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lilustreradt nyaste Söndags-Magasin.

De senaste händelserna i Kina.
”Barbar-rebellerna ha stiftat oro i det 

de angripit vår himmelska dynasti, förstört 
våra fästen, uppbränt våra varulager och 
beskjutit staden. Min oro häröfver har 
gått mig genom märg och ben, och vär 
vrede har likaledes utbrutit. Nu har jag 
erhållit kejserlig befallning att föra kriget 
med eftertryck på statskassans bekostnad, 
att blockera flod och haf samt utrota de 
qvarvarande fienderna. I skolen som 
tappra soldater använda er kraft för kej
sardömet, så att till och med icke en sinu- 
Ja blir qvar af dessa främmande röfvare. 
Om någon talar för freden, skall han be
handlas enligt krigslagen.”

Så lyder i utdrag den proklamation, som 
guvernören Yih af Kanton utfärdat. Allt
så krig mot engelsmännen, de ”rödhåriga 
barbarerna,” så som de kallas af kine
serna; krig mellan England, den hundra- 
artnige Briareus och det inom sig sjelf, 
belåtna, afsftndrade medelpunktens rike. 
Oeh orsaken till denna ledsamma händel
se, som ännu engång tydligen visar, att 
all humanitet upphör, der menniskornas 
intressen bölja väckas? Må vara, ait Lor
etta Arrow gaf första anledningen för a- 
miral Seymour att kasta sina bomber in 
î staden Kanton; men att den småaktiga 
afund som sedan freden i Nankih af 29:de 
Aug. 1842. å ömse sidor fortfarande egt 
rum, egentligen framkallat konflikten, tyc
kes vara mer än säkert. Våra läsare ha 
redan i de dagliga tidningarna haft till
fälle att inhemta det, som passerat i Kina; 

ett sammandrag häraf innefattas i följan
de korta öfversigt af hela striden.

Den sfde Okt. ankrade vid Kanton skep
pet Lorcha Arrow, som var upptagit i kolo
nialregistret och sålunda egde rättighet att 
segla under engelsk flagga Då visade 
sig plötsligen kejserliga soldater om bord, 
läto bringa tolf till manskapet hörande 
kineser i land, nedryekte brittiska flaggan 
cch försökte att sätta sig i besittning af 
Lorcha. Fartygets kapten tog sin tillflykt 
till engelske konsuln Parkes, och då den
ne bortvisades af mandarinerna och till 
och med ståthållaren Yfli vägrade att skaf
fa ändring, vände sig Parkes till britti«ka 
ombudet i Hongkong, hvilken gaf guver
nören Yih 24 timmars uppskof för att gif- 
va den begärda upprättelsen. Denna u- 
teblef emellertid 'ull den 22 Okt., hvar- 
för konsuln kungjorde, att det nu berod
de på brittiska flottans officerare, alt sjelf- 
ve tilltvinga sig upprättelse. Amiralen 
sir Michael Seymour, som emellertid laggt 
sig med hela flottan framför Kanton, be
gärde tillfölje häraf en salut med 21 ka
nonskott för engelska flaggan och gaf gu
vernören ytterligare 24 timmars betänke
tid. Då äfven denna frist hade gått till
ända den 24 Okt., lät amiralen intaga de 
uti och omkr ng Kanton belägna fästena, 
af hvilkä han lät nedbränna några oeh 
besätta andra. Man inställde fiendtlig- 
heternö, då guvernören sände tolf perso
ner med kedjor om halsen till konsulatet; 
då man emellertid upptäckte, att det icke 
var de förut fasttagne kineserna, utan nå

gra arma stackare från ett eller annat fän
gelse, sändes de tillbaka, och man fort
satte den 27 Okt. bombarderandet af sta
den och den 29 Okt. sköts en bresch i 
stadsmuren Efter stormningen från engels
männens sida följde intagandet af vice 
konungens palats. Man började nu un
derhandla ånyo; men då äfven detta för
sök att bilägga saken blef fruktlöst, skre
do engelsmännen den 3 och 4 Nov. till 
ett allmänt bomberderande af staden Tju
gotre kinesiska krigsdschonker togos den 
6 Nov. af krigsångaren Barracouta och 
förstörde-; äfven det fjiste framför hvil— 
ket krigsdschonkerna lågo, föll i engels
männens händer. Den 12 Nov. slutligen 
tog amiral Seymour Bogue-fästena vid 
flodens mynning.

Förvecklingarna ökades ännu mera, den 
15 Nov., då nordamerikanska skeppet 
Portsmouths storbåt, uti hvilken befälhaf- 
varen Foote, hans förste löjnant Sturgeon 
och en andlig vid namn Macy befunno 
sig, för från Whampoa till Kanton, då det 
plötsligen sköts på densamma från ett af 
fästena. Löjtnant Sturgeon grep ameri
kanska flaggan och svingade henne, för 
att visa att de ieke voro engelsmän; men 
i samma ögonblick snuddade redao en 
kula helt nära förbi båten och el t hagel 
af kartäscher, som rundt omkring upprör
de vattnet, följde derpå. Man rodde vi
dare, men vid andra fästet upprepades- 
detsamma, oeh då kanonerna här tycktes 
vara bättre beljenta än vid det förra, an
såg man det rådligast att vända och ro

XÏ årgängen

•— Gud vare lofvad för denna nåd! — ropade 

Maria glad.

— Jlin första tanke var rn lacksägelsebön till den 

aflgodc fadren, — fortfor Henrik, — och, ankommen pä 

motsatta stranden, nedkastadq jag mig på knä och brag- 

te milt lifs beskyddar® ett varmt tackoffer från mitt 

hjerlas djup.

— Efter en korl hvila vandrade jag vidare på det 

tyska området, ty mitt fordna yrke som Rhcnskeppare 

kunde jag numera ej utöfva, ulan fara för alt falla i 

mina fienders händer. Jag gick på vinst och förlust 

och kom efter några dagar till Jlaintlodens stränder. Vå

ra frankiska bröder lärde jag snart älska, ty de äro 

goda och likna i många afseenden oss Rhenländare. Jag 

anslöt mig till dem, dock var min plan för framtiden 

ännu icke fattad. — En dag gick jag och spatserad® 

vid HainflodsnS sköna stränder och gjorde jemförelser 

und min älskade Rhen ... då jag plötsligen hörde ett 

rop om hjelp.

— En yngling, som badade i floden, kämpade med. 

böljorna. Het var en kamp med döden, ilan böjde

TORNVÄKTARENS DOTTER.
HISTORISK NOVELL.

AF

Luitpold Baumblatt.
(Forts, fr. N:o 9.)

i kände Karmeliterklostrrt bredvid Altpörtel, bvifket generalen hade Tofvat skona. Bit 

fördes jag och nedbragtes i ett underjordiskt hvalf, tills barbarerna hunnit plundra 

allt, då de ämnade, så som Erdman yttrade, under de qvalfullaste plågor pina mig 

till döds.
— Tre dagar försmäklade jag i delta hvalf och afslöt härunder min räkning 

med vår himmelske fader. Nu följde natten, som skulle vara min sista; ty om mor

gonen skulle min dom verkställas. Hå öppnades vid midnattstiden en dörr på mot

satte sidan, der jag ej förmodat någon utgång. Jag hörde steg närma sig, men ingen

ljusstråle genombröt del djupa mörkret De kommo närmare och närmare, och efter

en minut grep en hand min, ryckte mig bort med sig, och, utan alt yttra ett ord, förde den her ......................_

nl genom samma dörr, han inkommit ... Vi genomvandrade en lång, mörk gång, då jag äudtligen vid skenet

från en blindlykta, som min räddare hade medbragt, igenkänd® klostrets prior. Jag ville lacka honom; men han 

lade sin hand på min mun, kastade en mantel öfver mina avlar och tryckte en hatt på mitt hufvud. Därefter 
förde han mig genom en liten dörr, hvarifrån vi kommo ned till Rhen. Här låg en bål tillreds; jag lösgjorde den 

hastigt, priorn gaf mig sin välsignelse, tryckte mig några guldmynt i handen och, lik fogkns flygl, gled mitt fartyg 

fram på den älskade floden. Jag var räddad.
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tillbaka till Whampoa. Då befälhafvaren 
Armstrong bief underrättad om förloppet, 
beslöt han de begge fästenas förstörande. 
Portsmouth bogserades närmare fästena, 
hvilka också nu genast sköto, ett tecken, 
att man förut ieke af misstag skjutit pä 
storbåten. Amerikanarne besvarade skot
ten och bragte efter 1 :,/4 timmas strid 
begge fästena till tystnad, hvarefter en a- 
merikansk slup foitsatte, elden en half tim
me. Emellertid uppsköt man stormnin
gen af fästena, emedan natten hade in
brutit. Kommodore Armstrong, som må
ste hafva ansett sina stridskrafter för rin
ga till att med dem genast storma, vände 
sig, sedan lian samtalat med Förente Sta
ternas kommissarie, derför först till gu
vernören Yih och fordrade inom 21 tim
mar upprättelse; då emellertid denna, som 
det synes, uteblef, började stormningen 
den 21 Nov. De troppar, som voro be
stämda till stormningen, blefvo, trots el
den från fästena, lyckligt landsatte, 
och stormningen slutade inom kort 
med fästenas intagande. Om eftermidda
gen tog man ytterligare två andra fästen 
och följande dagen ännu ett. Allasam- 
man förstördes och de 165 kanoner, med 
hvilka de voro bevarade, hade samma 
öde.

Efter denna händelse fortforo fiendtlig- 
heterna från begge sidor, utan att något 
betydligt hade förefallit. Då höides plöts
ligen natten till llde Dec. slagen på tam
tams och kort derefter utbröt flammor 
öfverallt. Kantons lazzaroner hade trängt

in i Tschi-San-Hang (den af européer
na bebodda förstaden, och autändt de här 
befintliga faktorierna, de engelska pack- 
bodarne, Hongs, så som kineserna kalla 
dem. Väl skickade amiral Seymour ge
nast tvenne skepp af sin eskader dit och 
lätbortdrifva gatpöbeln. men emellertid öka
de de engelska bomberna blott eldsvådan. 
Franska fregatten Virginie skickade ock
så en troppafdelning i land med kanoner, 
för att bortjaga kineserna, och då det 
slutligen hade lyckats de förenade an
strängningarna att drifva fienden tillbaka, 
började man släcka. I början öfverdref 
man skadan, hvilken inskränkte sig till 
nedbrännandet af 21 af 80 europeiska fak
torier och magasiner, som ligga i Tschi- 
San-Hang. Af de tolf i Tartar-förstaden 
befintliga stora faktorierna ha redan nio 
tillfölje af engelska bombardementet, blif- 
vit lågornas rof. Kineuiska förstaden har 
lidit mest, så väl genom plundring som 
genom engelsmännens eld. Emellertid är 
skadan på långt när icke så stor som år 
1822, då Kanton föröddes af en ofantlig 
eldsvåda; af vida större betydelse är i alla 
fall den omständigheten, att en mängd 
betydande affärsmän öfvergifvit Kanton. 
Enligt ‘de senaste underättelser fortfor än
nu bombardementet af staden; den engel
ska postångaren ”Thistle” besköts mycket 
starkt af Kinesiska krigsdschonker.

Vi bifoga vår artikel tvenne plancher: 
en vy af der omnämnda faktorierna och 
af Tai-wang-kow eller det gula Pagod
fästet i Kanton-floden.

Tai-wang-kow är en liten befästad Ö, 
som européerna ha gifvit namnet ”Passe 
de Macao”. Med det fyra våningar höga 
tornet i midten af platsen, som är umgif- 
ven af en granitmur, tjenar detta fäste 
dels till bevakande af de skepp, som 
passera flodeu, dels till förening af de 
fromma till bön. Här växa orange-, citron- 
och andra i tropikerna inhemska träd och 
gifvu under sommaren en behaglig svalka.

Humoristiskt.
En anförare för ett röfvarband blef 

gripen och konfronterad med en redan 
förut fångad röfvare. ”Hörer denne karl 
också till ert band?” frågade domaren. 
”Inte helt och hållet,” svarade röfvare- 
chefen, ”han var blott hedersleda
mot !”

Man gaf ett lustspel, hvaruti en flicka 
oförmodadt låter ett bref från sin hem- 
lige älskare bli liggande på bordet och 
aflägsnar sig. Hennes onkel, som har 
mest emot detta förhållande kommer in, 
varseblir snart brefvet och läser det; men, 
innan han åter går ut, lägger han det 
tillbaka på bordet. Knappt är han bor
ta, innan flickan, som mött honom, stör
tar in, och i det hon tar brefvet, utbry
ter hon: ”Gud, om han sett det!” Då 
ropar en kraftig stämma från galleriet; 
”.Ja min själ har han både sett och läst 
det!"

en arm, liggande om hjelp, upp öfver vattnet, under det 

alt kroppen småningom började sjunka. Milt beslut var 

hastigt fatladt: Jag störtade mig uti den våla bädden, 

grep den med döden kämpande orli bragte honom lef- 

vande till stranden. Del var en studerande vid hög

skolan i den frankiska hufvudstaden och ende arfvingcn 

till en rik adelsman på landet. — Få dagar derefter 

presenterade han mig för sin familj så som lians iifs 

räddare, och sedan den dagen lick jag ej lenina de 

ädla.

—• Det skulle trölta er, mina vänner, om jag skul

le berätta er fullständigt huru denna familj med hvarje 

dag omfattade mig med allt större kärlek. Jag fattar 

®ig derför kort: Fadren dog, men hade i sill testamente 

“Isalt ett betydligt kapital för mig, bvilket genom för- 
nuflig sparsamlut vevte till en vacker förmögenhet.

Underrättelsen om vårt fäderneslands befrielse 
s!'r'dde sig snart öfver hela Tyskland och bann slutli

gen äfven ti|] nijg yu kunde jag ej längre trifvas 
hland främmande och, ytterligare begåfvad af. min unge 

’jnttäff, grep jdg mjn vandringsslaf och återsåg snart 
Rhenlandyts åkerfält. — Jag anländer hit, finner er fri

ska och raska, och nu är allting bra. Det gick dock 

bättre än jag förmodat.

— \i tacka er, Henrik! — sade Burkhard. — Er 
berättelse innehåller mycket lärorikt och uppbyggligt. Men 

innan vi öfvcrlägga vidare, hvad det skall bli af oss, 

måste vi uppfylla en helig pligt. Se, barn, vi hafva 

hemkommit från förvisningen och kunna, när vår timme 

slår, blifva nedbäddade bredvid våra hädangångne döde 

och få bvila jointe dem. Låtom oss åler besöka deras

grafvar efter tioårig bortovaro och bedja för deras 

själar.

— Ja, — sade Henrik, — låtom oss gå till er 

sons graf och på hans aska berätta, att vi ännu allt- 
jemt äro de gamle. På den kulle, som betäcker hans

jordiska vilja ri räcka
och lofva, all vi alltid ömsesidigt 

drig mera öfvcrgifva hvarandra.

— Hans ande skall bjuda oss

hvarandra händerna 
skola bistå och al-

välkommen åter på
fosterländsk jord, — sade Marie. — Ku lins det dock

åter händer här, som kunna lu kransa lians graf.

— Och, — tilläde Henrik, — en värdig minnes

vård skall beteckna det ställe der han hvilar. Ilan har

väl qvarlemqat ett minne i våra hjertan, som aldrig 

kan utplånas; men ändock skall en marmorsten inbjuda 

vandraren att egna den ädlaste bland menniskoren tår.

— Men innan dess skola vi inlaga några förfrisk- 

ningar, — meule Ursula. — J behöfven vederqvic- 

ktlse.

— Dit är rätt! — sade Henrik. •— Förfrisken er 

först; jag behöfver det icke och går emellertid att egna 

mina älskade föräldrars stoft en tår. J kommen ju 

snart efter.

Henrik allågsnade sig, under det att Burkhard och 

Maria antogo Ursulas vänliga bjudning

11.

Vedergällningen.
Speyers kyrkogård hade blifvit förskonad från frans

männens vilda framfart. De hade låtit de döde här få 
hvila i ostörd ro och nöjt sig med alt plundra de i 

domkyrkan sofvande kejsarnes grafvar, uti hvilka de hop

pades finna dolda skatter.

(Fortsättning pag. 78.)
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Ilinstreradt nyaste Söndags-Magasin.

Nasreddin, 
Schach af Persien.

Våra blickar äro för närvarande fasta
de med tilltagande intresse på Asien, och 
det icke blott på den delen deraf, Bak- 
Indicn, der det himmelska rikets medel
punkt, Kina, är angripet såväl in- som 
utifrån, för alt snart lida ännu större 
skakningar, utan tillika på För-Indien, 
kusterna och det inre af Persien, i det 
att, tillfölje af Storbrittaniens krigsför
klaring, det engelsk-oslindiska kompaniet 
redan i November med en flotta under 
amiral sir Henry Leeke, och med en armé 
under general Slolkes har bemägtigat sig 
i Persiska viken ön Karak, som är sär
deles lämplig till en flott-station, äfven- 
som tagit Buschir, vikens förnämsta hamn, 
i besittning. Besättandet af Karak rätt
färdigades, från politisk ståndpunkt, först 
och främst genom den förevändningen, att 
deras asiatiska vedersakare, Persiens gam
la partigängare, Kyssarne, tagit i besitt
ning en ö i Kaspiska hafvet, midt emot 
Astrabad, för att enligt uppgjord plan 
till ett försvars- och angrepps-fälttåg, 
häraf göra en fast plats, så att engels
männen och ryssarne, de förre utifrån, 
från hafskusterna, de senare inifrån, från 
Kaspiska hafvet, kunde hafva Persien e- 
mellan sig och öfver Irans berg och step
per betrakta hvarandra med afundsamma 
blickar. Föremål för afund är icke blott 
Persiens goda handel, som till större de
len går öfver Ryssland, under det att tra
fiken med Ostindien blott sker i Buschirs

hamn, utan synnerligast det befästade 
Herat, egentligen tillhörigt engelsmännens 
bundsförvandter, Afghanerna, men för 
kort tid sedan intaget af per-erna, och 
hvilket utgör ingångsporten till Indien, 
och engelska herraväldets bålverk i För- 
indien och tillika föreningspunkter för 
många handebskaravaner.

Trots borttagandet af nämnda och nå
gra andra punkter vid persiska gränsen, 
och trots långa men fruktlösa fredsunder
handlingar mellan lord Stratford de Red- 
clifle och Feruk Khan i Konstantinopel, 
skall schachen icke foga sig efter cl» upp
ställda vilkoren, utan med stora offer ka
sta sig helt och hållet i Rysslands armar 
och, uppretad af hat till engelsmännen 
och några afgbanstammnr, i synnerhet till 
khanen Dost Mohamed af Kabul, och eg
gad af fanatism besluta sig för ett farligt 
fälttåg i sitt lands inre, hvilket kan blif- 
va af de mest olyckliga följder.

Nuvarande Schachen af Persien, född 
den 20 Nov. 1829, heter Nasreddin eller 
Nasir Eddin och uppsteg på thronen ef
ter schach Mohamed, som afled den 6 
Sept. 1848. Genom samtidigt erkännande 
af England och Ryssland skyddades han 
mot flera kronpretendenters lifliga herrsk- 
lystnad. För att vinna sina undersåters 
hjertan, lofvade han vid sitt regerings
tillträde många länge väntade helsosamma 
reformer till lättnad från tryckande skat
ter, afbetalning småningom af statsskul
den, deras godtgörelse, som under fordna 
oredor och strider blifvit förlustige sina

egodelar; men det har fördetmesta måst 
stanna vid löften, och uppfyllandet lig
ger ännu alltjemt i karantän. Sålun
da har Frankrike ännu anspråk, hvil— 
ka emellertid blTvit bilagda genom ett 
af grefve Sartiges ingånget handelsfördrag. 
Schachen utnämnde Mirza-Taghi-Khan, en 
kocks son, till sin storvisir, och sin den- 
tiden tvåårige son Meherned-Mirza till ef
terträdare, hvilken emellertid plötsligen 
dog under den fest, som varade i sju da
gar i anledning af Herats lyckliga inta
gande. Om han af sina två ännu lef- 
vanda söner ledan tillförsäkrat den äldre 
tronföljden, är ännu icke bekant. Men 
den utnämnde visiren störtades redan i 
November 1851 och Mirza-Agha-Khan in
tog hans plats, hvilken, änsköntlord Strat
ford de RedeciitTe har gjort hans afsätt- 
ning till vilkor, dock nyss, genom ett de
kret af schachen, för sin lifstid erhållit o— 
inskränkt fullinagt på denna befallning. 
Genom fiendtligheternas utbrott mellan 
Ryssland och Turkiet hösten 1853 har 
schach Nazir-Eddin så afgjort öfverlem- 
nat sig åt ryskt inflytande, att det till och 
med i December samma år afslöts ett form
ligt förbund mellan Petersburgs och Tehe
rans kabinetter. De allmänna följderna af 
detta föi bund och de särskilda frukterna för 
Ryssland äro nära sin mognad och torde 
med det första framträda i dagsljpset.

Den ännu icke trettio år gamle scha
chen är en kraftfull man af undersättsig 
växt, af krigisk anda lisom hans folk, 
hvars drag icke sakna uttryck af det af- 
ghaniska folkets öppenhet, allvar och öf-

Inder en tårpil, som djupt mot jorden nedsänkte si

na långa grenar, stod ett enkelt svart kors, som af trä

det blifvil skyddadl mot ovädret, all det senare ej myc

kel kunnat inverka på detsamma. I midten af träkorset 

var en bleckplåt anbragt, på hvilken följande inskrift 

stod all läsa:
Ilär livilar rådsherren Marlin Burkhard.

Född i Spey er, de n l.i Maj 1660,

Död sammastädes, den 2 Febr. 1689.

Herre, gif honom den eviga hvilan!
Allt var tyst och öde. Tistlar och ogräs frodades 

obeliindradl i de dödas trädgård; ty på många år hade 

jcke någon vårdande hand bekymrat sig om att smycka 

grafvarna eller bana sig väg till dem. Porten stod öp

pen, och rosten hade öfverdragit honom med en så tjock 

skorpa, att del tycktes som om han vore upptagen ur 

jorden. Bilden af den döende Frälsaren på ett högt 

stenkors, som höjde sig i midten af kyrkogården, sänkte 

medlidsamt sitt gudomliga anlete, som till och med i 

döden lyste af kärlek och nåd, som om den huldaste 

menniskovän sörjde öfver, att hans bi kännare och lär

jungar måste hvila i främmande land och oinvigd jord. 

Det var en klar vårmorgon. Den evigt skapande 

naturen, som aldrig tröttnar alt till och med upplysa 

den dunkla'le stig med sitt leende solsken, sände sina 

vänliga sångare, för att genom deras sånger åter sprida 

lif ober den af menniskohänder anstiftade förödelsen. 

De fladdrade från träd till träd, från gren till gren, 

sjöngo och qv iltrade, och voro glada och nöjda . . . 

då de plötsligen liksom träffade af ett trollslag, alla på 

en gång skrämda flögo upp med ett vildt skrik.

Allt blef åter tyst och stilla öfver grafvarna — då 

en man med långsamma steg kom gående in på kyrko

gården.

Ilans kläder förrådde armod och elände. Han höll 

i sin af ålder svaga hand en tjock släf, på hvilken 

han stödde sin kropps börda, den han blott smygande 

förmådde framsläpa. En andtäppa, som ibland afbröts 

af en dämpad hosta, nödgade honom att ofta stanna, för 

att hemta andan. Ilan tycktes ej känna dit ställe, på 

hvilket han nu befann sig; ty hans krökla rygg och 

hans åt marken sänkta blick tilläto honom blott att se 

de föremål, som lågo hans föller närmast.

Ilan kom till en kullfallen grafstm, på hvilken han

satte sig, för alt unna sina trötta och liksom sönder

brutna lemmar bvila. Han andades djupt och tungt, 

och sedan han något hemlat sig, sade han med en än 

dämpad, än åter lifvad stämma — liknande ett slock

nande ljus, som på korta ögonblick åler klart upplågar, 

för att oförmodad! och plötsligt slockna:

— Här finner jag ändlligen efter långa lidanden hvi- 

la för mina kraftlösa lemmar! — Nio långa, år vara 

faslsmidd vid galererna! Nio långa år! Ack, hvad har 

jag måst lida! Och hvarför? hvad var mitt brott? Jag 

plundrade krigskassan! Plundrade icke äfven de milt fä

dernesland . . . •
Vid dessa ord ryste han förfärad. Efter en stund 

fortfor han åter med darrande röst:

— Fädernesland? har jag icke sjelf förrådt milt fä

dernesland? förrådt det åt dessa bofvar? Man sade mig 

i min barndom något om en vedergällning. ' (lifves det 

någon vedergällning? Ja, det måste gifvas; ty jag bar 

förrådt, och blef förrådd tillbaka. — Jag har äfven 

hört något om ett lif efter dilla. Skulle äfven det va

ra sant? Skulle d.l äfven efter döden finnas <n hämnare 

deruppi? Nej, det kan ej vara; ty annars hade hämu-

Hergängen
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verläggning, en framstående hederskäns
la, som fordrar hämnd för hvarje person
lig förolämpning, kan dock lätt öfvergå 
till den mest glödande passion. Schachen 
delar med sitt folk de goda egenskaper
na af oinskränkt gästfrihet, bibehållande 
af fädernas enkla seder: måttlighet, glad
lynthet, trohet i vänskap och kärlek, som 
är förenad med en hos Perser oeh Afgha
ner egendomlig aktning för qvinnan, och 
ett sträfvande efter oberoende och jemlik- 
het och slutligen ett outsläckligt hat till 
de sunitiska Afghanerna. De senare stam- 
marnes höfdingar kring Herat ha dels nöd- 
tvungne, dels af en hos österländska folk
slag allmän högaktning för en segrare, 
enligt senaste underrättelser, för ögonblic
ket underkastat sig Nassreddins herraväl
de, under Jet att England i Afghanernas 
hat till Perserna har sökt att grunda sin 
plykologiska stödjepunkt. Ty värr må
ste man befara, att de mellanasiatiska 
striderna en gång komma att sluta med 
Afghanernas kufvande, en> dan det en- 
gelsk-indiska rikets säkerhet åt denna 
sårbara sida är beroende dt rpå, och det 
måste vara eller blifva Englands afsigt att 
införlifva Kabul med sina indiska besitt
ningar. (Forts)

Ett jätte-ägg.
Meddelandet af detta lilla matlagnings 

skämt vilja vi .icke uppskjuta ända tills 
Påsk, det kanske kunde roa någon bland 
våra läsarinnor, att med denna rätt öfver- 
raska sina gäster

den icke redan träffat mig härnede. . . . Men om det 

vore sant ... om det dock funnes! ... '
Oili ban betäckte sitt ansigte med hegge händerna, 

som om ban fruktade all fa se dm förfärliga sanningen 

med lekamliga ögon. Så satt ban länge, tills han slut

ligen återhemtat sig något, lät armarna sjunka och reste 

sig från sitt säte. Ilan stödde sig mot grafstenen, ka

stade sina blickar omkring sig och varsebkf nu först de 

bonom omgifvande grafvarna.

Denna syn verkade mägtigt på bonom, han grep kramp

aktigt om den kullstörlade grafstenen och sade med dar

rande stämma :

— Hvar är jag? På en kyrkogård? Grafkullar om- 
pfva mig på alla kanter! Ilvad är dilla?' Huru bar jag 

rakat bit? Finner jag här bröd, för att stilla min bun- 

î'rî Tala, tala!

såg ban Burkhards graf, midi emot hvilken han 
tillfälligt befann sig. Ilan läste inskriften och stelnade 

«i'cr hela kroppen. Ilans hår reste sig, hans ögon 

Jsie af m hemsk eld, hans armar voro ulslräckta och 
hans knän darrade häftigt.

J.imntn mig! — stammade han ändlligcu och

Man slår efter behag af 6, 9, 10, 12 
ägg gulan och hvitan i hvar sitt kärl, tar 
en väl rengjord blåsa, som är stor nog 
för gulorna, hvilka hällah uti. densamma, 
tillknyter henne väl, så att hvarken luft 
eller vatten kunna intränga, och hänger 
henne i en kastrull med kokande vatten. 
Sedan äggulan erhållit behörig hårdhet 
upptager man den och skiljer den försig- 
tigt från blåsan. Emellertid har man ren
gjort en annan större blåsa, uti hvilken 
man först inlägger den hårdaokta gulan 
och derefter häller hvitan deröfver, till- 
knyter blåsan väl och låter dess innehåll 
hårdna i kokande vatten på samma sätt 
som gulan. Sedan man äfven borttagit 
denna blåsa är jätte-ägget färdigt.

MjölkfJrsäljning på öen Cuba.
Intet är lör främmande mera påfallande 

än sättet hvarpå den Cubanske mjölkför
säljaren förser sina kunder i staden med 
denna nödvändighetsvara. Han har ingen 
vagn full ai blänkande kärl, som äro fyll
da med verklig eller förfalskad mjölk. Den 
cubanske mjölkmannen bedrager aldrig si
na kunder — huru skulle också det vara 
möjligt! Med sin tåliga ko går han från hus 
till hus och fyller kärlen med den begärda 
qvantiteten mjölk direkte frånjufveret. Kon 
blir på dessa vandringar så förtrogen med 
hvar kunderna bo, att hon af sig sjelf 
stannar framför de hus, åt bvilkp. hon skall 
lemna mjölk. Ofta medföljer äfven en li
ten kalf, men hvilken vid dessa protnena-

försökle bortvända ansigtet. Men liksom fängslad af en 

osynlig hand, förblif dit orörligt riktadt åt den sida, 

från hvilken ordin lyste honom tillmöte som en eld

skrift.

— I.f innen mig, helvetets andar! — gnisslade den 

olycklige, — kmmn mig, dit är nog! . . . »Död den 

2:dre Februari 16SÎ» ... Ja, så var det! Ja, hämn

dens andar; det var den 2:dre Februari. Tagen det 

bort, delta helvetets bländverk! Bort, säger jag! Jag er

känner ju, att jag var bans mördare. . . . Ha, sen J, 

bom grafven öppnar sig? Bådsherren stiger upp; ban 

bar en hvtl svepning och visar mig vattnet på sina 
lappar. Torka bort dit, rådsherre! Ô, om du icke hade 

druckit! Håll Burkhard: vattnet är förgifladt!

Med dessa ord nedstörtade han på grafkullen, den 

ban be tackle mid hela sin kropp.

o Han !åg ännu i en djup vanmagt, då Henrik steg in 

på kyrkogården. Hans väg förde honom förbi denna 

graf och han blef icke litet förundrad öfver att finna 

den olycklige bär.

Huru! sade han, — ett lik, som ännu irk.» 

är jorda !t?

der endast får nöja sig med att komma 
ut i verlden; ty han har blifvit försedd med 
en munkorg, så att det ej är honom möj
ligt att dela lika rätt med kunderna.

Detta sätt att sälja mjölk har i alla fall 
mycket, som talar för sig. Härigenom fö- 
rebygges mjölkens förfalskning och köpar- 
ne erhålla henne söt och frisk, hvilket 
detta heta lan 1 är en väsendtlig fördel, 
der man utan is icke kan förvara någon 
mjölk. Denna method har dock ingalunda 
på djuret någon fördelaktig verkan och en 
cubansk ko torde kanske icke gifva mera 
än en tredjedel af det qvantum en ko gif- 
ver, ,som mjölkas på vanligt sätt.

Getmjölk försäljes på samma sått.

( It a r a d.
(Till en jlicka.)

Dn liknar sol’n en vacker sommardagÖ" 
när hon på himlen åker i mitt först,a 
och lilvar allt, det minsta som det största.. . 
så tycker jag.

Hvad outsäglig lycka, hvilken fröjd 
med dig att stråten genom lifvet vandra — 
det ljufvaste som funnes af mitt andra, 
all sällhets höjd.

Hvad salig njutning att intill sin famn 
få trycka hulda engelen, mitt hela . . . 
Nu kan, o flicka, ej din gissning fela: 
det är — ditt namn.

Onktl August,

Han lutade sig ned till den vanmägtige och sade 

högst belåten:

— Nej, det finnes ännu lif; han återhemlar sig! 

Cudi lof! Kanske är jag kallad all rädda ett mennisko- 

lif. Hör, go’ vän!

Härefter skakade han den för död ansedde, hvilken 

han också snart återkallade till lif.

— Jag kommer, •— sade den uppvaknande, — jag 

kommer. Här är milt lif; döden det i vallen, ja, i vat

ten! så vilt vedergällningen!

— Allsmäglige! — ropade Henrik, stel af fasa. __

Ser jag rail? Erdman! hur kommer bi hit och i dvlla 

tillstånd?

Erdman reste sig till hälften, men blef liggande pä 

knä, omfattande Henriks händer med lörhiflans Åridt 

sade under häftigt snyftande:

— Barmhertighel! nåd! öfva barmtertig 

«s en hämnare, en vedcrgällare dir ofv; 
skall vergäUa er liksom km vedvrgällt mig

♦ (Forts.j
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