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som nu (den 22 Sept.) Vid Miz- 
zapoor har den stigit femtio fot
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öfver dess vanliga vattenstånd.
I Nedra Bengalen har Ganges 

utbredt sig till en ofantlig insjö; 
den stora Gangetic-dalen, belä
gen emellan Himalaya och Raj- 
mahal-kullama (hundra och tjugo 
mil i bredd) är öfversvämmad; 
byarna, som vanligen äro beläg
na på naturliga kullar eller upp. 
kastade vallar, kunna ej ha ge
menskap med hvarandra på an
nat sätt än medelst båtar, hvilka 
emellertid ha stora svårigheter 
att besegra, för att kunna und
vika trädens toppar i vattenbry
net eller allt slags löst gods, som 
flyter omkring på vattenytan.

Den stora förlust, för hvilken 
égaré af ristält nu äro blottställ
da, skola de snart öfvervinna ge
nom den s-örre vinst de seder
mera kunna påräkna; ty denna 
öfversvämning kommer att qvar- 
lemna ett tjockt lager af ett frukt
bringande, gödningsämne, hvaiaf 
jorden varit i brist kanske allt 
sedan menniskan började draga 
nytta utaf densamma.

I Bengalen äro spåren efter 
många floder helt och hållet för
svunna. Calcutta hotades starkt 
af öfversvämning, änskönt det 
stannade vid vattnets inträngan
de i de förnämsta gatorna. Upp
åt landet ha flera städer blifvit 
bortsopade, vägar förstörda och 
jernvägsarbetena blifvit inställda.

I några af Bengalens vildare 
distrikter norr om Ganges bar 
vattenflödet gjort en förfärlig för
ödelse på vilda svin, hjortar 
och leoparder. Vi se på vår 
bifogade tafla huru de senare i 

Öfversvämningar i Indien. versvämningar. Man kan ej minnas, säger sällskap med stora ormar tagit sin tillflykt
Liksom Frankrike under det förflutna å- en korrespondent till ”Illustr. London News,” i de högre träden.

rat har äfven Indien blifvit hemsökt af öf- att floden Ganges någonsin förr varit så hög ___ oo___
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En emottagning hos Rescind Pascha.
(Efter en engelsmans meddelande).

Vår ansökan om en audiens hos stor- 
visiren blef oss snarare beviljad än vi 
hade väntat. Vid den för oss bestämda 
timmen, klockan åtta på morgonen, in- 
funno vi oss vid palatsets dörr. Tvenne 
såkallade palikarer, grekiska soldater i 
turkisk tjenst höllo vakt vid dörren i de
ras pittoreska drägt. Den ene af dessa, 
som, inhöljd i en burnus af grått kläde, 
hade i all maklighet tagit plats på en 
stenbänk, anhöll oss och frågade om vår 
åstundan. Vi underrättade honom om 
vår afsigt, hvarefter han införde oss i 
byggnaden och visade oss tili en väntan
de tjenare. Denne mottog oss och förde 
oss in i ett förmak, der vi åter öfverlem- 
nades åt en tjenstgörande dörrvaktare. 
Min ledsagare, som kunde tala turkiska, 
tilltalade den guldsmidde betjenten och 
frågade, om man redan kunde få tala med 
hans excellens. Den tilltalade nickade 
med hufvudet och antydde oss, i det han 
lade fingrarna på munnen, att han var 
stum. Derefter gick han in i mottagnings
rummet, men vände ‘genast tillbaka och 
inbjöd oss genom ett teckan att följa ho
nom. I det han öppnade dörren, förde 
den stumme oss in i ett temligen stort 
rum, som var mera långt än bredt och 
till hälften möbleradt på europeiskt vis. 
Det var försedt såväl med stolar som med 
divaner. Vid ena väggen befanns en ka
min, under det att väggen midt emot be
stod af glas från öfverst till nederst och 

tillät dagsljuset fullt tillträde. Versar ur 
Koranen, som voro infattade i förgylda 
ramar, och praktfulla speglar prydde sa
len föröfrigt.

Då vi stego in, satt storvisiren på en 
soffa, midt ibland böcker och journaler. 
Han reste sig genast och kom oss till
möte med mycken vänlighet. Vi hade 
ännu knappt tagit plats, innan tre betjen- 
ter redan visade sig och erbjödo hvar 
och en af de tillstädesvarande tschibuken, 
en präktig pipa med bernstensmunstycke 
och dyrbara, af perlor och briljanter sam
mansatta kedjor. Pipan är en af de få 
persedlar som österländningen förser med 
yttre prål. En sådan pipas värde uppgår 
icke sällan till ett par tusen riksdaler. 
Knappt hade de tre pipbärarne aflägsnat 
sig, innan en annan rikt klädd betjent vi
sade sig med tre koppar kaffe på en silf- 
verhricka. Hvem soin viil pläga umgänge 
med turkar, måste, som man ser, vänja 
sig vid att röka tobak och dricka mokka- 
kaffe. Att vilja neka att njuta häraf, 
skulle i sanning vara att stöta mot fina 
seder och god ton. Vid detta tillfälle 
var kaffet försedt med socker på euro
peiskt vis och befriadt från det tjocka 
grumset, som turkarne annars pläga taga 
med. Rescind bragte sin kopp och der
efter tschibuken till munnen. Detta var 
tecknet för oss att likaledes röka och 
dricka, hvilket höfligheten förljuder så 
länge husets herre icke gjort början.

Enligt turkiskt bruk vågade vi icke in
låta oss i något formligt samtal, innan vi 
några ögonblick njutit af gästfriheten. Me
dan detta påstod betraktade jag med en 
ovilkorlig vördnad reformatorn för sitt 
folk, hvilken af de tre olika racer, som 
bebo det osmaniska riket, prisas som en 
apostel. Hans yttre hade intet, som mot
sade den föreställning jag gjort mig om 
detsamma. Icke stor och redan en smula 
fetlagd, ehuru ieke till den grad som de 
fleste turkar, när de åldras, har Reschid 

Pascha i sitt uppträdande icke desto min
dre något värdigt och majestätiskt. Hans 
arbeten ha mera än hans ålder bleknat 
hans skägg och hår i förtid. Men lif, 
kraft och ungdomlig eld blixtrar ur hans 
svarta ögon, uppenbarar sig i hans an- 
sigtes energiska, stolla drag och i det 
fina leende, som mildrar strängheten i 
hans min. Ett underbart lugn och mild
het thronar på denne mans panna, som 
ödet så ofta låtit erfara verkningarna af 
ett plötsligt fall och återupphöjelse till de 
högsta värdigheter. Hvarken misskän
nandet af hans stora sträfvanden eller 
oförtjent misstroende, för hvilket han så 
ofta var blottstäld, kunde missleda ho
nom på hans bana eller låta honom glöm
ma hans lifs uppgift att förskaffa sitt fä
dernesland en säker och ärofull ställning 
bland de europeiska staterna. Hittills 
har han alltid segrat öfver afund, onåd 
och falskt spel och tror, som man säger, 
orubbligt, att Guds hand vakar öfver hans 
lif, på det att han må fullborda sitt på
började verk, äfvensom att Gud icke 
skall taga sin hand ifrån honom, innan 
han ernått det mål, som är utstakadt för 
honom. I delta förlitande på Guds be
skydd ligger något af turkens fatalism, 
inen om nånsin någon haft orsak att tro 
på en gudomlig ledning af sitt lefnads- 
skepp, så är det Reschid Pascha, som så 
ofta fått lida af meuniskornas svaghet, 
sjelfklokhet och egennytta; — men som, 
emedan han aldrig har känt menskofruk- 
tan, blef stående orubblig under ödets 
omvexlande strömsättningar, för att åter 
gripa statsskeppets roder, när oerfarna 
menniskor hade drifvit det in i hafshvirf- 
veln eller den skummande bränningen.

Det som upplifvar Reschid är något 
mera än turkisk fatalism, hvilken väntar 
af himmelen, att den skall bringa rädd
ning, under det att menniskan lägger hän
derna i kors under overksamhet. Det är 
ett ädelt sinnes trots, hvilket icke känner 
någon högre tillfredsställelse, än medve
tandet om troget uppfyllda pligter och 
som säger sig sjelf, att man användtalla 
sina själsförmögenheter, för att vara fä
derneslandet och menskligheten nyttig och

TORNVÄKTARENS DOTTER.
HISTORISK NOVELL.

AF

Luitpold Baumblatt.
(Forts, fr. N:o I.)

Ac

en icke alllid äro. vi i stånd att gifva dessa drömmar den rätta tydningen. Såle

des berättar oss legend« n om rn from, Gud tjllgifven mans drömsyn, som efter 

niensklig tvdning tycktes vara ett elakt förebud, men i verkligheten var det en fri

dens engel.
— Låt höra, min dotier'. Du vet ju hur gerna jag hör på dina berättelser.

Och utan att låta störa sig i sitt göromål, började Marie sin berättelse:

»Hertig Henrik af Bayern, så lyder sagan, erhöll af sin fader Herzilo den

helige Wolfgang till sin tre. Wolfgang bemödade sig alt strö dygdens säd

i sin elevs hjerta, och denna säd uppspirade efter önskan och lät de kostligaste

frukter mogna. Ynglingen hängde med lif och själ vid sin gamle lärare och älskade honom så högt, att hans 

ifrigaste åslundan var, alt hans älskade lärare och vän aldrig måtte skiljas ifrån honom. Men den omutliga dö

den hörde ej ynglingens enträgna bön, och snart stod den unge hertigen ensam, ty den gamle vännen sof den 

rättfärdiges sömn.
»Den tacksamme lärjungen lät uppbygga ål den hädangångne läraren ett kapell, uti hvilket liket bi- 

nattes. Från aflägsna orter strömmade snart skaror af troende tillsamman och valfärdade till den helige Wolfgangs graf. 

Hertig Henrik sSllaete sig ock till de bedjande och lät mången lår fallet på <I<n slumrande vännens Sarkophag.

»En afton, då mängden allägsnat sig, steg Henrik in 

i kapellet, kastade sig med vemod ned vid grafven och 

bad ur sitt hjertas djup. Nallen bröt in, och trött af 

dagens börda insomnade den fromme vid den hädan- 

gångnes graf.

»En dröm omsväfvade den slumrande. Läraren Wolf

gang närmade sig honom, pekade nu <1 fingern på ka

pellets vägg, och sade dessa ord:» »Se der den aldra- 

högstes vilja, som kungöres dig i de der upptecknade 

orden! Betänk hvad den Evige fordrar af dig! Läs or

den och tänk på ditt slut!»
»Och Henrik kastade sina ögon på det betecknade 

stället och varscblcf med gyldene skrift de två orden: 

lost sex! (efter sex). Derefter försvann synen, och 

Henrik vaknade.
»Med bäfvan tänkte han på drömmen. Hans friska

moil öfvergaf honom; ty alltför säkert betydde skriften, 

all man efter sex dagar skulle bära honom till grafven.

»Ilan genomilade i tankarna sitt förflutna lif, och med

förskräckelse upptäckte han många med hvilka
han icke kunde beslå inför sin domare. — Innerligt

han Gud om tillgift för sina synder och ba-
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välgörande. Det är tjugo år sedan Re
scind under den förre sultanen först kal
lades till turkiska rikets pånyttfödelse. 
När man betänker, huru fiendtligt Islam 
uppträdde mot annorlunda troende och 
huru Koranens föreskrifter icke innehålla 
något om kristlig kärlek och fördragsam
het, utan blott om Allahs flammande 
svärd, som skall tillintetgöra de olika tro
ende, så tyckes det nästan som en gåta, 
att alla trosbekännare kunde i Turkiet 
erhålla lika rättigheter och lika friheter 
och att sålunda" sultanens rike mycket 
mera uppfyllt humanitetens fordringar, än 
mången kristlig stat, som — man behöf- 
ver blott tänka på Amerika och dess 
slafhandel — skryter öfver sin frihet, 
sin kultur och civilisation. Hvilka strider 
Reschid Pascha hade att bestå, innan han 
kunde bringa det derhän, det måste lätt 
kunna inses af enhvar, som af historien 
vet huru svårt det är att utrota fastvexta 
fördomar, ärfda dårskaper och ingrodda 
villfarelser.

Efter ett vänligt samtal öfver nutidens 
olika företeelser bad paschan oss om en 
närmare förklaring öfver vår begäran och 
lofvade att göra allt hvad han förmådde, 
för att uppfylla vår önskan.

Vi voro temligen nära slutet af ämnet 
för våra förhandlingar, då en ny gäststeg 
eller rättare störtade in. Det var en li
ten gråhårig man, torr och mager till 
figur och inhöljd i en vid kastanjbrun 
mantel. Han skyndade fram till paschan, 
bugade sig djupt för honom och låtsade 
som om lian vidrörde, kyste och lade kanten 
af hans klädnad på sin panna, hvilket i 
verkligheten ieke var möjligt, emedan 
Reschid bar en europeisk drägt. Vesiren 
bemödade sig att taga gubbens hand och 
bad honom taga plats på en stol. Men 
den gamle lille mannen fortfor med sina 
hedersbetygelser och for ännu några gån
ger med fingrarna från mumien till pan
nan. Slutligen lugnade han sig och bör
jade röka såsnart Reschid gifvit honom 
tecken dertill. Derefter började han med 
mycket låg röst och på turkiska språket 
förklara anledningen till sitt besök, utan 
att på ringaste vis låta genera sig af oss.

Min ledsagare hviskade mig i örat, att den 
brådskande främlingen var en Fanariot vid 
namn Vogorides, som förde titel at en prins 
af Samos och var guvernör på nämnda ö. 
Då samtalet mellan prinsen af Samos och 
ministern tilltog i liflighet, ansågjagdet pas
sande att aflägsna mig. Men paschan lät 
mig icke gå, utan presenterade mig för herr 
Vogorides hvilken inom några ögonblick frå
ga de mig om tusen saker, på hvilka han 
uppenbarligen icke begärde svar, hvilket 
jag icke heller på så kort tid kunnat gif- 
va honom. Derpå vände han sig åter 
ifrån mig och upptog ånyo sitt afbrutna 
samtal med visiren på samma (lödande 
och gestikulerande sätt. Men i samma 
ögonblick trädde den stumme, som hittills 
hade stått som en bildstod vid dörren, 
emellan, antingen detta nu skedde af egen 
dritt eller derför, att han förmodade, att 
den gamle pratmakaren besvärade och 
paschan sålunda icke skulle finna en 
mellankomst oläglig. Han närmade sig 
sin herre med en bedröflig åtbörd, uti 
livilken tillika låg ett ytterst komiskt drag, 
pekade på ett stort hål i sitt öfverplagg 
och försökte göra paschan begripligt, att 
visirens barn hade behandlat hans rock 
på delta vis, och att det för en stum, 
som tjente en så storherre, vofeenskam 
att längre bära en dylik persedel. Re
schid biföll leende lians pantomimiskt 
uttryckta bön och anvisade honom att 
låta af Kiava utbetala sig priset för en 
ny klädning. Under tecken till liflig glädje 
bugade sig den stumme och drog den 
stackars prinsen af Samos med sig, hvil- 
ken slutligen väl måtte ha insett, att han 
besvärade. Den grekiske excellensen 
lemnade salen med samma behändighet 
som han kommit in, sedan han erbjudit 
mig sin tjenst och till slut upprepat sin 
ceremoni med klädkyssandet,

Reschid underhöll sig ännu en lång 
stund med oss och jag fick härvid tillfälle 
att beundra hans mångsidiga kunskaper 
och skarpa tirskiljningsförmåga. Sedan 
vi rekommenderat oss, kände jag lifligt, 
att jag för den trefliga stunden, vi till— 
bragt, hade mera menniskan Reschid, än 
statsmannen och paschan att tacka.

Från Bucharest
—Walachiska kyrkor och religiösa ceremonier. —

I Rumänernas land äro kyrkorna de 
enda minnesmärken, sont kunna ådraga 
sig konstnärernas och fornforskarnes in
tresse. De äro mycket talrika och några 
bland dem kunna i alla afseenden tätla 
med de berömdaste alster i den arabiska 
och byzantiska byggnadskonsten.

Det märkvärdigaste bland dessa archi- 
tektoniska underverk ärkyrkan i Arghys, 
en af de dyrbaraste och rikaste minnes- 
vårdarne af arabiskt ursprung, öfver hvil— 
ken orienten med fulla händer utstrött 
sina arabeskers trollglans och hemlighets
fulla väsen.

Vid Rudolf den Svartes tid, då hela 
slättlandet från Karpathernas fot ända till 
Donaus stränder befann sig i Ottomaner- 
nas händer, hade hospodaren flyktat in 
mellan bergen och der förskaffat sig en 
tillflyktsort, i det han gjorde bergpassen 
otillgänglige för fiendens öfvermagt. Nära 
vid sitt fasta slott vid Arghys’ stränder, 
hvars vatten nedstörtade från bergshöjder
na i skummande kaskader, lät fursten 
bygga den praktfulla kyrka, som än i dag 
i så hög grad beundras af alla besökan
de. Den är byggd i den renaste och 
prydligaste arabiska stil och kan med all 
rätt ställas bredvid sina medtäflarinnor i 
Spanien och Mindre Asien.

Änskönt arabiska stilen ända till de 
minsta detaljer är genomförd, så visar sig 
icke desto mindre häruti de walachiska 
gudshusens egendomliga inredning. Lik
som alla grekiska kyrkor är äfven denna 
inuti från öfverst till nederst betäckt med 
målade bilder och det goda tillstånd, i 
hvilket dessa målningar än i dag äro bi
behållna, hedrar den obekanta mästare
hand, som skapat dem.

Med all dess ofullkomlighet väcka dock 
många bland dessa bilder ett särskildtin- 
tresse, t. ex. porträtterna af prins Nage- 
Woda och hans gemål Despinka, äfvenså 
det af Rudolf den Svarte, denne i de wa
lachiska balladerna så högt prisade furste, 
och furstinnan Roxandras, hvilka alla äro 
utförda med större finhet och omsorg och 
förmodligen också trognare.

dande i tårar utbröt lian: 0 förlåt mig, min Gud, mina 

synder! Låt mig finna nåd inför dina ögon, för min bät

trings, mina larars skull. Gif mig ditt ljus, att jag må 

se och göra det soin rätt är ! —

»Stärkt genom bönen, andades ban lättare ocli åter

vände till slottet, der lian lät sammankalla sina ädlingar 

ocli sade: Eder herre och husbonde ställer till er en 

bön, som ni ej får afslå honom. Se, jag vet, att milt 

slut är hardi nära! Derför uppsätter jag här min sista 

vilja. Sält med mig eder värjknapp som sigill derpå 

och svärj, alt ni vill troget uppfylla allt, hvad duina 

pergamcnlrulla innehåller.
»De trogne blifvo förlägnc, då de hörde dessa deras 

herres ord. Väl bemödade de sig att bringa honom på 

andra tankar — men förgäfvcs! Han befallde dem 

upjlfylla hans påbud och tilläde din anmärkningen: Lyd 

ännu blott denna befallning, den är den sista!

»Och de lydde hans ord. Men han sjclf späkte sin 
kropp med de hårdaste botöfningar, och ju närmare den 

»jette dagen framryckte, dislo bättre beredd var han att 

framsla för sin domare och aflägga räkenskap för sin 
hushållning på jorden.

»Fem dagar voro förflutne och den olyckliga sjille 

inbröt. Då skyndade han bort till dm ht lige Wolf

gangs kapiII och väntade döden på samma ställe, der 

han haft synen.
»Det blef afton och åter afton, men ännu hade dö

den icke höjt sin lie öfver Henriks hufvud, och dröm

mens btlvddse måste vara in annan.
»Den fromme botgöraren tröttnade icke i utöfningen 

af goda verk, och då sjetle dagen icke bortkallade ho

nom, så måste det vara sjitte veckan. Och bedjande, 

fastande, och utdelande almosor, väntade han med un- 

dergifvenhet din gudomliga viljan.
»Och den sjetle veckan gick tillända; min förgäfvcs! 

Tiden vidrörde ij hans kinder, och i kraft och styrka 

fröjdade sig din unge hertigen liksom öfver en blom

strande helsa.
»Äfven den sjetle månaden förflöt, ulan att ynglingens 

anlete öfverdrogs med dödens spår, och Henrik har helt 

och hållet glömt, hvad Wolfgang engång i drömmin för

utsade honom; ty kriget, som rasar omkring honom här

jar fördi rfvande öfver Bayern; men lian segrar. Hans 

folk skådar med stolllii t på honom, del starka, lejonet.

Då infinna sig gesandter med purpurn och kronan. 

»Tag, hertig, den lön, som Tysklands furstar tillerkänna 

dig.» Och sjetle året blef hertig Wolfgang kejsare.»

— Rätt bra, milt barn, — sade tornvält 

Marie hade slutat. — Gud gifve blott, att 

mar måtte få t It liknande slut! Men jag Jfruk 

fruktar mycket för vår stad och oss alla. \ 

ulan barmhertighit, och hvad skall det bli 

min kära flicka, när jag ej mer är till ?
— Vår gapile Gud han lefver än, min far l Äfven 

kan du trösta dig dermed, all Burchard skall slå vid 

min sida.

ta

— Nog skall han beskydda dig, min dotter; men 
betänk, att han är en ledamot af det höga rådet och 

just som sådan har mest att frukta.
— Misströsta inte, pappa lilla! Inom kort skall han 

föra mig som sin hustru till sin faders hus, och då 

skola vi vaka öfver hvarandra under ömsesidigt be

skydd.
— Ocli hvem blir då min skyddsengel, Marie? 

kan du så lätt lösrycka dig från din gamle fader?
— Du går mid ditt barn, älskade fader! Du är 

(Fortsättning, pag. <*•)
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sig och orkanen upptornade 
snöskyarne i bergen, och 
ingen menniska i byn tvif- 
lar på Sta fia af Arghys' 
öfvernaturliga företeelse och 
klagosång.

Bucharest eger, då man 
undantar St. Johans kyrka 
i Jassy, de skönaste kyr
kor i Donaufnrstendömena. 
Många af dessa byggnads
konstens minnesmärken be
finna sig ännu i ett ganska 
godt tillstånd, andra äro 
förfallna och blifva till en 
del åter restaurerade.

Synnerlig uppmärksam
het förtjenar kyrkau i Colzo. 
Flyktingarne från slaget 
vid Bender, Karl XII;s 
hjeltemodiga bussar, del- 
togo, så som sagan berät
tar, uti dess uppbyggande. 
Enligt denna uppgift skall 
på detfa sätt dit stora tor
net uppkommit, hvilket hö
jer sig öfver den ofantliga 
korsgången, hvars nordiska 
ursprung gifver sig tillkän
na genom dess kalla och 
stränga former. Kyrkans 
portal, som vi bifoga i en 
afbildning, bär en katolsk

Rudolf den Svartc. Roxandrn

Kiosk.
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Med ledning af bilderna 
på denna kyrkas murar skul
le det vara möjligt, att till 
en viss grad afslöja de wa- 
lachiska och moldauiska ftn- 
starnes dunkla historia och 
nästan obekanta kronologi. 
Många bland dessa målnin
gar ha föröfrigt redan blif- 
vit oigenkänliga och sedan 
någon tid ha österrikiska 
målare låtit flera bilder för
svinna under deras barba
riska pensel och utsmyckat 
kyrkorna efter det herrskan- 
de modet.

I Arghys kyrka befann 
sig i fensterbågarna osyn
liga Eolsharpor, hvilkas me- 
lancholiska ljud blandade 
sig med den andäktiga me
nighetens högtidliga sång. 
Några bedröfliga spår af 
dessa i vår tid ur modet 
komna instrumenter finner 
man ännu i en eller annan 
kyrkas fensternischer. För 
bergstrakternas vidskepliga 
folk äro den osynliga har
pans klagande toner kring
irrande andars stämmor. 
Mer än en pater har hört

MUlllllUUüll
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karakter, ty grekiska byggnadsstilen för 

kyrkor tillåter blott återgifvande af mensk- 

lig skepnad i linier och färger, men icke 

1 skulpturen. De heligas figurer, så som 

de der pryda denna portal, träffar man 

icke i någon kyrka, som är bestämd till 

gudstjenst efter grekisk ritus.

En dag såg jag en talrik mängd trän

gas i en af dessa gamla kyrkor och att 

döma efter menniskornas nyfikna miner 

och stora skyndsamhet, slöt jag, att det 

måste vara en mycket vigtig ceremoni 

förhanden, hvilken jag för att lära känna 

grekiska culten, beslöt mig att bevista. 

Kyrkan var fylld med menniskor och un

der puffar och stötar lyckades jag bana 

mig väg ända till åskådarnes främsta krets. 

Hvarje deltagare i ceremonien hade ett 

gult vaxljus i handen, med hvilket han 

ofta neddroppade sin grannes rygg, utan 

att stort bry sig derom. Det gamla guds- 

huset var i sin festliga prydnad. En bred 

solstråle, som föll genom skeppets fen

ster, lekte med rökelsets moln, som hvirf- 

lade uppåt taket och lät helgonens och 

englarnes förgylda prydnader klarare fram

lysa, hvilka i långa serafiska tåg syntes 

sväfva öfver takets hvalf.

Presternas besynnerliga sång ga^enna 

scen något fantastiskt och lät mig några 

ögonblick betvifla mitt vakna tillstånd.

Det finnes intet, som kunde vara så un

derligt som denna grekiska kyrkosång. 

En diakonus frampladdrar i en klagande 

ton en bön med en sällsynt färdighet i 

tungan och alltid i samma ton, under det 

gammal och svag; du stiger ned från ditt torn och till

bringar sorgfria dagar hos dina barn.

— Jag skulle lemna mitt torn, uti hvilket jag föd

des och blifvit gammal? Aldrig, min dotter! Jag är 

Zions-väktarcn öfver detta tempel och bör bevaka det, 

tills delta trötta hufvud häres till grafven. Tillika må

st» jag vakta de härunder slumrande kejsares grafvar, 

Iran hvilka jag aldrig skall skilja mig. Se, milt barnl 
Sa ofta jag hör tornurets slag och en ny timme för

kunnas, är det, som om de gamla herrskarnas ande 

tillhviskade mig: »Vid samma timme och vid samma 

årsdag hafva vi levererat den eller den slaglning.» — 

Och jag är så förtrogen med dessa tankar, jag har vid 

hvarje timme af året knutit en så vigtig händelse från 

det förflutna, att de alla ha för mig tu serskild bety

delse. lemna mig derför i milt torn, ty skiljd från del 

skulle jag vissna likasom blomman, då man flyttar hen

ne fran sitt hemland till ett främmande klimat.

— Då skola vi ganska ofta komma hilupp till dig 

i tornet och berätta dig, burn sakerna gestalta sig 

dernere.

Ned dessa ord höll Marie plötsligen inne, ty hon 

en annan sjunger en sång eller snarare 

”gnäller” med en snöflande stämma. Me

lodien är obegriplig och den förträffligaste 

musikus skulle icke vara i stånd att ut

trycka den med noter. Tonerna uppstiga 

i höjden och tyckas vara ett fantasiens 

resultat hoa sångaren, hvilken söker syn

nerligen bemöda sig derom, att sången 

ljuder rätt skarpt genom näsan.

Denna musikaliska inledning afbrytes 

på en gång midt i en tonrad, som om 

sångaren plötsligen blefve strypt. Der- 

efter börjar en annan prest att sjunga i 

afbrutna, hoppande och löpande toner. 

Denna sång fortplanter sig från mun till 

mun. När den ene presten upphör, bör

jar en annan, och icke efter någon be

stämd tour, utan härs och tvärs, så att 

jag icke kunde begripa, huru den andre, 

tredje, fjerde o. s. v. visste att det var 

han och icke någon af hans kamrater, 

som skulle fortsätta. Den siste utdrog 

slutnoten så länge det var honom möjligt 

att behålla andedrägten

Emellertid hade jag med hje'.p af tak

tik och tålamod hunnit till midten af den 

brinnande vaxljusskogen, ända till den 

stora kretsen af prester, hvilka alla stodo 

i sina rikt med guldbroderier försedda 

ornater omkring ett med förhängen dold t 

relikskrin. En prest med långt hvitt 

skägg, öfver hvars skuldror jag ser,'ven

der sig med ens om, fattar mig vid ar

men och skjuter mig framför ^sig. Så

lunda blef jag en integrerande del af kret

sen. Jag var emellertid icke särdeles

hörde Ijiuh t från klockan, som från tornväktarens boning 

förde ned till galan.

— Hvem kan vilja bestiga tornet i storm och ovä

der under en så mörk natt? — frågade ringaren. — 

(iå, milt barn, och se hvcm dit är. Kanske begär 

någon förföljd all bli insläppt. Skynda, min dotter!

Marie gick och kom snart tillbaka, åtföljd af Rben- 

skepparm Henrik.

— livad för dig ännu så sent hilupp till oss, kä
ra Henrik?

— Förlåt, gudfar, att jag stör er så sent. Men 
jag hade till er ett budskap, som både fordrar skynd- 

sainhil och är af stor vigt: vkrifvaren Erdman, som 

förorsakat er så mången sorg, har som repryttare följt 

med fienden in i vår stad. Den ^skojaren förer ondt i 

skölden mot Marie.

— Erdman ? — frågade Marie öfverraskad.

— Den gynnaren, — tilläde Werner, — han har 

redan förorsakat mig mången sömnlös natt; lågar han 

som fiende in i sin egen födelsestad^ Det är för illa!

— Fäll ej modet! — inföll Marie tröstande. — 
Jag lackar dig för din ifver, min käre lekkamrat! Vi 

glad häröfver, emedan jag trodde, att allas 

ögon riktades på mig, hvarigenom min 

lugna iakttagelse af hvad som föregick, 

stördes. På midten af skrinet eller lik

kistan låg bilden af Guds moder, inlaggd 

med silfver och dyrbara stenar, under det 

att vid relikskrinets båda ändar stodo 

tvenne låga turkiska bord med tvenne 

jettestora kakor, som voro utsirade med 

sockerkors och byzantiska figurer.

En diakon höll en tvåarmig ljusstake 

hvars ljus, ställde i kors, voro före

nade medelst en rosafärgad knut. En 

annan diakon höll en trearmig ljusstake, 

hvars ljus äfven voro i kors.

En vacker gubbe, hvilken, såsom jag 

senare erfor, var Walachiets metropolit, 

satt på en stor stol, som var betäckt med 

bildsnideri. I handen höll han en herde- 

staf af ebenträ, hvars öfra ända slutade 

i ett kors och å sidorna var prydd med 

tvenne ormar, vishetens symbol.

Ceremonien var slutad. En biskop gick 

rundt omkring likkistan med ett rökelse

kar i handen och lemnade derefter kyr

kan, åtföljd af presterna, sedan de först 

allaggt sina ornater.

Nu först insåg j ig, att det var fråga 

om en begrafning och ioke om en relik

tillbedjan. Jemmer och klagoskrik höjde 

sig ibland den hittills tystlåtna mängden 

och den aflidnes vänner och slägtingar 

störtade sig öfver likkistan. De ryckte 

hastigt undan guldbrokatstäckena och nu 

visade sig liket af en gubbe, hvars an- 

sigte och händer betäcktes af de sörjande 

med kyssar och tårar.

äro nu varnade och kunna vara lugna. Vårt torn skall 
han icke så lätt kunna bestiga, och är jag först under 

Burkhards beskydd, så skall han icke våga störa hus

freden.

— Du tager saken för lätt, Marie! — svarade 
Henrik. — Erdman är en bof; han står under general 

Monclars särskilda beskydd, och vi vela, huru dessa 

barbarer huserat i andra släder. Vakta dig och var 

försigtig.

— Vår gamle Gud han lefver än! — sade flickan 

med värme. — Han är mitt stöd; den klippa, vid hvil

ken jag håller mig fast, när vågorna hota att uppsluka 

mig. Jag misströstar ej, mina vänner! Varen också J 

vid godt mod, och må del komma hvad som helst, blott 
vi alltid ihågkomma, att vår gamle Gud lefver, skall 

han icke låta sina barn förderfvas.

— Men försigtighet är nödvändig, — svarade Hen

rik. — Jag har nu varnat er och skall följa bofven 

i hälarna. Kom i håg, att vi äro i fiendehänder och 

alt Erdman är en slipad skurk . . . Föröfrigt vet jag 

nu intet mera att säga er. Gud beskydde er, mina kära!
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Diakonerne betraktade några minuter 
detta sorgl’ga skådespel alldeles orörlige. 
En af dem steg fram till mig och frå
gade, i det han visade på den döde, 
mycket artigt: ” Poftim dummdeV' Jag 
förstod, att han ville inbjuda mig att lika
ledes kyssa liket och fukta det med mina 
tårar; tillika blef det mig klart, att man 
under ceremonien ansett mig för en bojar 
och anförvandt till den aflidne. Jag tac
kade den vänlige diakonen för inbjud
ningen. Han betraktade mig med en för
undrad mine och tycktes icke kunna be
gripa, alt jag icke försporde någon lust 
att trycka mina läppar på likets knotiga, 
kalla hand.

Derefter närmade sig presterna, som 
hade bestyret med begrafningen, kistan 
och bortvisade de sörjande med sträng 
mine och bragte den dödes rubbade toi— 
lett åter i ordning.

Vid begrafningen lägger man de bro
kigt målade kakorna, som jag hade sett 
stå vid kistans ändar, på grafven, hvarest 
de senare bli trasiga zigenarpojkars byte, 
hvilka i denna afsigt drifva omkring på 
kyrkogårdarna i formliga band.

Korsen på de walachiska begrafnings- 
plalserna omvexla mycket i form och 
rikdom, allt efter deras grundläggares 
lynne och förmögenhet eller konstnärens 
smak.

Huru grof och stel än den på korsen 
använda konst må vara, finner man doek 
alltid uti densamma denna underbara in
stinkt för harmoni, som är österländnin-

garne egen. Det, som vi försöka lära 
med mycken flit eller måste tillegna oss 
genom studier och jemförelse, det finner 
den orientaliska landtmannen icke sällan 
utan ansträngning, ja nästan utan efter
tanke.

Den unga flickan broderar under de 
långa, vinteraftnarna sitt prydliga lintyg, 
som skall smycka henne, när hon någon 
festdag dansar nationaldansen. Under 
hennes hand framstå de vackraste mön
ster med underbara arabesker af kulört 
silke, guld- och silfvertrådar, och detta 
fattiga barn, obekant med våra lyx- 
älskande hufvudstäders konster, är i sin 
lilla koja på stepperna eller djupt inne i 
Karpaternas dalar en skickligare konstnär 
än de förträffligaste arbetare, som begag
nat skolor och mönster.

Grafkorsens olikhet gifver kyrkogår
darna, som omgifva kyrkorna, ett pitto
reskt utseende. Man bör besöka dem 
natten före allhelgonadag, för att bli 
vittne till ett i sitt slag eget skådespel.

Vid hvarje grafs hufvudända står korset 
smyckadt med blommor och nymåladt, 
under det att vid fotändan är anbragdt en 
med ett tak försedd lykta, som hvilar på 
ett slags fotställning. Denna lykta är 
öppen åt ena sidan, så att man derige- 
nom kan insticka ett ljus på den aflidnes 
dödsdag.

Natten före all helgonadag antändas 
alla dessa lyktor och hela menigheten är 
församlad på kyrkogården, ty bvar och 
en har någon slägtinge eller vän att sörja.

Ingen försummar att uppfylla denna pligt, 
ty det går den sägen, att de döde, som 
glömmas, uppskrämma de försumlige ur 
deras bädd och uppmana dem att tända 
lyktorna.

Invånarne i städerna äro icke mindre 
vidskepliga än de som bo på landet. 
Bucharest är en guldgrufva för spåkärin
gar i kort, förutsägande zigenerskor och 
moderna somnambuler. Äfven de mest 
upplyste tro åtminstone att Fredagen, 
talet tretton, det stjelpta saltkaret äro o- 
lyckliga förebud och att åtskilliga miss
öden kunna hexas på dem af hexmästare.

----- o e-----

Kinescrnes fosterlandskärlek.
Såsom ett synnerligt bevis på ofvanstå- 

ende rubriks sanning kan anföras den af 
flere resande iakttagna sedan hos dem, 
att de ständigt draga försorg om att de
ras i fremmande land aflidne landsmän 
erhålla en graf i fädernejorden. Så intog 
t. ex. ett skepp, ”Stephen Bladwin”, li
ken af 300 Kineser, hvilka funnit sin död 
i Kalifornien. Tidningen ”Daily Califor
nia Chronicle” för den 28 Maj förl. år 
tillägger vid berättelsen härom med bit
ter men träffandn satir: ’ Vi äro i besitt
ning af ett monopol: vi importera lef- 
vande Kineser såsom ett råämne, hvilket, 
sedan det blifvit förarbetadt till döde Ki
neser, åter exporteras.

«

, ANMÄLAN.
A Illustreradt nyaste 

SWDOUGOB, 
som innevarande år fortsattes efter oför
ändrad plan, kan prenumereras å alla post
kontor samt hos undertecknad med G R:dr 
32 sk. B:co, postförvaltarearfvodet inbe- 
räknadt.

Götheborg i Januari 1857.
C. Petersen,

Henrik gick, och tornväktaren med sin dotter öfverlem- 

nade sig åt Guds allsmägtiga vård.

3.
General Monclar.

General Monclar hade valt dit biskopliga palatset i 

Speyer till sitt residens. Ilan salt i itt litet rum, som 

stötte (ill huskape.llet, med Erdman vid ett parti schack 

länge var den stillhet rådande, ty de döde fi

gurerna fördes på begge sidor mycket försigligt och med 

mästarehand. Än var del den ene, än den andre, som 

vann någon fördel. Slutligen, efter lång tystnad, sade 

generalen strålande af fröjd: .akta drottningen!» — 
Erdman bief öfverraskad och förvirrad; men han hem- 

tade sig snart åler, gjorde ett väl öfverlagdt drag, för 

alt gardera sin drottning och tycktes liafva räddat sitt 

parti. Men det varade ej länge, innan generalen åter 
upptäckte en svag .sida i sin motspelares ställning och 
satte både hans kung ocli drottning i schack. Erdmans 

drottning var förlorad.

• Erdman! Erdman! — sade Monclar, — huru 

spelar du i dag? Om du fortfar på dit sättet, så tap

par du.

Och kampen upptogs ånyo från begge sidor efter 

konstens alla regier och fortsattes med uppmärksamhet. 

Generalen bemödade sig att på det fördelaktigaste begag

na den mgång vunna segern, under det all hans med

spelare blott sökte alt försvara fältet. Generalen angrip 

. . . hans motståndare försökte att godtgöra sin svag

het, och så farlig den senares belägenhet än var, visste 

den öfvade spelaren dock alltid att så skydda sina fi

gurer, att Monclar, trots sin gynsamma ställning, måste 

uppbjuda all sin konst, för att som segrare behålla 
slagfältet. Åndlligtn utbröt han triumferande: — Schack 
och . . .'malt!

— Nå, — tilläde han gladlynt, — har dit då 
ändlligen en gång lyckats mig att vinna på dig! Men 

det tyckes äfven, som om allt skulle lyckas mig i din 

fädernestad; ty redan vid vårt intåg gaf den sig ulan 

svärdslag; dess äldste räckte mig underdånigt nycklarna; 

vi intågade som segrare och invånarne täflade med sol

daterna om att m drifva stadens murar och torn. Mm 

icke nog med dilla lyckliga resultat, jag blir nu äfvm 

segrare i schackspel, segrare öfver dm störste mästare, 

jag lärt känna. Hedgif, Erdman, att jag är ett lycko- 

barn !
— Det kan ej nekas, min general, att ert upphöjda 

snille inom kort tid bragte mycket i stånd, hvarlill en 

Turenne bchöfl Dera år, och det är en lust och glädje 

att se, huru gammal och uug anstränga sig att nedrif- 

va det, som deras fäder en gång med möda uppförde. 

Men förlåt, om jag vågar kalla den seger, ni vunnit 

öfver mig, en blott tvifvelaktig.

—■ Huru då? — frågade generalen häftigt.

— Ers exillens har nådigst tillåtit mig, — svara

de Erdman ödmjukt, — att alltid föra sanningen i 

hjertat och på läpparna. Jag bör alltså som en trogen 

tjenare äfven dinna gång lyda dmna befallning och 

säga er, att jag i mitt spel i dag icke skulle dukat 

under, om jag icke vore nedtryckt af m sorg, som bo

tar med alt qväfva mig.

(Forts.)
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Häller: Min gamle vän, det faller mig bra svårt att besvära dig; men alla de välsignade helgdagarna ha medtagit. hela 
min kassa, så att jag icke eger en enda riksdaler till ved. Jag har ingen annan ait vända mig till, och om icke du hjelper 
mig med ett par riksdaler, så kommer både jag och hustru min att frysa ihjel.

Schultze. Min lille beskedlige Miiller, du har lätt för att tala, du! Vi arme rike äro ännu Värre deran än du! Hvar och 
en vill, att Vi skole hjelpa; men ingen känner våra ofantliga utgifter: Middagar, soiréer, baler, concerter, komedier, beridare och 
julklappar sen------ ah, det är förskräckligt! Jag är viss på, att jag icke slipper undan med mindre än ett par tusen banko
------- — och du vill att jag skall hjelpa dig med ett par riksdaler —--------- är du tokig!

—■ ------
Härmed följer Homanbihanget: ’ Genom Strid till Frid,” pag. 185—192.

Nästa N:o utgifves Söndagen den 18 Januari. C Pbtbrsens Officin 1857.




