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IL LÜSTRERADT NYASTE

S ON D A G SM A G A SIN.
N:o 1. Utkommer hvarje Söndag. Götheborg den 4 Januari 1857. Pris för år: « R:dr 32 sk. B.co. XI årgängen.

Prinsessan Sophie 

af Nassau.

Vi äro i dag i till
fölls meddela ett por
trätt af denna fur tinna, 
som innan kort kommer 
att blifva en medlem af 
svenska konungafamil
jen. Prinsessan Sophie 
af Nassau, prins Oscars 
trolofvade, är en dotter 
till den 1839 aflidne 
hertig Wilhelm af Nas
sau i hans andra gifte 
med prinsessan Pauline 
af Würtemberg. I för
sta giftet var hertig Wil
helm förmäld med en 
prinsessa af Saehsen- 
Altenburg. Prinsessan 
Sophies helsyskon äro 
en äldre syster, prinses
san Helène, gift med 
regerande fursten af 
Waldeck, samt en bror, 
prins Nikolaus, född 
1332. Af halfsyskonen 
är den nu regerande 
hertig Adolf sedan 1851 
gift med prinsessan A- 
delaide af Anhalt-Des
sau, sedan hans första 
gemål Elisabeih, dotter 
till storfursten Mikael 
blott ett &rs äktenskap 

»
Vå

%- K

ren, packade skyndsamt 
sin lilla koffert och for 
till hufvudstaden, för att 
bli sällskapsdame. —

Jag betraktade heu- 
ne en stund helt lugnt: 
— Derefter frågade jag. 
"Hvad är det mamsell 
kan, som kunde rekom
mendera er till en så
dan plats?’1

Hon såg på mig med 
stora ögon. ’’Jag sjun
ger litet,” svarade hon. 
Ett långt så-å! var mitt 
svar. — Annu aldrig 
hade jag hört, att man 
valt en sällskapsdame 
för hennes röst.— ”Kan
ske förstår ni att sköta 
hushållet?” fortfor jag 
slutligen; ”sjukliga da
mer behöfva ofta ett bi
träde, som öfvertar des
sa små bestyr; andra 
önska, att de sysselsät
ta sig med broderi, gar
nera deras hufvudbona- 
der, kragar och ärmar, 
eller också med söm
nad. Dessa små prakti
ska kunskaper äro nä
stan oundgängliga vid 

af Ryssland, efter 
aflidit 1845. Herti-

förfrågade jag mig naturligtvis om hennes
närmare förhållanden, och på hvad sätt hon 

en sådan plats, och en 
tillfredsställelse för sjelfkänslan; ty hvem 
ville väl förtära en främmandes bröd utan 

gen har tvenne helsystrar, af hviika den 
ena, prinsessan lerèse, är förmäld med 
prins Konstantin af Oldenburg, infanterige
neral i rysk tjenst, den andra, prinsessan 
Maria, med regerande fursten af Wied.

_ _________ (111. Tidn.)

Ilon vill bli sällskapsdame.
”Jag har kommit till Dresden, för att 

här söka plats som sällskapsdame,” sade i 
går en vacker ung blondin, som genom sin 
faders död, hvilken hade beklädt en bety-

förberedt sig att möta sin nuvarande belä
genhet. Det lättsinne, som karaktiserar vå
ra embetsmannafamiljer, hviika framlefva 
sin dag, utan att kasta en allvarsam tanke 
på morgondagen, hade äfven egt rum i den 
unga damens föräldrahus. — Man hade, 
som det tycktes, trott på familjfadrens o- 
dödlighet och derför enligt hans stånd för
tärt de betydande inkomsterna. Nu hade 
enkan af sin lilla pension ännu några o- 
myndiga barn att försörja; svåra umbäran

att äfven gerna förtjena det?”

Hon rodnade. ”En sådan plats tyckes 
mig mera likna en något förnäm kammar
jungfrus ställning,” sade hon stött. ’Eller 
också en vuxen dotters,” svarade jag lugnt, 
”ty allt hvad jag anfört kan vanligen utfö
ras i föräldrahuset af en väluppfostrad flicka 
af medelklassen. Ni har egentligen icke 
lärt något, och sedan ni lemnade skolan 
endast fördrifvit er tid med sysslolöshet.

dande post i en provinsstad, hade kommit 
i förlägenhet för sin bergning. Då hon 
gjorde anspråk på min rekommendation, så

den hotade från alla kanter, och dottern, 
som icke var uppfostrad för sådane och 
ieke kände någon kallelse att dela bekym 

Nu klappar nöden och — ni hoppas genom 
ny sysslolöshet kunha sörja för er existens. 
Det låter ej göra sig.” '



2

’'Men hvad skall jag då ta mig till?” 
frågade hon försagd.

”Lära något, hvad det än vara må.”
’ Jag har en god röst. Om jag finge 

utbilda den?”
’ Vid 24 års ålder är det redan bra sent. 

Och sedan — erfordrar det betydliga me- 
del; hvilka, som jag fruktar, icke stå er 
till buds.”

”Jag kunde vända mig till drottningen.”
”Utan tvifvel, men er ansökan skulle 

svårligen inbringa er mera än en liten 
nådegåfva. Och med rätta. Er herr fa
der egde under loppet af så många år en 
tillräcklig lön, att han dermed kunnat låta 
sin dotter lära någol, hvarmed hon efter 
hans död .hade kunnat förväriva sitt bröd, 
utan att anlita staten, som icke har nå
gon förpligtelse att godtgöra hvad han 
försurn made.”

Han har i sin ställning icke tänkt på, 
att hans dotter skulle komma i en sådan 
belägenhet,”

”Och hvarför icke, då han icke hade 
någon förmögenhet alt qvarlemna’henne? 
— Sannolikt öfverlemnade han det åt ödet, 
liksom så många sorglösa fäder göra det, 
att bereda er en försörjning genom gifter
mål; men det är ett hazardspel, hvars 
nummer icke alltid komma ut; den stora 
vinsten är sällsynt och niter äro ofta till 
och med den bättre lotten. Flickor utan 
förmögenhet borde aldrig hoppas på till
bud. Och med rätta. — Ni t. ex. min 
bästa mamsell, som till och med genom 
era kunskaper icke är i stånd att behag- 

I lliistrcrad t nyaste Söndags-Magasin.

liggöra lifvet för en gammal dame, hvad 
kunde ni väl vara för er make? — Huru 
skulle ni föra hans hushåll, uppfostra 
hans barn? Era föräldrar låta er hoppas 
på ett äktenskap och lemna er dock i 
okunnighet om allt det, som är oundvikligt 
till en lycklig lösning af en sådan upp
gift. Jag förtänker alls icke de unga 
karlarna, när de ängslas för att sätta bo; 
ty vår nuvarande flickuppfostran, som ute
sluter alla lifvets pligter och dess allvar, 
gör saken mycket betänklig. — Ni kan 
väl sjelf inse detta, om ni rätt tänker 
efter.”

En paus inträdde.
’ Men det har dock redan mången flicka 

tagit sig fram, som icke egt flera kun
skaper än jag.”

”Visserligen, det kan ej nekas. En och 
annan gynnas af omständigheter. Men 
antag, att ni nu råkade ut för en välme
nande beskyddarinna, som öfversåg med 
edra brister, och fortfor att lefva med er 
så som ni hittills varit van; — hvad vill 
ni ta er till, när ni blifvit fyrtio år? — 
Derför är mitt råd: arbeta och förtjena i 
ungdomen, så att ålderdomen slipper att 
vidkännas nöd eller beroende.”

”Men huru svårt är det icke, att för
tjena så mycket,” utbröt hon.

”Betrakta våra första modesömmerskor; 
är icke deras belägenhet tusenfallt bättre, 
än en gammal sällskapsdames. Betrakta 
broderi-magasinen, inönstertecknarinnor- 
na, tvätt-anstalterna; detta är alltsamman 
fruntimmersverk och gifter en aktnings

XI årgången

värd, oberoende tillvaro. Hvarje handtverk 
har en gyllene grund, är ett gammalt 
ordspråk, som också kan användas på 
hvarje gerning af fruntimmershand. Det 
är ett jemmerligt högmod att känna sig 
förnedrad genom dylikt arbete. Snille- 
gåfvor äro intet gemensamt gods; natu
ren strör dem ut; utan afseende på föräl- 
drarnes ställning, och ganska mången 
förnäm embetsman skall finna, att hans 
dotter passar vida bättre i köket, än vid 
fortepianot. Hvarför således aftvinga-na
turen, livad den icke frivilligt skänker? 
Bör icke enhvar ockra ned det pund ho
nom är beskärdt, och vara glad, om lians 
kapital, det må nu vara hvilket som helst, 
bär ränta? — Behjerta mina ord, fatta 
ett förnuftigt beslut, och hvar och hur 
jag kan hjelpa er, skall det ske.”

Detta råd gäller för många!

Sverges Jernvitger.
Som förklaringar och noter till den kar

ta öfver Sverges föreslagna jernvägar vi 
på bladets begge inre sidor meddela, tor
de en kort ötversigt, sammandragen efter 
de utförligare redogörelser de stora tid- 
ningarne innehållit, ej vara våra läsare o- 
välkommen.

Det är egentligen tre förslag som med 
egenskap af officiella blifvit framstälda till 
ständernas och allmänhetens pröfvande: 
den kongl. komiténs, öfterste Ericsons 
samt det som innefattas i den på begge 
grundade kungliga propositionen. I afse-

TORNVÄKTARENS DOTTER.
HISTORISK NOVELL.

AF 
Luitpold Baumblatt.

1.

Rhciiskepparcn.
ret I6S9 var för staden Speyer ett år af skräck ocli fasa. Ilen äregirige och eröl-
ringslystne Ludvig XIV af Frankrike utsände sina generaler Jlélac och Jlonclar med 

krigshärar, för alt ödelägga hela Pfalz och förstöra dess praktfulla minnesmärken. Äf- 

on Speyer uppmanades i Ludvig XIV:s namn alt öfverlcmna sig åt franskt beskvdd och 

mottaga en besättning. Invånarne måste ge vika för öfvermagten, och knappt voro de 
franske tropparna i staden, innan också en följd af förtryck och misshandlingar bör

jade, som endast barbariskt öfvermod kunde uppfinna och utföra. Den soldai, som än

nu lick höra talas om styggelserna under del knappt för fyrtio år sedan slutade tret
tioåriga kriget, fröjdade sig, all nu också finna tillfälle alt rikta sig med olyckligas

egendom, och del som för krigaren sjelf tycktes för grymt och omenskligt, utfördes af en hop, som franska arméen 

hade i sitt följe och var bekant och fruktad under namn af »repryttare.»

Dinna hop utgjorde ingen verklig del af sjelfva tropparna, utan bestod af dit lägsta slödder, som icke an

förtroddes någon regelmässig tjenst och som blotl tåldes, för att med dem våga månget företag, hvars lyckliga ut

gång var oviss. Man kallade dem äfven »dödsbuden,» emedan de användes öfverallt, der något bofslreck skullt

verkställas, och om ddti än miste köpas på menniskolifs bekostnad. De buro blå kläder; i stället för franska liljor

O

hade de galge, hjul och svärd iiUydda på sina värjge- 

häng, och pa deras axlar hängde én bundt rep. Det var 

alltsa intet under, att dessa odjur voro mera fruktade 

än de reguliera tropparna, då mången ntöfvad handling, 

som hade fläckat soldaterna, kunde läggas »repryIlarna» 
till lasl.

Det var i September KSS, dä Here, borgare sutlo vid 

ett glas vin i värdshuset »Ankard,» nära vid Rhen, och 

lalle om tsina grannstäders sorglig1 belägenhet. #

— Jaja, det är en svår tid! — började tunnbinda

ren Reinhold, — fransmännen göra få komplimenlcr, 
och det högvisa rådet har gjort väl uti alt öppna por- 

tame för dem; ty annars kunde det i dag sett illa ut 

med vår stad.
— Jag skulle tro det! —- svarade snickaren Burg

hof, — men, granne, vi skola inte bry oss om alt 

vidröra den saken; väggarna ha öron, och vi äro om
ringade af fiender, som öfverallt smyga omkring, för att

uppfånga våra tänkesätt.
— Ni har rätt mäster! Lålom oss liga och tåla.

Men hvad går det ål vår 

Henrik? Hvarför sitter han

den hederlige

så ensam i vrån ocli stödjer
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ende på banornas indelning och benäm
ning öfverensstämma de alla tre. Den 
norra, södra, Östra, vestra och nordvestra 
äro i alla ,re namnen på de särskilta stam
banorna. Likaså sammanfalla i alla tie 
sträekningarne af den södra och östra; i 
afseende på de öfriga afvika de deremot 
mer eller mindre från hvarandra. Så skul
le enligt komiténs förslag den norra och 
vestra banan utlöpa från hufvudstaden i 
en gemensam linea vester om Sigtunnfjär- 
den till Giresta vid Örsundsbro, der de 
åtskildes, den vestra för att ofver Wes- 
terås sluta sig till Köping-Hullbanan i 
Köping, den norra för att fortsätta vester 
om Sigtunafjärden till Upsala och deritrån 
<>å i rak linie ofver Tierp och Dahlellven 
vid Mebede till'Gefle. En sammanbind- 
ningslinie mellan Vendle på den vestra 
och Katrineholm på den östra öfver Mä- 
Inren vid Quicksund iir äfven af komilén 
tillstyrkt. Enligt öfterste Ericsons dere
mot går den vestra hanan på en sträcka 
af I27.1 gemensamt med den östra 
till Ca riueholm i Södermanland, fortsälter 
riktningen åt vester, medan denna böjer 
sig åt söder, skär en sammanbindningsba- 
na mellan Örebro och Askersund vid Halls
berg samt sammanträffar vid Hjulö med 
den nordvestra till Wermland och Norge 
gående banan, medan utgångspunkten för 
sistnämnde bana af komitén är förlagd 
vid Svartå på Köping-Hullbanan. Eric
sons norra bana går från Stockholm öster 
om Sigtunafjärden till Upsala, böjer sig 
derifrån mot vester till Sala, der den gre

nar sig i tvenne armar, afhvilka den ena 
går i norr rakt till Falu-Geflebanan, den 
andra fortlöper i en bågformig linia mot 
vester och sydvest genom bergslagerna i 
norra och vestra Westmanland till Frövi 
på Köping-Hultbanan. I allt hvari de 
begge förslagen afvika har legeringen i sin 
proposition antagit det Eriksonska med 
undantag af den norra banans begge ut- 
greningar från Sala. Det jernvägssystem, 
som i den kungliga propositionen före
slogs rikets ständer till antagande, om
fattar således följande banor: 1) Den 
vestra, utlöpande från Stockholm öfver 
Södertelje Kambol, Katrineholm, Hals
berg, Viby, Hjulö, öster om Skagen och 
Billingen, öfver Falköping och Alingsås 
till Göteborg, en sträcka af 43>/2 mil, 
med en beräknad anläggningskostnad af 
34,850,000 rdr rmt. 2) Den nordvestra, 
utgående från den vestra mellan Hjulö 
och Porla, öfver Kristinehamn, Karlstad 
och Arvika till Magnor vid norska grän
sen; 19‘/4 mil; 15,200,000 rdr rmt. 3) 
Den södra, utlöpande från den vestra vid 
Falköping öfver sjön Stråken, med bibana 
till Jönköping, till Göta ström, öster om 
sjön Vidöstern och Lagaån, vester om 
Finja- och Ringsjöarne till Lund och 
Malmö; 31% mil; 20,400,000 rdr rmt.
4) Den östra, från Göta ström vid den 
södra öfv’er Tenhult, med bibana till Jön
köping, öfver Säby, Linköping, Norrkö
ping oelr Simonstorp till Katrineholm på. 
vestra stambanan; 25 mil; 17,000,000 rdr 
rmt. 5) Den norra, från Stockholm, oster 

om Sigtunafjärden till Upsala och vidare 
mot vester till Sala: 113/4 mil; 8,650,000 
rdr rint. 6) Sqmmanbindninasbana emel
lan Örebro och Askersund: 5 mil: 3,250,000 
rdr rmt. Hela den sammanlagda våg
längden af dessa sex banor utgör 135% 
mil med en beräknad anläggningskost
nad af tillsammans 103,350,000 rdr rmt.

Hela det nu föreslagna jcrnvägssyste
met beräknas kunna bli färdigt på 13 år. 
Arbetet börjas samtidigt på flera punkter 
och drifves med en arbetsstyrka af 10,000 
man, hvaraf hälften soldater af indelta 
armén, hälften enskilta arbetare. Sträc
kan emellan Stockholm och Upsala anses 
blifva färdig hel och hållen under loppet 
af 1860.

Den fråga, som näst vestra banans drag
ning norr eller söder om Mälaren tyckes 
komma att föranleda de skarpaste stri
derna, är frågan om bangårdarne i huf- 
vudstaden. Enligt öfterste Eriksons pian 
skulle, som bekant, en vid Clara sjö 
anlagd bangård bli gemensam både för 
norra och vestra banan, hvilken sednare 
skulle utmed Skinnarviksbergen, på eu 
bank öfver Mälaren, utmed Riddarholms* 
kanalen och på en bro öfver Strömsborg 
till Tegelbacken framledas dit. Enligt 
komiténs förslag skulle östra bangården 
förläggas antingen till Danviks tull eller 
Fatburssjön samt den norra vid Nybro
hamnen. Ett tredje förslag är väckt äf 
grefve A. v. Rosen att leda banan från 
Skanstull förbi Barnängen, på en viadukt 
öfver stora varfve.t, samt vidare längs

hnfviidd i handen? Ilör. Iknrik, tag ert glas och sätt 

er har hos oss! Ni ändrar ändå inkl med ert grubblan

de Ja, om vi hade en armé sådana pojkar som ni, 

då . • •

Ben tilltalade, en yngling med etl blomstrande utseen

de som såg bra ut i sin skeppardrägt, närmade sig med 

sitt glas de vänlige borgrarna och satte sig emellan 
dem.8 ' Hans blonda hår föll i långa loekar nedöfver 

hans skuldror; ur hans ögon strålade ädel eld och hans 

kraftfulla veil förrådde den friske, oförderfvade ynglin

gen. Hans vackra ansigte, som prålade med helsans 

färg, visade mildhet och godhet; dock låg det kring 

hans läppar etl drag' af svårmod, och hans panna öf- 

verdrogs då och då ined djupa fåror.

__  jas Vjjrdar er smärta, — fortfor Reinhold, — 

men hvartill tjenar det, när vi ännu mera försvåra vår 

belägenhet genom grubbleri och svarmod!

_ Ihi är icke vår belägenhet, — svarade Henrik, — 

som så mycket bedröfvar mig; ty deriiti är väl intet alt 

ändra, och vi-måste Irösta oss med andra städers öde. 

Gud gifve blott, att det icke blir ännu värre med oss! 

Det, som smärtar mig så djupt, är den sorgliga erfaren

het jag gjort.

— Låt höra! — sade gästerna med en mun.

— Ni vet, — fortfor Henrik, — alt det lofliga 

skepparskrået i våras förklarade mig myndig och upptog 

mig som medlem i skrået. Jag fick kort derefter full 

last för Dfverrebn; ty köpmännen i vår stad trodde sig 

hedra min faders minne derigenom, att de anförtrodde 

mig sitt fraktgods. I Strassburg, der jag hade flera 

uppdrag att ombesörja, märkte jag bland de sysslolösa 

ge'älkr, som gitigo mig förbi, tillfälligtvis en karl, hvars 

drag icke tycktes mig främmande. Jag betraktade ho

nom nogare, utan alt han såg det, och föreställ er min 
förvåning, då jag i honom igenkände Erdman, f. d. bi

träde hos sladsskrifvaren, och hvilken, som ni vet, för 
tre år sedan bortjagades från staden och dess område 

för åtskilliga begångna bofstrcck.

— Erdman! — utbröt Reinhold öfverraskad, — 

den bofven, som bctäckte sin hederlige faders namn med 

vanära? —

— Ja, mina vänner! men hvad som gjorde mig 

denne slyngel ännu mera förhatlig, var den drägt han

bar, ty veten, att ban var iförd en repryttares uniform.
— Är det möjligt? — sade Biirghof, blek af fasa. 

— Hans fader var min bäste vän och närmaste granne. 

Huru lycklig han är, som hvilar på kyrkogården; ty 

grämelsen skulle dödat honom, om han Öfverkfvat den

na skymf.

— Ja, mina vänner, del bedröfvade mig mycket, och 

sedan den stunden har jag förlorat mitt förra glada 

lynne. Åtskilliga göromål fördröjde min hemresa längre, 

än jag i början hade trott. Då jag ändlligen i dag kom 

hit och såg den kära fädernestaden i ficndehänder, var 

det, som om mitt hjerta genomborrades af tusen dolk- 

stygn. Hen jag hlef lugnare, då jag gick förbi vår 

domkyrka; ty denna tycktes tröstande tillropa mig; »Tänk 

på de store kejsare, som hvila inom mig, oeli de tider, 

de gcnomlcfval. Också de hade strider att bestå; men 

de gingo fördetmesta segersälla och ärorika ur de he

taste slagtningar.» Delta lugnade mig och jag blef åter 

glad tillmods. Sien då vägen till detta värdshus förde 

mig förbi det hus, som fordom beboddes af Erdman» 

föräldrar, ryste jag ovilkorligt och skyndade vidare, som 

om jag förföljdes af ett spöke. Det är tanken på dm-

(Fortsättning, pag. 6.)
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Illustrerait nyaste Söiulags-Magasin.<> XI årgången

Sutthofobro och Stadsgården ofvanpå de 
de der befintliga magasinernn, som skulle 
för ändamålet inköpas och ombyggas. 
Bangården skulle blifva vid den bredaste 
delen af Stadsgården, derifrån en häst
bana skulle utdragas längs Skeppsbron, 
på en lätt bro öfver till Blasieholmen och 
sedan till norra stationen vid Nybroham
nen. Ett fjerde förslag är slutligen att 
förlägga den södra bangården till jern- 
vågen, som borde flyttas till Kastellhol— 
men, och den norra till Clara sjö.

(111. Tido.)

Hvarjchaiida.
En vink för hustrur. Om din man, 

då och då, kommer hem med ett förfin- 
dradt utseende, d. v. s. med en sorgsen 
och tankfull min, så visa dig icke för
skräckt och utbrist: ”Hvad fattas dig, min 
vän? — Tvinga honom icke att omtala 
hvad som ligger honom pä hjertat : han 
skall nog sjelf göra det om han så tinner 
godt. Öfverhopa honom heller icke med 
en skur af skämteord, utan förhåll dig 
stilla och lugn. Tro ieke, då han stun
dom är sluten och tankfull, att du alltid 
är dertill orsaken. Låt honom gå der 
och tiga, tills han sjelf får lust att åter 
tala. Tag din bok eller din söm och sys
selsätt dig dermed, tills han åter lår lust 
•att vara sällskapslik ; men — för allt i 
verlden — visa dig derunder icke vresig 
och tyckmycken, utan vänlig och glad. 
— Låt honom aldrig se, att en knapp 
eller ett band fattas i hans kläder, ty

ne mans trolöshet, mine kära medborgare, som så myc

ket bcdröfval mig och aldrig äter låter mig bli glad.

— Stackars pojke! — sade Reinhold deltagande,

och allasamman voro så upprörde, alt de icke kunde 

finna ord för sin smärta. Det rådde en djup tystnad, 

men som snart afbröls, af hästtramp, 
framför värdshuset. De innevarande

som lät höra sig

till fenslerna, men foro åter förfärade ti'lbaka; ty efter 

några ögonblick stod repryttaren Erdman midt ibland 

dem.
— Nå! Gif plats! — ropade den vilde sällen till 

gästerna och steg häftigt fram till bordet, vid hvilkct de 
tagit plats. — Nu fransman herre i landet, tysk inte 

mer herre!

Med dessa ord bortträngde han en af borgarne från 

sin plats och satte sig midt emot hvars
ädla ansigte betäcktes med vredens rodnad. Gästerna 

slego upp och lemnade värdshuset. Reinhold ville ock

så taga Henrik med sig; men denne vägrade ståndaktigt 

och bk-f sittande på sin plats. Repryttaren studsade 

öfver ynglingens djerflut och sade efter en kort tystnad:

— Du inte frukta fransman, unga glopl Vackert af 

ofta har en sådan småsak uppjagat den 
första stormen på ett äktenskaps himmel. 
Männernas skjortkragar vilja aldrig passa 
dem rätt, efter önskan: se desföre till, att 
din mans skjortkragar göras så väl och 
ordentligt, som möjligt; och om han ändå 
är missnöjd med dem, så bry dig icke 
derorn, ty männerna ha en häfdvunnen 
rätt att resonera öfver förfuskade skjort
kragar.

midt emellan England osh Ryssland 
och räckte de begge motstånds me hän
derna, den ene venstra, den andre högra 
handen. England förklarade sig med Ö- 
sterrike slutligen för konferensens sam
mankallande, men icke utan att förut till
försäkrat sig om majoriteten i anledning 
af frågan om-Bolgrad- och Ormöarne

Hvad de ryske statsmännen förlorade 
i Europa, sökte de emellertid återvinna i 
Asien. Persien stod redan länge på punk

Äterblick.
Låtom oss än en gång kasta en blick 

tillbaka på det förflutna året och dess 
händelser. 1856 års början gaf förhopp
ningsfulla fredslöften. Ryssland fann sig 
villigt att finna sig uti en europeisk skilje
domstols utslag. Redan tycktes det, som 
om Europas politiska ställning efter fre
den den 30 Murs och fördraget af den 15 
April ieke så snart skulle komma att stö
ras af Rysslands tillställningar. Men det 
behöfde blott förflyta få månader, för att 
betaga verlden den inbillning, att ryska 
politikens system skulle från grunden för
ändras genom tlironombylet. Sedan Ryss
land i öppen kamp så väl på slagfältet 
som vid konferensbordet dragit kortaste 
strået, började det sitt hemliga spel, för 
att bringa split mellan de allierade mag- 
terna. Genom hårklyfveri försökte det 
att tillintetgöra den klart uttalade åsigten 
i Pariserfördraget. Men Petersburger- 
kabinettet ernådde hvarken det ena eller 
andra målet. Logis Napoleon ställde sig

ten att komma i konflikt med England* ° 
för det krig, som fördes om Herat. Ryskt 
guld lät alla andra gesandtskaper vid 
schahens hof träda i skuggan och förli
tande på czarens magt, föraktade Persi
ens herrskare Englands protest. Först 
nu, då engelska expeditionen i Persiska 
viken blifvit verklighet, börjarschahen att 
draga öronen åt sig och hans gesandt 
Feruk Khan visar sig mera böjd att lyssna 
till lord Stratford de Redcliffes i Konstan
tinopel önskningar och fordringar.

Afven på asiatisk-europeiska gränsen 
började Ryssarne straxt efter fredsslutet 
att åter upptaga sina operationer mot de 
kaukasiska bergfolken. För ieke länge
sedan ha de åter besatt Schukum Kale, 
hvilken plats de utrymde under orienta
liska kriget, och derigenom vunnit en fast 
position mot Tscherkesserna och Sefer 
Pascha. De bete sig der som landets 
rättmätiga herrar och borttoge pä grund 
häraf ett antal (aderton) turkiska han
delsfartyg, under föregifvande att skepps_ 
papperen icke funnos i behörig ordnin".

dig! Courage god sak; kan bli god soldat för store ge
neral Monclar!

— Tig, eländige! — ropade Henrik, — ochförsök 

icke att narra mig raid din rådbråkade tyska. Du är 

lika likt fransman som jag. Jag känner dig, Erdman, 

aldankade skrifvare.

Vid dessa ord bleknade förrädaren, och skummande 

af vrede svarade han:
—- Nå väl, du känner mig: jag är Erdman! Och 

skola ni alla erfara, att ni inte förskjutit mig för intet. 

Jag skall lära er, att för framliden icke bortjaga he

derliga föräldrars barn från er stad som en hund.

— Så? menar du, att man gjort dig för när, stdan 

du fört det högvisa rådet bakom ljuset, förfalskat do

kumenter, bestulit kassan och slutligen, för att sälla 

kronan på dina nidingsverk, velat förföra det oskyldiga 

barnet, tornväktarens dotter? Blygs du inte, att nämna 

dina hederliga föräldrars namn!

Erdman skar tänder; men bemödade sig att dölja sin 

vrede, emedan lian ville ha underrättelser om flickan; 

han antog derlör en innästlande lon och sade till Henrik:

Låtom oss glömma det förflutna, landsman ! Det 

har nu engång skett och står ej till att ändra. Ser du 

jag tycker om dig, och jag kan kanske göra dig mån

gen tjenst. Jag förmår mycket hos general Monclar, ja 
jag är honom oumbärlig, ty han är eu stor vän af 
schackspel, och ingen i arméen förstår detta spel så bra 

som jag. Jag är derför mera hans vän än tjenare. 
Säg mig nu, hvad det har blifvit af Marie, tornväkta

rens lilla dotter? Är hon ännu ogift? Det skulle vara 

mig särdeles kärt, ty i så fall måste hon bli min 

hustru.

— Tig, bof, och vanhelga icke delta namn! Huru, 
Marie din hustru? Vår stads perla, denna engel en rep

ryttares hustru? Förr skall himimlen störta samman och 

krossa alla skurkar!
— Dill mod behagar mig! — grinade Erdman c- 

mot honom. — Har du kanske sjelf afsigter på flic
kan? Mau kan ej klandra din smak, ty det är en söt 

flicka. Men det skulle vara evig skada, om den späda 

dufvan kom i dina grofva skepparklor.

— Pass på, all mina hederliga skepparnäfvar icke 
komma i alltför nära beröring med ditt bofansigte!

Och hastigt som bliiten reste sig begge från sina
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Denna våldshandling väckte icke ringa 

uppseende; dock har ryska gesandten i 

Konstantinopel genast förklarat sig beredd 

att ordna saken på ett tillfredsställande 

den än de begge stormakterna Englands 

och Rysslands ställning till hvarandra tyc

kes i närvarande stund den konflikt vara, 

som utbrutit mellan Preussen och Schweiz. 

budskap är slaffrågan blott vidrörd i för- 

blommerade ord.

General Walker har förklarat Nicara

gua® samtliga hamnar i blockadtillstånd

sätt. Birmaniska gesandtskapet har lemnat

Vid samma tid rigtade ryska politiken 

sitt ögonmärke på rikets aflägsna östra 

del, der kinesiska revolutionen erbjöd den 

tillfälle att med ringa möda utvidga sin 

magt. Expeditionen till Japan och forvarf- 

vandet af ett utsträckt område vid Amur- 

Hoden harte utom sin vetenskapliga ock

så sin vigtiga politiska orsak. Om det 

ännu egde något tvifvel rum, att Ryssland 

i Stilla oceanen söker att göra sig ska

deslös för den förlorade ankargrunden i 

Svarta hafvet, sä skulle detta lätt undan-

,. n Jet nyss verkställda köpet
rödjas genom ‘v r

af Tschusan-Önrna-

ryska magtens utvidgning i 

derför goda skäl att med alla 

del det eger motsätta sig de medgit- 

Sl)in fransk höflighet och napo- 

.jre<>irighet kunde tillstädja vid 

Måtte det nya året uppfylla den 

som uttalas af alla dem, som äl- 

och fr'het, nemligen, att kejsar 

jjlte inse, hvarthän understöd- 

vSk magtutvidgning slutligen 

oCh att intet är tjenligare för 

is|sB kulturens fredliga utveck- 

pjnglands och Frankrikes fasta 

hållande.

hotande för den europeiska fre-

■ England, hvars intressen mest äro ho

tade genom ryska magtens utvidgning i 

Asien, har 

de mm 

vanden, 

leonsk 

Newa, 

önskan, 

ska rätt 
Napoleon ni 

Jande af r-v 

skulle f«ra> ' 
den europeis 

ling, ån 1 ■ 

samman

Mera

Paris. Den persiske gesandten Feruk 

Khans ankomst kan väntas straxt på nya 

året. Kejsaren af Frankrike har utnämnt 

grefve Morny till president i lagstiftande 

korporationen och torde sålunda hans å- 

terkomst från Petersburg kunna motses 

inom några veckor.

Spanska regeringens förlägenheter äro 

i tilltagande. Finansministern har för

klarat, att det är omöjligt att beläcka den, 

af de öfrige ministrarna framlagda bud

get på 1600 millioner realer, till och 

med efter återinförandet af accis på lifs- 

medel. Den senare åtgärden skall under 

den nu rådande dyra tiden blott i ytter

sta fall bli tillämpad, emedan den skulle 

medföra nya utbrott af missnöje.

Upproret på Sicilien är helt och hållet 

kufvadt. Arresteringarne i Palermo fort

fara.

Med detta år inrättas en regelmässig 

ångbåtsfart mellan Storbritannien och Au

stralien.

Man säger, att England är betänkt på 

en expedition mot China, för att begagna 

sig af dc derstädes rådande oroligheterna 

och tvinga kejserliga regeringen till att 

ingå på internationela handelsförbindelser.

Förenta Staternas kongress har trädt 

tillsamman i Washington. I presidentens

honom,

landet, och 

allasammati 
ß silla emellan, e

Erdman log repet från sina skuldror och 8m- 
I' '|ls rr(ija|| a|| kasta del mot Henrik, då denne störtade 

"‘",r honom och slungade honom så våldsamt mot väg- 

a(| han föll omkull och utstötte ett rasande skrik. 
îtHann dock segraren det rådligt alt söka vida fältet; 

i i det han kastade en blick genom fenstret, såg han 
' eVvnda till värdshuset.

|]cre fransman skjmw
Viola eländige, — rol,a<i(, dfn for',lamPa,k cftcr
L du skall få |'lik‘»! lla> llva'1 Ja« skal1 ta‘ 

.. :,fvir er kälkborgare! Nu äro vi herrar i
d d äro våra tjenare. Ja& ska11 krossa (r

‘ . rl iöf. Men framför alla skall du 
eländige skojare, och du skall icke o-

* - ? - ■' *• -

•jenaee- f„ra soldater, för all befalla
Vid dessa ord kommo »a,

repryttaren komma till^^^.

[,

1 ‘ <,rr” bögt upp i Kejsardömens 

It. en ensam liten kant* • V1J
klocktorn i Speyer, salt Mam>

spinnrocken och skötte tråden med öfvad hand. Midi 
emot salt hennes fader, domkyrkotornväktaren Werner, 
hvars hvita hår förrådde, att han maste hafva genom- 
lefvat öfver sjuttio vintrar. — Det var en mörk natt; 
derute tjöt stormen och slog så våldsamt mot de små 
fenstren, att rutorna darrade. Regnet öste nid i ström
mar och föll prasslande på tornet och jitlcbvggna- 
dens tak.

Ett elakt tecken ! — började tornväktaren ska
kande på hufvudet. — Vi hade i dag alla helgons dag 
då naturen bordt lira denna fest för de hädangångne i

tystnad . . . och nu delta väder, som förkun
nar oss (leds vrede!

— Årstiden bringar det med sig, pappa! — sva

rade Marie. — Vi hade många vackra dagar, och dit 
är verldens lopp, att solsken vexlar med storm och 
regn, klara med mulna dagar.

— Utan tvifvel, mitt barn! men dessa stormar äro 
ovanliga vid denna årstid. Hör, hur dit stormar och 
rasar ! Är det icke, som om de vilda elcmenterna ville

nedstörta kejsardömen? Tro mig, min dotter: Herran för
kunnar sin närvaro i stormen! Dessutom lefva vi uti en

ANMÄLAN.
A liliistreradt nyaste 

söHDAssuma», 
som nästkommande år fortsattes efter oför

ändrad plan, kan prenumereras å alla post

kontor samt hos undertecknad med 6 R:dr 

32 sk. B:co, postförvaltarearfvodet inbe- 

räknadt.

Obs. Till herrar Bokhandlare skickas 

Magasinet blott på rekvisition i fast räk

ning.

Götheborg i December 1856.C'. Petersen,
E’. S. För att undvika missförstånd, bör 

upplysas, att så väl den, som upp

tager prenumeration, som de ynglin

gar, hvilka kringbära Söndagsmaga- 

sinet till resp. Prenumeranter i sta

den och dess förstäder, betalas här

för af utgifvaren.
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ond lid, och jag har sedan några dagar iakttagit så 
mycket, som förutsäger mig en svår framtid för staden 
Speyer.

— Ilar du inte sjelf lärt mig, pappa, att de^r«^-.^ 
synd all ivilla på Guds barmherlighet? Tänk pà^diîÇ\\\*\ 

valspråk, In ilket hörde till dc första bud, ja? lirdXJÇY 
mig framstamma; den tröst, som så ofta upprällklR,^ 

oss, då vi voro i nöd; de kraftiga orden: Vår g\mVsVî/^? 
Gud lian lefvcr än!

— Än i dag är detta min tröst, kära barn! Men 

vår gamle Gud sänder oss ibland tecken till sin vrede, 
hvilka skola påminna oss, att såväl vi sjelfva som alla 
andra ting äro förgängliga. Se, min dotter! Ilvarje natt 
vid tolfte slaget förekommer dit mig, som om jag hör
de ett sakta qvidande i klockrummet, icke olikt rosslan
de! hos en, som kämpar med döden, och då påkommer 
mig alltid din tanken: det är kejsardömens grafsång.

— Din höga ålder visar dig drömbilder, pappa lilla!
— Och om än så vore, min dotter? Ilar icke Her

ran redan i gamla förbundet gifvit sig tillkänna för sina 
tjenare i drömmen? (FortsJ
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Wiff frågan om Öe Dnp Oyiornn.

”Hvar bor du nu då, Wilhelm?”
"För ögonblicket ingenstädes. Sedan min värd för tredje gången ville sätta på hyran, flyttade jag under sommarn ut 

i det gröna; men väderleken har nu böljat bli så kall och marken så våt, att jag för hvar dag väntar att få se förslaget 
om anskaffande af boningsrum till billigt pris går i fullbordan.

Härmed följer Romanbihanget; ”Genom Strid till Frid,” pag. 177—184.

Nästa N:o utgifves Söndagen den 11 Januari. C Petersens Offioin 1857.




