin
för stycket, livar ock en som blott hado vin,
dröjde icke att låta porträttera sig, för att
sända porträttet hem. Ju värre karrikatyrer
jag nu gjorde af personerna, desto tillfredsnare och nöjdaro voro de.
De största olägenheterna vid kokningen,
för hvilken inrättningarna i förhållande till
alla, som på dem gjorde anspråk, voro myc
ket ändamålslösa och otillräckliga, öfvervann
jag derigenom, att jag förenade mig med ett
sällskap af åtta personer, åt hvilka jag lemnade mina lilsmedel och derjemte en butelj vin,
hvaremot de åtogo sig att hålla mig med varm
mat. Sällskapet bestod af tva bagare, en köp
man, en kopparsmed och en spegelfabrikör,
och jag måste till deras beröm erkänna, att
jag under hela milt vistande på skeppet erhöll
alldeles förträfflig mat. Två gånger koin vårt
kök i brand; en gång om aftonen, då alla re
dan voro under däck, genom en fru, som släppt
smör i elden. Ilade icke våra matroser varit
så skyndsamma, hade en stor olycka kunnat
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hända.
Vinden vände sig nu mot söder, och dels
för att begagna densamma, och dels för att
undvika golfströmen, riktade vi vårt lopp
mot norr. Vårt skepp var en ulmäikt segla
re; det lemnade alla andra, som vi träffade,
efter sig, och dessa voro icke fa, ty jag räk
nade på en enda dag omkring 16. Då vi 45 dagar hade fortsatt seglingen i denna kurs,
blef kylan så bister, att vi en vacker morgon,
då vi kommo upp pä däck, funno den präkti
gaste glansis. Vi hade anländt till bankarna
af New-Foundland, der, såsom jag hört berät
tas, hafvet endast är så djupt som Strassburgs
Münster är hög, och då man alltså kan nå
botten med fisksnöre, är det en god jilats för
fiskfångst. Äfven funno vi här många fiska
rebåtar, små fartyg med en mast. Fisken
blifver fångad med krok, hvarpå sitter en bit
kött eller och endast något glansande, och
fiskas till och med pà två fots diup invid stran
den. De fem eller sex man, som befinna sig
i ett dyligt nötskal, blifva icke hyrda sa som
matroser på längre färder, utan haf\a eu \iss

Kölden blef allt skarpare och ofta hade
vi snö, blandad med regn. K iplenen fruktade
till och med lör drifis och lät ständigt hålla
skarp utkik. Under sådan väderlek är d t högst
obehagligt om bord; man är tvungen att hål
la sig under däck, der man icke kan företaga
sig stort annat än äta och sofva. För att lä
sa och annat dylikt är det för mörkt, och sät
ter man sig under luckan, så kan man för in
trängande drag och regn icke uthärda länga.
Vanligen krypa då alla (ill sina bäddar, för att
värma sig. Sednare, då vi åter kommo i de
varmare regionerna, musicerades under reg
nigadagar. De, som kunde sjunga, satte sig till
samman och blandade sina röster med inslrumenternas ljud. Mindre omtyckta personer
drogos väl till och med ur deras sängar, och
uppvaktades med en fasaväckande kallmusik,
beledsagad af bläckinstruinenfer.
Om altonen från den 15 till 16 började
sjön att gå högt och skeppet att kränga, förtretligare än annars. Under nallen var rörel
sen, så häflig, att alla kistor och lådor bör
jade företaga sig en lustresa omkring i rum
met. I samma ögonblick kom milt hufvud i
en högst obehaglig beröring med skeppsväggen, eller rätare sagdt, i ena sekunden stod
jag på hufvudet och i nästa sjönko mina ben
så djup*, att jag måste hålla mig, för att icke
åka med de revolterande lådorna.
Jag
var i början alldeles« bedöfvad af den slöt
jag fått i sömnen, och af det omenskliga
buller, som bläckkärlen förorsakade, hvilka
genom ett enda ryckande hade fallit al »ina
hakar vid sängarna och nu dansade omkring
på golfvet i sällskap med de, 30 mått stora,
vidjeomflätado vattenflaskor, kistor och koffer
tar, potalis-och löksäckar, ja potatisen och
löken, som slutligen befriade sig ur sina fän
gelser, dansade nu på ogen hand och gjorde
sjelfva musik vid hvarje hoppande de gjorde
på klingande saker och ling, och frambragte
tillsammans med bullret al de storre föremå
len, ett ljud lika starkt som elden från hand
gevären i en drabbning. Q vinnornas tjutande
och skrik, barnens jämrande, bondgossarnas
försagda klagoljud, svordomarna af dem, som
i första förskräckelsen hade rusat ur sina sän
gar och nu fingo stötar al de omkringrullande lådorna; allt detta buller i elt trångt till
täppt rum och derjemte dånet öfver våra hufvuden af alla de tunga föremålen, som lös
gjort sig, bullret af de fram-och tiilbakailande matroserna, knakandet i master och stän
ger, de pipande ljuden i lagen, kaptenens be
fallningar genom roparen och dessutom ma
trosernas skrikande allt detta var verkligen

andel i fångsten och vinsten.

sinnesdöfvandc.

(IV årgången
Det dröjde några sekunder, innan jag kun
de återfinna mina lem sinnen i detla förfärli
ga buller. Men då vi hade upptändt några ljus
och jag började någet orientera mig i detla
chaotiska virrvarr, kunde jag oaktadt de an
dras ljutande och skrikande icke hälla mig från
skralt—-ty de åtskilliga grupperna rundt om
kring voro verkligen komiska: Der satt I. ex. en
Schvabare, som i sitt hjertas ångest icke viss
te, hvad han skulle gömma eller rädda, och
höll en 30 mått stor vattenflaska; gent emot
satt en annan drummel, som ville rädda en
lykta; den sednare kom dä genom en häftig
vågstöt i en stark beröring med vattenflaskan,
alt endast den sednares vidjeflätning räddade
honom från ett opåkalladt störlbad, men kun
de ej förhindra några glasbitar från lyktan,
all djupt sarga hans hand. Några bondflickor
trodde sig kunna stödja sina kistor vid att sät
ta sig på desamma; men på en gång började
dessa göra kullerbytta med de sköna, och des
sa foro skrikande omkring i rummet, som om
det med ens skulle burit af till Blåkulla. Då
jag visste, att ingen fara hotade på öppna haf
vet, till och med om skeppet skulle förlora
hvarenda mast, så kunde jag trygt öfverlemna mig åt betraktandet af hvarje i rummet före
fallande scen. Jag såg en Jude göra ett hopp,
som skulle väckt den dristigaste koustridares
förvåning. Judens koffert tillät sig nämligen
alt göra en utflykt öfver 4 eller 5 andra vid
motsatta sidan af skeppet, direkte in i en säng,
hvarest till all lycka ingen låg. Juden först
och kofferten efter—men samtidigt framrycka
äfven frän alla sidor de sammansvurna kistor
na och lådorna och instufva den jemrande Is
raeliten emellan sig. I sin ångst och nöd gör
denna uu midt ur skeppsrummet påeltafståud
af minst 12 fot elt språng in ull sin koj, och
det genom en öppning, som hade högst två
fots höjd. Jag Lar sedermera ofta betraktat
platsen och icke kunnat begripa huru det var
möjligt för Juden alt utföra språnget, utan att
kråssa hufvuskålen; endast genom en besy n

nerlig medverkan af en svängning af skeppet
kan jag förklara detta språng. Mot morgo
nen tilllog stormen och larmet om möjligt än
nu mera. Sängarne började darra och deras
innehafvare kröpo veklagande utur desamma.
Hvad det dock förorsakar en alldeles egen
känsla, när man ena slunden slår på hufvu
det och nästa ögonblicket hänger sväfvande
emellan framrusande kistor och lådor. Då
dagen började gry, ville jag gå upp på däck,
och hvilket lyckades mig efter trenne
försik.
Slutligen hunnen på däck, gjordo
jag genast en kullerbytta åt andra sidan al
skeppet, hvarvid jag stötte mitt ben så hårdl,

N:o 2.)

niustreradt Söudags-Magasin.

alt jag i flera veckor led deraf. Jag gick. i
det jag^höll n.ig i tackel och tåg, till akterkajutan; därifrån kröp jag till million af skep
pet, livarest stod ett vindspel, vid hvilket man
kundo hålla sig, och der jag äfven fann en
kajutpassagerare, soin gjorde mig uppmärksam
pä den tilltaganda stormen ute på hafvet. Här
hade jag nu den mest storartade syn, jagnågonsinn upplefvat. Den som ännu icke upp
lett någon storm på hafvet, kan ieke göra sig
något begrepp derom, och för en sådan vill
det. äfven blifva svårt att uppfatta en skil
dring deraf. Jag hade redan s-tt mången be
römd tafla af en sjöstorm och förvånades ice litet öfver alt finna en så oändlig skillnad
på verkligheten och målningen. Det är icke
de regelmässigt hvarandra drifvande vågorna,
utan en ofantlig vattenmassa, som plötslige
reser sig och åter nedsjunker. Nu kommer
det helt och hållet derpå an, om man befin
ner sig uppe på vågen, eller på sidan af hen
ne, eller om man just nedsänkt i djupet, gri
lles af en annan våg och lyftes i vädret. För
matroserna har jag verkligen den största akt
ning; man kunde knappast se på huru dessa menniskor, hängande i tåg och segel, jagades
fram och tillbaka af stormen. Vi förlorade 3
segel och bogsprötet, hvilket afbröts som en
tändsticka. Stormen var gynnande för vår
resa; den förde oss framåt med häftig fart.
Jag tillbragte fyra timmar på däck i åskådan
det af delta härliga skådespel. Men då var
jag också genomvåt och styf af köld, samt
förfogade mig åter ned i skeppsrummet, för
att intala folket mod, hvaruti en af passage
rarna med ypperlig talareförmåga bistod mig.
Det är verkligen märkvärdigt, hvilket infly
tande man kan ulöfva på massan, när man
talar med lugn och åhörarne märka, att man
ä,r öfvertygad om det, hvarom man talar.

(Forts.)

Kröd, Arbete och Sßnnin» !
Fröjderop från en Fransk arbetare till si
na medbröder.
I.
Arbetare, mina kära kamrater!
Tillåt, mina vänner, alt jag, en arbetares
son, sjelf i lång tid arbetare, författare af fle
ra verk till undervisning för arbetare, låter
eder höra min stämma, till hvilken J (orden
sätta förtroende,
Ty i det jag talar till eder, gör jag det
med fullkomlig kännedom till edra behofver,
odra rättigheter. Det är ju icke något skäl
förhanden alt förmoda, det jag skulle hafva
’•ågot intresse af alt bedraga eder, då jag
kvarken är köpman eller fabrikör, hvarken bygNadsspekulant eller verkstads-föreslåndarc.

M::i afsigt är altså att säga eder rena san
ningen öfver edra egna intressen, hvilka äro
mina. Jag yille säga eder, hvad som kan skgda eller gagna desamma. Jag villskydda eder emot de oöfverlagda afvikanden och vill
farelser, för hvilka desamma kunna utsätta eder, emot de falska förhållnings-reglor, till
hvilk i folk utan erfarenhet skola förleda eder;
mot de förluster och den fruktlösa ånger, som
i sedan skola vidkännas.
Folket i Paris behöfver endast att se en
svag ljusstråle, och det blifver genast dag i
lians själ; men ibland serdet äfven i sin liflighet en lysmask istället för en stjerna, ett irrbloss
för ett verkligt ljus, och många menniskor gö
ra sig ingen samvetssak af, att genom dylika
medel föra det från sin påbegynta bana och
medelst öfverraskning inleda det på deras.
Arbetarens väg är arbetet; ändamålet är
hans och dess familjs uppehälle, hvartill han har
rättighet.
Allt, som har afseende på att gifva hans
väg en annan rigtning, eller bringar honom att
lemna densamma, afhålier honom äfven från
ernåendet af silt mål, och måste följaktligen
bringa honom och hans familj på fall.
Det är ett mot honom och hela samfundet
begånget brott; ty han är liksä väl en ledamot
af detsamma, som en för detta hertig och pair,
eller en millionär, och med den samma rättig
het: menniskans rättighet.
Lålom oss derföre, mina vänner, tillsamman
undersöka den ställning, hvaruti vi befinna oss,
för att finna, hvaruti den kan vara edra in
tressen nyttig eller skadlig, huruvida den äf
ven gifver orsak till farhåga eller grund till
förhoppning.
J uppehållen eder på gatorna, på grund
deraf, att det i de flesta verkstäder icke Ifin
nes aibete. Men i de flesta- verkstäder skall
det heller icke blifva naget arbete, sålängc J
förblifva på gatorna. Hulvudsakligen i de
verkstäder, der man icke sysselsätter sig med
föremål, som icke höra till lifvets umbärligare
behofver, såsom:
lyxmöbler,
konstarbeten i brons och andra materialier,
juvel-och guldsmeds-arbeten,
vagn-och sadelmakare-arbeten för lyxen,
tapetväfverierna och spegelfabrikationen,
åtskilliga arbeten, som tjena till prydna
der för boningar och magasiner,
tryckning af konstverk eller al kostsam
ma verk för bibliotheken,
bokbinderiarbeten;
snörmakeriarbeten,
och hundra andra saker, som jag ej be
höfver nämna för eder, da J veten del lika
väl som jag.
Fabrikörerna kunna blott gifva arbete, när
de erhålla beställningar; men sa långe det på ga
torna ännu visar' sig en sådan rörelse, skola
inga beställningar komma, emedan man me
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delst den derigenom uppkomna orolighet hvar
ken kan tänka på förnyandet eller fullsländiggörandet af sina möbler, eller på inköp af
smycken, böcker eller andra lyxartiklar, och
lifta litet kan köpmännen falla på den idén all
lata reparera skadorna i sina våningar och
magasiner eller bygga nya,
Ihar och en al eder bör endast öfverväga de följder, som stoekningen i affärer just
nu utöfvar, och sunda menniskovettet som isynnerhet utmärkar folket i Paris, skall lätt
säga eder alla, långt ifrån att verka för <>dra intressen, skaden J desamma på det känn
baraste.
J skaden desamma ännu på tvänne andra
sått.
Tumult, eller allt, som blott har utseende
deraf, aflägsnar främlingar. Nu är det eder
icke obekant, att enligt de sednaste beräk
ningarna, uppehålla sig årligen mera än hun
dratusen främlingar i Frankrikes hufvudstad.
Dessa hundratusen individer erhålla icke blott
innehafvarne af hotel garnis och restauratio
nerna, de befolka äfven theatrarna .och kon
sertsalarna och gifva således skådespelare, musici, dansörer, dekorationsmålare,förvaltningsoch tjenarpersonal alt lefva af.
De resa i vagnar, och deras penningar
komma icke blott hyrkuskarna tillgodo, ’utan
äfven vagnmakarna, öfvcrhufvud alla arbetare,
som drifva vagnmakeri o. s. v.
Man får derföre icke drifva bort främlin
garna; ty de bringa icke allena den arbetan
de klassen utan jemväl andra klasser förljenster. Dessutom taga de, då de återvända till
deras hemland, sntaken lör vår industri, konst
och moder med si".
Och veten J, hvad följden deraf blifver?
1‘öljden deraf är, all Paris’industri tilförcr
ärligen för mer än 40 millioner francs af fö
remål, som äro förfärdigade hos oss. Dessa
alster för ,40 millioner francs i värde uppslå
dock icke af sig sjelft, utan de måste fram
bringas genom arbete.
Om främligarna genom fruktan, seij^rs?
förhållanden ingifva dem, fördrifvas, s^^nja
de sig vid, att göra sina ulflvkter anfclfclä-'
des, eller blifva hemma, och pariserailS^

inkomster förminskas med den andel han
i de 40 millionerna, oberäknad t förlusten af
det, som han, utan att märka det, kunde haf'a fortjent genom främlingars vistande i Frank
rike.

J vi.jen måhär.da invända, mina kära vänner,
att ett sådant tumult är öfvergående, och att
främlingarna skola återkomma då det upphört.
Jag hoppas detsamma. Hvad som emel
lertid har gått förloradt, del är och blifver
förlorad!.
(Forts.)
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Liten mössa, att begagna vid hemgåendet
från theatern eller bal, består af rosa och
hvita cheniljer, och blifver, som våra läsarin
nor genast se, häckladt på vanligt vis och
prydd med en rosett af rosa-chenilj.
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Anmälan.
Af IHustreradt Söndagsmagasin utkommer
hvarje Söndags morgon, kl. 7 f- m., ett N:o
i stor folio om 8 trespajtiga sidor, motsvaran
de 48 vanliga oktavsidor. Priset är för helt
år eller 52 N:o 5 Rdr bko och för halft ar
eller 26 N:o 2 Rdr 36 sk. banko, deruti halt
va poslförvallare-arfvodet är inberäknadt, da
redaktionen betalar andra hälften vid härva
rande postkontor. Prenumeration emottages »
Rikets alla postkontor, äfvensom hos utgif-
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Götheborg d 2 Jan. 1850.
C. PETERSEN
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Klädsel

till promenad

a

(åkande).

Kläd ning a? mörkgrönt damast, my
cket vid, men utan garnering. Lifvet högt och släti. Ärmarna ne-

dantill öppna med

y»

underarmar af

hvitt musslin.. Kappan af kanolbrunt
sammet, besatt med Dentelle de lai-

ne; prydnaderna bilda en dubbel
rad af ranker. Mantiljen är af
kort rund form och har en kapaschong. Hatten är äfven af kanelbrunt sammet, prydd pä båda sidor
na af hufvudet och under skärmen
med sammetsblommor.
Klädsel till promenad (gående).
Klädiiing af gulgrå merino, aldeles

»lät, högt lif, ärmarna trånga från
aseln till handleden, der de gå ut i

ett br »derad muslinskrus. Kappa af
grått kaschmir med rikt snörmakeriarbete af samua färi endast aågot mörkare. Hatt af hvitt siden
med en liten hvit slöja, som dra
ges öfver hatten och knytes under
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Nästa N:r utgifves den 20 Januari.

C. Petersens Officin, 185Û

