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fltoJL Utkommer hvarje Söndag. Götheborg den 15 Mars 1857. Pris för âr: O R:dr 32 sk. B;co. XI àrgângëîb

Hedersskânk.
På börsen hiirstädes förevi

sades några dagar förl. vecka 
en stor silfverpokal, hvilken på 
beställning af härvarande sjöas- 
suranceföreningen blifvit utförd 
af juveleraren härstädes hr L. 
Larsson, för att öfverlemnas 
såsom hedersskänk till kapitenen 
i franska flottan hr G. de Ver- 
neuil, till tacksamhet för det 
biträde han lemnade Göteborgs- 
briggen ’ Superb,” vid dess strand- 
ning nära Hudiksvall, d. 10 
Okt. 1855.

Pokalen, som väger 232 lod 
och är arbetad i drifvet silfver, 
berömmes såsom varande särde
les vackert och konstnärligt ut
förd.

På midten af sjelfva pokalen, 
som uppbäres af fyra delphiner 
på en snäckgiund; finnas an- 
bragte tvenne af ornamenter om- 
gifna medaljonger, hvarå inskrif
terna finnas inristade, och kring 
dess öfre rand löper en relief, 
återgifvande scenen' vid ”Superbs” 
strandning och räddning.

Inskriptionerna äro, å ena si
dan:

”Till capita’nen i kejs. franska 
dottan, ridd. hr G. de Verneuil, 
från Göteborgs sjöassuranceföre- 
ning;”
och å den andra:

Gärd af aktning och erkän
sla för lemnadt bistånd vid

<9

■■

strandningen nära Hudiksvall af 
Göteborgsbriggen ”Superb,” d 
10 Okt. 1855.

Den vackra och dyrbara pje 
sen kommer att med det snara
ste afsändas till svenske mini
stern i Paris, för att af honom 
öfverlemnas till kapten de Ver
neuil.

-*+**O<H*w-

Japan.
Man kan jemföra Japan med 

en skönhet, som visar sig ovan
ligt kallsinnig mot sina tillbed 
jare. Men de låta ej skräm
ma sig, utan komma alltid åter, 
änskönt de så ofta blifvit afvi- 
sade; men slutligen måste dock 
kapituleras, emedan man i läng
den icke kan göra tillräckligt 
motstånd.

Européerna känna detta öri 
ke i det aflägsna östera sedan 
ungeför 300 år tillbaka. Kej
sare och folk upptogo främlin
garna med välvilja, alla portar 
voro öppna för desamma, de fin
go fritt handla och vandla öf- 
verallt i landet och nedsätta sig 
hvar de behagade. Under det 
att i vår verldsdel bekännarne 
af en och samma religion bio 
digt bekrigade hvarandra, herr- 
skade full religionsfrihet i Japan, 
som man betraktade som ett 
land för barbarer, och för kristen
domens spridande lades intet



82 Illustrerait nyaste Söndags-Magasin. XI årgången

hinder i vägen. Tvärtom, regeringen un
derstödde den nya religionens förkunnare 
af alla krafter och uppträdde först fiendt- 
ligt emot dem, sedan den främmande lä
ran missbrukades af Européerna och de 
af dem omvände Japanerna till politiska 
partisyften. De kristnes förgörande be
slöts, sedan dessa började uppträda så 
som upproriske mot regeringen och man 
upptäckte en plan, som åsyftade att stöta 
kejsaren från thronen och på den samma 
upphöja en nyomvänd.

Japan hade först kommit i beröring 
med Portugiser och Spanjorer, alltså med 
tvenne nationer, som i 16:de århundradet 
uppträdde eröfrande, den ene i Asien, den 
andre i Amerika. Härom var man väl 
underrättad i Japan. En gång låg ett 
spankt handelsskepp för ankar i en ja
pansk hamn; en förnäm man, Yemordono, 
gick om bord, samtalade med styrman
nen och fastade i synnerhet stor upinärk- 
samhet på verldskartan. Han försjönk i 
nllehand» betraktelser, då han såg att 
Spanien på kartan öfver Europa blott in
tager en så liten plats och dock egde så 
vidsträkta besittningar i olika verldsdelar. 
”Hvarat kommer det?” frågade han styr
mannen. Denne svarade; ”Spaniens magt 
och utvidgning härleda sig derifrån, att 
det drifver så vidsträckthandel med främ
mande folkslag. Denna förskaffar det 
medel att betala soldater och skepp och 
att eröfra alla länder, s on de tycka om; 
ty det finnes intet, som skulle kunna gö
ra det motstånd.” Denna skrytsamhet å

hörde Japanesaren med tystnad, men lät 
skenbart menlös den frågan följa; om ic
ke Spanien jemväl utsände andlige män, 
för att med deras bistånd göra främ
mande folkslag afvoge mot sina hedni
ska konungar? Den i sin tro ifrige Spanio- 
ren svarade; det är utan allt tvifvel att 
hela verldens hedendom måste ge vika 
för kristendomen.

Detta samtal egde rum på en tid, då de ny- 
omvändehade gripit till vapen mot kejsaren 
och buro korset framför sig. Det medde
lades monarken och stärkte honom i hans 
beslut att utrota anhängarne till en lära, 
som tycktes honom så farlig. Och detta 
har också efter förfärliga inbördes krig 
lyckats honom så i grnnd och botten, att 
katholicismen i Japan den gången utrota
des helt och hållet.

Sedan dess blef det statsmaxim att af- 
spärra riket från all möjlig beröring med 
Européerna, emedan de voro kristne, till 
och med för kinesarne lades många slags 
inskränkningar. Ensamt Holländarne er- 
höllo förmånen att få bygga ett faktori 
på en liten ö vid södra delen af riket, 
hvarifrån de under stränga förskrifter fin
ge drlfva handel. I Japan hade man in
sett, att man på ett eller annat sätt må
ste förblifva i förbindelse med den yttre 
verlden, dock ville man ieke omedelbart 
beröras af densamma. Holländarne voro 
Spaniorernas bittra och svurna fiender 
och derför trodde man sig kunna lita på 
dem; man gaf dem ett handelsmonopol 
och tillät att holländska ombud hvart fjer- 

de år finge komma till hufvudstaden Jed
do, för att bringa kejsaren deras hyllning 
och skänker.

Japanesarne ha sedan 200 år tillbaka 
varit utan beröring med den öfriga verl
den, men ha detoaktadt icke förblifvit utan 
kännedom om hvad vigtigt passeradt i de 
olika verldsdelarna. Många bland dem 
lära holländska och genom de böcker, 
som de erhållit från Nederländerna, ha 
de lärt hvad de veta om Europa. Alla 
stater af betydelse ha ofla varit inveckla
de i krig, under det att Japan blef befri- 
adt derifrån. Det erfor, att europeiska 
magter grundade stora kolonialriken, det 
såg att Ryssland och England eröfrade det 
ena asiatiska landet efter det andra och 
till och med Kina hotades. Allt detta var 
egnadt att stärka kejsarrikets regering i 
dess gamla, tillräckligt pröfvade stats
maxim; de vil e af intresse för sitt eget 
sjelfbestånd icke insläppa någon europé. 
De gjorde icke intrång på någon och vil
le å sin sida icke heller utträngas. Blef 
ett europeiskt skepp vinddrifvet in mot 
Japan eller viside sig något, lika mycket 
i hvilken afsigt som helst, omringades 
det af en tredubbel rad af båtar, erhöll 
under höfliga former allt hvad det kan
ske kunde behöfva af lifsmedel eller 
skeppsförråd, men derjemte äfven den till
sägelse, att ofördröj ligt aflägsna sig. 
Skeppsbrutne matroser öfverlemnades åt 
holländarne och bragtes genom deras be- 
medling ut ur landet.

Försöken, att åter öppna Japan, ha of-

TORNVÄKTARENS DOTTER.
HISTORISK NOVELL.

AF

Luitpold Baumblatt.
(Forts, o. sl. fr. N:o 40.)

tig upp, Erdman'. — sade Henrik rörd och vänligt. — Jag förlåter er allt. Hå ni 

äfven deruppe iinna mera nåd än rättvisa. Jag ôn'kar dit af hela mitt hjerta.

Först nu igenkände Erdman Rbenskepparen. Ilan rätade helt och hållet upp 

sig och sade: . .
__  Henriki Rhcnskeppare! Annu detta till! Måste äfven ni komma i min väg 

som en Icfvande förebråelse! Har den straffande handen ännu icke nog svårt hemsökt 

mig? Innu detta till!
__ äf dtl| _ svarade Henrik. — Men säg, hvaraf kommer det, alt frans

männen låtit er falla så djupt?
— Fråga vedergällningen deruppe, och han skall svara er. 0, han ar en strang domare !
— Henrik såg nu sina vänner komma, dem äfven Erdman varseblef, just som han hade ett ljust ögonblick. 

Men knapnl hade han sett dem, innan vansinnet åler föll öfver honom i dess förfärligaste skepnad. Han störtade 

till marken, stirrade med sina halfbrulna ögon än på de ankommande, än på korset ud Burkhards grafkulle och 

sade sluthgeu “fdJ0^ m aI|drc F(.brnari Den andre Februari bar

jag slagit ibjel honom . . . Slagit ihjel? Nej, nej . . . förgifvil hopom! Ser ni bäckarna, som utströmma ur hans

graf? Hör ni dit sqvalpande vattnet, som tillropar mig 

orden: Mördare, mordbrännare, fosterlandsförrädare, gift- 

blandare? . . . Bort, bort, rådsherre! Har du ingen ro 
i din graf? Här är din mördare! Kom hela verlden och 

hör, att jag har mördat radsherren Burkhard.
Ilan omfattade härefter Henriks knä och stönade med 

halfcpäfd röst:
— Rädda mig, öfvergif mig icke! Hörer ni? Jag kan 

ej mera ... och hämndens andar . . . Der är hans 

brud, som af mig fordrar sin brudgum. Ser ni fla

skan i hennes hand? Den dödar fort och qvarlemnar ej 

något spår. . . ■ Ser ni furierna närma sig med fack
lorna? Tanden an, kamrater! Kasten eldbranden in i 

domkyrkan, så att hon snart uppgår i lågor. Hejsan, 

kamrater! eld! eld! . . .
Delta var hans sista ord. Den eviga vedergällningen 

hade dömt.
— Han har slutat, — sade Henrik, djupt gripen. —• 

Gud vare hans arma själ nådig!
— Amen! — sade hans vänner, som hade åhört 

de sista utbrotten af förtviflan.
— Store Gud, — liliade Burkbards fader, — rätt-
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ta upprepats sedan detta århundrades bör
jan, men alltid med samma ogynsamma 
följder. Ryssen Räsanoff visade sig 1804 
vid Nangasaki, för att knyta handelsför
bindelser; men afvisades. År 1808 kom 
engelska krigsfregatlen Phaeton, och nä
stan 30 år senare det engelska skeppet 
Morrison, om bord pä hvilket missionären 
GützlafT befann sig. Japanesarne fast- 
höllo strängt vid sitt uteslutningssystem. 
Sedan 1846 upprepade Européerna sina 
anmaningar om tillträde; Fransmän, Dan
skar, Nordamerikanare, Engelsmän och 
Ryssar knackade på portarna och kejsa
ren har slutligen sett sig tvungen att öpp
na, om just icke stora porten, så dock till 
en början en biport.

Föthällandena i den stora handelsrörel
sen och skeppsfarten *på oceanen ha se
dan tvenne tiotal af år undergått en to
tal förändring. På det Stilla hafvet, som 
å ena sidan utbreder sig mellan Östasien 
och Australien och Vestamerika å andra, 
seglar man nuförtiden likså ofta som på 
Atlantiska oceanen. Det antal skepp, 
som å detsamma förfölja hvalfisken, be
löper sig årligen till 300 eller 400; sedan 
do f. d. spanska kolonierna äro öppnade 
för alla nationers handel, bar skeppsfar
ten på Söderhafvet blifvit lifligare; han
deln med Kina är längesedan ej mera 
ensamt i ett enda kompanis gynnade hän
der, utan öppnad i fem stora hamnar för 
alla nationer. Ångskeppsfarten har äfven 
i de östra farvattnen framkallat nya för
hållanden till lif, och behofvet af alster

från det aflägsna Orienten är i oafbruten 
tillväxt. Och härtill kommer upptäckten 
af de rika guldgrufvorna i Kalifornien och 
Australien, som haft en exempellöst upp- 
drifven handel tillfölje.

Genom alla dessa förhållanden blir hvar- 
je land, mot hvilket Stora oceanens vå
gor brytas, mer eller mindre vidrördt, och 
till och med Japan skall med tiden icke 
längre kunna motstå den stora verldshan- 
delns böljslag. Må det än falla kejsaren 
i Jeddo svårt att trångå ett gammalt be- 
pröfvadt system och för de oroliga främ
lingarna öppna sitt rike, så skall han dock 
inse, att han ej har något annat val. 
Dock förfar han klokare än hans granne 
i Kina. Under det att denne lät öfverra- 
ska sig af händelserna, tar Japan mått 
och steg, för att vara på sin vakt mot 
kommande händelser. I de underhand
lingar, som de kejserliga kommissarierna 
hade att föra med Englands, Nordameri
kas och Rysslands ombud, förklarade de, 
att trafikens Irigifvande blott var en fram
tidsfråga; de främmande magternas för
slag stod med kejsardömets hittills följda 
system i så stark motsägelse, att det skul
le fordras tid, för att bereda väg för de 
nödiga förändringarna. Att företaga dy
lika är man visserligen beredd, man vän
tar att utländningarne icke fönnycket drif— 
va på. Emellertid har man skridit till 
öfverläggning om, för hvilka af de tre 
nämnda magterna några hamnar skulle 
öppnas med visserligen till en början 
myeketinskränkta och förbehållsamma han

delsrörelser; men man har, med afseen- 
de på Holländarne, ’gått vidare och gif- 
vit de gamla bepröfvade vännerna större 
frihet, än de förut haft. Genom en kej
serlig tillåtelse äro de numera icke in
skränkte till sina faktorier i Desima, utan 
kunna äfven umgås med Japanesarne i 
staden Nangasaki; en mängd hinder, som 
man förut laggt i vägen för dem, hafva 
nu blifvit undanröjda. Men ännu mer 
betecknande synes det, att japanska re
geringen låter i Holland bygga fyra skruf- 
ångare, krigsfregatter, för hvilka deras 
soldater och matroser inöfvas af holländ
ska officerare. Tillika ha de förskrifvit 
teckniker från Nederländerna, som i Ja
pan ge undervisning i maskinbyggeri; och 
det kan ej fela, att ett så begåfvadt och 
klokt folk snart gör stora framsteg i den
na industrigren.

Man ser således, att Japans kejsare akaf- 
far sig en krigsflotta med ånga på euro- 
péiskt vis, och då hans undersåter äro Asi
ens mest sjövanda folk, skall det icke fe
las honom matroser. Landttropparne in
öfvas också på europeiskt, sätt; japanska 
regeringen har anskaffat gevär med per- 
kussionslås; för henne äro spetskulor och 
miniégevär icke obekanta saker; kort sagdt, 
hvem som i framtiden angriper Japan, skall 
icke få något lält spel.

Bland de sjötåg, som under de senare 
åren utförts emot Japan, har det Norda
merikanska varit det, som väckt det me
sta uppseendet. Det ledde till fördraget 
i Kanagawa, som den 31 Mars 1754 upp

vis är bu och rättvisa Dina handlingar! Ihn gudlöse 

mottog sin lön! ila Gud upptaga lians själ i nåder! Vi 

skolo sörja för lians kropp, mina vänner, såsnarl vi 

förrättat var bön vid vara dyra vänners graf.

De gingo deriflir till Burkhards graf, föllo på knä 

och bådo länge i slilla andakt.

Sedan de åter stigit upp, sade Maria;

— Ihila ljuft, älskade vän! Herren har icke velat, 

alt vi härnere skulle tillhöra hvarandra. Men derför 

skola vi' ej vara skiljda, ty våra själar skola en gång 

åter mötas, för all aldrig mera skiljas.

— Hören milt beslut, — fortfor hon efter en kort 

tystnad. — Henrik har tilltänkt min brudgum en min

nesvård, hvarför jag är honom mycket tacksam. Mce, 

om ett främmande lijcrta tänker så kärleksfullt på vår 

'än, så får jag, som hans förlofvade, icke slå tillbaka. 

Visserligen kan jag, den fattiga fader- och moderlösa, 

'eke resa honom någon dyrbar minnesvård ai marmor 

dock skall den minnesvård, jag ämnar resa honom, 
icke vara mindre värd, vore den än meislad af konst

närlig hand. Denna minnesvård skall resas honom i 

mitt hjerta och i mina baner. J hafvin hört, miaa 

vänner, att Magdalcna-kloslrct, som äfven måste duka un

der för den allmänna förstörelsen, åter skall uppbvggas. 

En del af systrarna ha redan vändi tillbaka med deras 

priorinna Maria de Werd, för att lägga hand vid 

verket. Med dessa fromma själar vill jag ferena mig 

och tjena Gud i stilla indragenhet.

■— Henrik, — sade hon derefter bedjande till den 

pröfvade vännen, — här är er bortgående systers te

sta nunie!

Härmed lade hon Burkhards och Henriks händer i 
hvarandra och fortfor med rörd stämma, under det en 

tår darrade i hennes sköna öga:
— Öfver vår väns aska öfverlemnar jag denne gamle 

man, hans fader, ål er. Älska honom så, som han 
förljenar att älskas; ty han är en ädel och svårt pröf- 

vad man. — Men dn, vår hädangångne väns ande, se 

ned pa oss och bed till Gud, att Han må välsigna milt 

föreliafvande. Och när vi en gång hädankallas från 

dilta lif, möt oss då med fridins palm och för oss in 

till vår Fader, all han må upptaga oss i sitt himmel

ska rike!

En veteran.
För några månader sedan aScd i Stockholm en nära 

SO-årig gubbe med namnet Hans Link, vanligen kallad 
»gubben mid tågmattorna,» emedan han länge gått om
kring och salt tågmattor. Han hade rest till sjös från det 
10:de till det GO.de aret, då han, som han sjelf yttrade, 
blef »för stelbent alt gå till väders». Han hade lidit mer 
än 20 skeppsbrott och ensamt räddat mer än 100 menni- 
skolif. Dessa uppgifter hafva ej flutit ur hans egen mun, 
ty sjelf var han ganska fåordig, utan från andra perso
ner, som dels personligen känt den gamle sjömannen 
och dels hört honom omtalas af andra sjöveteraner. Lik
väl har han ingen s. k. räddningsmedalj och gjorde ic
ke heller anspråk derpå. Del var hans yrke alt »slita som 
en hund och vara en hund för andra», brukade han säga; 
»mm ingen kan säga», tilläde han, »att jag någonsin bi
tit eller skällt på någon». Di t är icke många, som kun
na säga sa här i verlden. Ända till sina sista dagar var 
han kry och rask, så all han ej bchöfde ligga, hvilket 
han ansag för en stor skam. Hans sista ord var: »Ca
rolina!» ilen om del var namnet på in älskarinna från 
hans ungdom elhr på en hrigg, känner man ej.

GO.de
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Amerikanske gesandten Perrys konferens med Japanske herrskaren.
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gjordes af kommodore Perry. Men ge
nom denna traktat har Japan lika litet 
blifvit öppnadt för utrikes handel, som 
genom den, hvilken engelske amiralen Stir
ling utverkade i Nangasaki den 14 Ok
tober 1855. Japan har uppställt så väl
betänkta tillägg, att detta furdrag under 
«Ila omständigheter kan genom uttydningar 
göras ogiltigt. Det bevil jade upplåtandet af 
tvenne hamnar, skall förse främmande 
skepp med förnödenheter; men främlingar 
få blott uppehålla sig der då och då, ieke, 
så som det är tillåtet Holländarne på De- 
sima, bosätta sig der tör beständigt. Att 
sjömagterna i längden icke finna sig be
låtne med sådana fördrag, förstås af sig 
sjelft; men å andra sidor» skall Japan ic
ke bevilja flera förmåner innan det i alla 
fall träffat sina förberedelser.

Nasreddin,
Schach af Persien.

(Forts, o. sl. fr. N:o tO.)

Delta Kandahar är hufvudstaden i ett 
khanat af samma namn i Afghanistan och 
hela östra Persien, som skiljer sig från vestra 
Persien genom bergskedjor, som sträcka 
sig igenom den stora, midt i landet be
fintliga öknen, uti hvilken de fleste och 
betydligaste floder, t. ex. Hilmend med 
sina bifloder, Kaschend, Arphandab, Tar- 
nak och Lora bortsina.

Denna stad, som enligt någras uppgift 
räknar 60,000, efter andras öfver 100,000 

invånare, ligger 60 mil sydvestligt från Ka
bul i en vä) oddlad, med dalar och andra 
palmträd, vinrankor och de skönaste syd- 
frukter prydd slätt, vid en vigtig handels
väg mellan Iran (Persien) och Indien. Den 
var förr en mycket vigt’g fabriks-och han
delsplats och kan äfven nu icke kallas o- 
betydlig som sådan. Några anse den för 
det af Alexander den Store grundade A- 
lexandria i Arachosia, hvilken stad emel
lertid andra tro sig finna uti en 15 mil 
mera nordostligt belägen stad; under alla 
omständigheter går dess ursprung långt 
tillbaka i forntiden. För dess nuvarande 
skepnad har den efter flerfaldiga förstörin
gar att tacka Nadir Schah, som har låtit 
uppbygga staden mycket regelrät på en 
mera passande terräng i närheten af den 
gamla. Mest bekant har den blifvit som 
hufvudsäle för Duraridi-dynastien, som i 
sitt högsta flor här hade sitt residens. 
Med afseende på byggnadsstilen bär den 
helt och hållet pregeln af en orientalisk 
stad, vid hvars uppbyggande tegelstenen 
bildar en väsendtlig material. Den är stark 
och omgifves af en skyddande tjock inur, 
hvars försvar understödjes af tvenne fästen 
eller slott. Liksom i alla större österländ
ska handelsplatser, finnes äfven häri mid- 
ten af staden en stor bazar, Tscbasschu 
kallad, uti hvilken varor från Asiens oli
ka länder hållas till salu. En storartad 
och omfångsrik byggnad är kongliga pa
latset med den dertill hörande rnoskéen, 
uti hvilken Achmed-Schahs grafvård be
finner sig och som hålles i hög ära. För- 

KONSTNÄRENS BELÖNING.
BREFUTDRAG FRÅN SKRÅKÖPING.

e‘. är rent af beundransvärd! hvad kärkken för skön konst inom en kort tid stigit i 

vårt lilla, men detoaktadt ganska aktningsvärda samhälle; oupphörligen stiger antalet 

af konstvänner, och i de bältre lottades förmak upphängas, så fort spegelfabrikörn, 

f. d. glasmästaren, hinner att mid bladguld öfverdraga träramar, den ena värderika 

tallan tfkr den andra; man är redan betänkt på all stifta en konstförening härslädts, 

för alt i hufvudstadcns klädbodar uppköpa och bärslädes bortlolta värderika konstverk 

af in- och utländske okände och ökände mästare. Likaledes är man betänkt på all bärstädes upprätta ett antiqva- 
riskl etbnografiskt kabinett, hvartill man boppas kunna förvärfva värderika bidrag ur salig enkefru kamrerslan 

Sucke nhjertas sterbhus, helst dess aktade arfvingar ingen nytta kunna göra sig af den saligas uppsatta mössor samt 

den stora brändgula, utsydda sidenschalen, som var hennes högtidsprydnad och som eger ett lika stort antiqvariskt 

som konsthistoriskt värde. En aln af jern, som hänger på radslugudörren, och efter hvilken bönderna torgdagarne 

satte märke på sina piskskaft, lärer, sedan dil nya »ref- och stangmålet» kommer till stånd, liksom en gammal 

krönt sörptunna hos handlandena Kleje! et Prejare, alt till berörde samlingar öfverlalas. Detta vare nog sagdt om sta 

dens framåtskridande i bildning och sann upplysning, så alt den kan täfla med hvilken annan som be 1st.

Jag var ej med på kejsar Alexanders kröning i Moskva; man bar läst tillräckligt deroin, för alt kunna säga, 
alt den allmänna förtjusningen icke der knr.de vara större än din var här, då bakltmästaren vid Kleinstädtcrska 

bofvet, eleven af konstakademien i San Marino och corn spond, rande ledamoten af konstföreningen i Skanör oeb 

Falsterbo, herr Ambrokio Smalacalva, dansade på härvarande theater.

öfrigt bo i Kandahar liksom i andra öster
ländska städer de olika folkstammarne i 
olika stadsdelar

Schiras är hufvudstaden i vestra Persi
en eller det egentliga Iran, hvilket i sig 
innesluter de vestra bergen på Kaukasus 
ända till Indiska verldshafvet och alla de 
floder, som utfalla i Kaspiska hafvet och 
på vestra kusten i Persiska viken och Ju
diska hafvet. Äfven denna del af Persi
en innehåller i sitt inre många steppsjöar 
och floder. De vestra gränserna draga 
från Kaukasus öfver Ararat, öfver Erwend- 
och Kaswendbergen, äro genomPer«iska vi
ken, Ormus-sundct och i söder genom I- 
brahimflodens gebiet närmare bestämda 
och bilda härifrån åt norr ända till Kas
piska hafvet skiljelinien mot östra Persi
en. Vid en af dessa steppsjöar, vid namn 
Bakteschan, ligger Schiras, som den egent
liga hufvudstaden i Farsistan eller Fars, 
liksom Moskau för det egentliga gamla 
Ryssland. Dess genom de stora gräns- 
linierna från vestra Persien betecknade 
läge har frambragt en betydande handel, 
som mycket befordrar betydliga gevär-, 
siden-och andni fabriker. Också odlas 
här ett färträffligt vin. Invånarnes antal 
belöper sig väl blott till 20 à 25,000; men 
staden prydes af ett slott, flore bazarer, 
moskéer, skolor och andra offentliga bygg
nader; skyddas af en tjock tegelstensmur 
och en 60 fot djup graf samt försvaras af 
ett kastell. Särskilt förtjena de två herr
liga grafvårdarna öfver de firade persiska 
diktarne Hafiz och Sadi att nämnas.

Staden Skråköping skådade nu för första gången inom 

sina murar ett par ben af europeisk alt ej säga all

mänt menskåig betydelse. Snilkt håller vanligin till i 

bufvudct; man finner del der i sill hvardagslag och 

utan att väcka intresse — deremot när det flyttas ner 

i halsen eller lar sin boning i benena, förmår det eröfra 

en verld. Ej underligt då, om herr Ambrosio Smala

calva, förelupen af beundrande recensioner i hufvudsla- 

dens tidningar och hedrad af hela den konstälskande 

den arande publikens högsta förtjusning möttes af en bi- 

fallsstorni i samma ögonblick, han beträdde våra tiljor.

Jag säger uttryckligen liljor, emedan under hans luf

tiga dans hvarje tilja särskilt afgaf ett bifallande ljud 

genom knarrning, hvilket dels kom deraf, alt dansen kun

de röra äfven del döda träet, dels deraf, att golfvet på 

rådstuguvinden (ty konsten här i staden är öfver rättvi

san) är inrätladt ungefär som pedalen på en orgel.
Hela salongen (utom den punkten, der skorstenen står) 

greps af en konstyra, en ekslasis, som dock ej, som i 

Småland, bröt ut i predikande, utan i applåder, som då

nade så, alt takpannorna darrade i sina grundfästen. 
|Itrr Jmbrosio Smalacalva öfverhöljdes af blompior, tyup

knr.de
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De persiska soldaterna äro mycket triit- 
girige och det oaktadt är deras mod ofta 
tvifvelaktigt. De senare ryska krigen rätt
färdiga rigtigheten af detta påstående. De 
äro goda ryttare och handtera lansen och 
sabeln ganska skickligt; men infanteriet 
är uselt; till och med när det är inöfvadt 
på europeiskt sätt. De reguliera trop- 
parne till häst och fot äro vida mindre 
till antal än de irreguliera; i fredstid räk
nar hären icke mer än 35;000 nian. In- 
fanteristernas beväpning består i en mu
skött och en värja; kavalleristernas i en 
sabel, pistoler och nästan alla ha dessu
tom en lans.

Persern är flitig och arbetsam, i syn
nerhet med afseende på åkerbruk. Jord
månen är sällan fruktbar; vattenbrist gör 
sig öfverallt känbar, och det har kostat 
stora ansträngningar för att bringa vatt
nings ny stemet till dess nuvarande höjd.

Husdjuren bestå af hästen, mulåsnan, 
åsnan, hornboskap och kamelen, som ock
så begagnas till krigstjenst för det ridan
de artilleriet.

Perserna äro af en mycket umgängsam 
natur; de tycka om ett godt bord; födan 
är helsosam och riklig och består hufvud- 
sakligen af grönsaker, frukt och^bakelse. 
De afhålla sig från flera köttsorter, i syn
nerhet svinkött. Änskönt koranen förbju
der att dricka vin, gifves det dock bland 
Perserna många vindrinkare, som drifva 
denna last till fylleri. Kaffe är i allmänt 
bruk; man dricker kaffe flere gånger dag
ligen. Alle Perser röka tobak, synnerli

gen en mycket stark gul tobak, som växer 
i Persien och skulle döfva den starkaste 
rökare, om man icke härtill använde ett 
eget slags pipor, kallade narghile.

Offentliga bad äro mycket talrika och 
man finner dylika i hvarje by. Priset å 
dessa bad är ganska måttligt och man in
ser, att perserna så mycket oftare måste 
göra bruk deraf som ingen i detta så he
ta land bär linne.

Perserns vanliga drägt består i ”donen”, 
en lång, om lifvet sammanhållen rock, som 
räcker till knäet; under donén bäres ”ar- 
kaliken”, ett slags tunika, som icke går 
längre än till vaden, ett slags skjorta af 
siden eller bomullstyg, vida byxor af sam
ma slags tyg jemte höga tofflor. Hufvnd- 
bonaden består bland alla klasser af en 
18 tum hög svart fårskins pelsmössa, som 
af de förnämsta ytterligare omvecklas med 
en shawl.

Humoristisk t.
I en gäslgifvaregård vid C. satt en 

korpulent hemrnansegare och upptog ur 
sin rockficka med vanlig betänksamhet 
en rökt köttkorf, som icke hörde till de 
kortaste. I detta betydelsef ulla ögonblick 
insteg socknens mer än magre skolmä
stare, försedd med en för en fattig soc
kenskolmästare, efter en lång marsch, 
förlåtlig appétit. Knappt hade han ka
stat ögonen på den präktiga korfven, in
nan han frågade den välbekante hemmans- 
egnren: ”Ni ämnar väl inte äta denna 

korf ensam?'’ — ’’Åh nej,” svarade bem- 
mansegaren leende, ”jag har just nu be
gärt att få en portion potatis till’n!”

En handtverkarpojke frågade 
i Wien en Baker, huru han lättast skulle 
ta reda på poliskammaren- — ”Gå in i 
butiken derborta och stjäl en packa si
dendukar,” — svarade den qvicke fiakern.

1ÏÏ borde låta ”daguerreotypera er,” sa
de en herre till en skallig, ”er skulle det 
kosta mindre än någon annan.” — ”Hvar- 
för det?” frågade denne. — ”Emedan ni 
sjelf har plåten med er,* var svaret.

C Ii a r a d.
Mitt jorsta är äfven det första, som jag 
i boken mig lärde att känna och skilja. 
Mitt andra de nygifta fruar hvar dag 
sig önska alt bli, ty så gerna de vilja.

Mitt hela en bågskytt, ett osynligt ting, 
gör påhelsning både i slott och i kojor — 
sig svingar i rymden all verlden omkring — 
och sårar oss alla och lägger i bojor.

Onkel August.

»
Ordet till Charaden i N:o 10 är: 

Char-lott.

Am-

artiklar och 

sant roman

tisk och visar häst huru genom svåra strid»r din sanna 

konsten vinner sina segrar. Herr Ambrosio Smalacalva 

var nemligen son till en grefve af Smalacalva, som bod-

Den unga grefven älskade med Söderns hela passion 

dottern till en rådman i San Marino — det vill säga 

senator. Men grefvens kalle far ville ej tillåta sin son 

att gifta sig med dt republikanskt fruntimmer, utan salle, 
sig mot giftermålet. Ren sköna Mirabella var åsin sida 

kär opp öfver öronen i unga grefven; men hennes far 

ville ej ha en icke republikan i sin slägt. Politiken, 

som i San Marino är hufvudsaken, Irängde med sin di
plomatiska köld mellan tvenne hjertan, som brunno häf

tigare än bergen i republikens vapen.

Het var en afton stor bal i regeringspalatset, 

biosio hade bjudit opp d»n sköna Mirabella. '

»l.ålom oss,» hviskade hon, »valsa oss in i cvighdm 

och dö i bvarandras armar’»

»Ja, valsa och dö mid dig!» hviskade Ambrosio.

Musiken slog an — och i vild fart valsade de äl

skande aslad; hvarf »fler hvarf flögo de kring saleu; — 

dit var som om elden brändt under deras fötler.

»Låtom oss fly — fly långt bort från de isbjertade,» 

pustade Mirabella.

»Ja ha ha,» pustade Ambrosio, och så flögo de be

ständigt åstad i m evig ring, liksom verldskropparne 
omkring sin sol. Ingen insåg deras mening, men likt 

hvar förundrade sig åt denna eviga vals och deras ut- 

hållighet. Andtligcn tystnade. musiken — ännu vplsade • 
de några hvarf, slogo omkull rådmanskan modren opji ' 

grefven fadren, som skyndade all sladna farten; trampa-- 

de halfva den bildade delen af republiken $ X 
knuffade till påfliga inlirnunlien, som framträdde, 'firj^;^ 

i kyrkans namn bortmana den onda anden, som fåll makt 

med de älskande. Intet stod att hejda dem — kärlek 

och förtvillan bevingade deras steg — men i ett nu för

byttes scenen. Mirabella vacklade — hennes hjerta 

bade brustit. Ambrosio i sin förtvillan att ej få dö på 

samma gång, fattade fru borgmästarinnan, som lärer varit 
af något corpulent beskaffenhet, o.h valsade med henne; 

men nu blef dansen hindrad af inträdande vakt. Gamla 

grefven fick eskort med sig till sitt slott.

Mirabella var och förblef död. (Forts.)

rarop oih handklappningar — vår stad visste icke hu

ru den skulle hurra och uttrycka sin allmänna förtjus

ning.
Sådane ben hade staden ännu aldrig sett — lätta, de nära republiken San Marino på slottet Smalacalva. 

som solstrålar, hoppade de kring på tiljorna — knäna 

gjorde de mest graciösa böjningar framåt, bakåt, inåt 

och utåt, foten utgjorde en rak linia med benet; man 

påstod, att han snurrade omkring på stortåsnaglen, mid 

ett ord — om qvällen, när litet hvar kom hem, be- 

tragtade man med förundran sina egna ben och tänk

te: är sådant möjligt med två dylika pelare? — Meh 

allt är möjligt för det sanna snillet, det må då sitta i 

bvilken kroppskdamot som helst.
Han dansade två gånger å härvarande theater och 

sist på en soiré, tillställd för en halt väktare. Rccctten 

blef betydlig, det var naturligt. Den der väktarn med 
frta barn hade hungrat i flere år, utan att stadens öma 

bjerlan tagit notis om honom, ända tills dess herr Sma

lacalva genom sin dans väckte medlidandets milda enge! 

°PP med en fot.
Han riste. Stadens blad innehöll länga 

eu hel roman oiu konstnären. Historien är
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Krinolinens nytta.

Godt folk, håll edra öron spända: 

jag är en sagodiktare 

och vet en liten händelse, 

som — om ej händ, likväl kan hända.

Nå väl, mitt bästa herrskap, jag ponerar 

att det en man i verlden existerar, 

som har en fåfäng hustru . . . Ma foi, 

det är ju ej orimligt alls, hvaba? . . • 

Hon följer slafviskt alla modets nycker, 

så illa också mannen derom tycker, 

och skaffar sig till slut — trots vettets grin — 

en högst modern och — ryslig krinolin.

Dess äkta man, som fordom stod der 

så tyst och så beskedelig, 

kan nu dock icke hindra sig 

att fara ut mot dumma moder.

Som ämnet honom mycket intresserar, 

han dem med bitter skärpa kritiserar 

och säger ibland annat: "Äras bör 

allt hvad som äran mest fönjent — derför 

jag ställer krinolinen främst, min gumma, 

som är — det dummaste ibland de dumma, 

som gör af ”kronan uti skapelsen” 

en tunna eller något värre än.”

"F& se likväl om han ej eger 

en makt, som du ej än begrep, 

en utväg till ett litet knep . . .” 

så hustrun helt profetiskt säger.

Knappt hinner hon till slut att tala, förrän 

ett par polisbetjenter stå for dörren, 

af hvilkas uppsyn man kan lätt förstå 

hvad ärende de komma i och gå: 

de vilja vänligt mannen invitera 

till ”stugan," der man gratis får loschera, 

der "björnen’' — mot sin gäldenär så huld — 

ger honom föda, trots förut hans skuld.

När dessa män han ser på gatan, 

den äkta mannen blir helt brydd 

och önskar att han vore flydd 

dit pepparn växer, långt för satan.

Han springer kring och väsnas som en galning .. 

"Var lugn, min vän, nu skall du få betalning 

för krinolinen, som da köpte mig;

men håll dig tyst och still och sansa dig!" 

Så säger frun, står upp och gör ett tecken 

och rör sig icke mera se’n ur fläcken ... 

Han fattar godt den "stumma pantomim" 

och döljer sig — i hennes krinolin.

Nu träda männen in. Hon ljuger, 

’’Min man rest bort för längese n 

och kommer ej så snart igen” . . .

Se der hvad krinolinen duger!

Onkel Aùguet.

W Härmed
Nästa N:o utgifves Söndagen den 22 Mars.

följer Romanbihanget; ’Genom Strid till Frid,” pag. 257—264.
C. Petersens Officin 1857




