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N*0 *3, Utkommer hvaije Söndag. Götheborg den 29 Mars 1857. Pris för &r: 6 R:dr 3» sk. B;eo. XI årgången.

Rothschildska giftermålet: Bruden.

Rothscliildska giftermålet
Familjen Rotschild har nyligen firat en 

betydelsefull familjehögtid, i det att miss 
Leonora, baron Lionel Rotschilds äldsta 
dotter, blifvit förmäld med baron Alphonse, 
baron James Rothschilds äldste son; husen 
i London och Paris hafva således blifvit 
förenade genom ett nytt band, och dynastien 
Rolschild bar sanktionerat den fransk-en

gelska alliansen. Bröllopet ägde rum med 
oerhörd prakt på Gunnersbury Park vid 
Chiswick, ett af baron Lionels många gods, 
och tidningarne meddelade utförliga berät
telser om festens enskildtheter, ifrån den 
öfverdådigt dekorerade salen ända till bröl- 
lopskakan, som var ”ett riktigt underverk 
af socker-arkitektur”, ifrån det fina Sévres- 
postlinet till silfver-servisen, ”hvars vigt och 

värde vi icke hafva fantasi nog att fatta.” 
En mängd af brudgåfvorna uppräknas, och 
synnerligen framhålles en frukost-servis af 
drifvet guld från hrr Montefiore samt ett 
parasol af spetsar, öfversålladt med perlor 
och ädelstenar. Klockan 3 började gäster
na anlända; serskildt nämnas de franska, 
belgiska och hannoveranska ■ gesandterne, 
alla med gemåler, hertigen och hertiginnan
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af Bedford hertigen och hertiginnan Wel

lington, lord och lady Lyndhurst, lord och 

lady John Russell, hertigen af Grammont, 

mir och m:rs d’Israeli o. s. v. Vigseln 

förrättades af öfverrabbinen dir Adler ef

ter judisk ritus; brudgummen infördes af 

sina manliga slägtingar och tog plats un

der en baldakin; bruden ledsagades in till 

en närstående stol af 16 lika klädda bj ud

tärnor, bief derpå af sin moder inhöljd i 

en lång slöja och förd till brudgummen. 

Efter en vältalig inledning uppläste öfver

rabbinen de hebreiska formulärerna; brud

paret drack ett glas vin och vatten, hvar- 

efter brudgummen satte en ring pä bru

dens finger och sadei ”Se, du är förmäld 

med mig genom denna ring efter Mosis 

och Israels lag.” Nu upplästes äktenskaps- 

kontraktet och ytterligare några böner, de 

förmälde drucko åter ett glas vin, hvar

på brudgummen krossadeglaset med sin fot, 

under det de närvarande på hebreiska utta

lade den öu-kan, att -lettn äktenskap måt

te blifva lyckligt, samt alt brud och brud

gum måtte förblilva lika oföränderligt före

nade, som detta glas nu var ohjelpligt 

söndradt. Omkring en timme derefter 

gick man till bords, och sedan franske 

gesandten, grefve Persigny, föreslagit bru

dens skål, som tömdes med hänryckning, 

afreste brudparet till baron Meyer Rot- 

schilds egendom Mentmore i Buckingham

shire för att der tillbringa smekmånaden. 

D’Israeli föreslog skålen för baron James 

Rotschild, lord John Russell skålen för 

baron Lionel, hvilken, som man vet, är 

lordens kollega såsom parlamentets-leda- 

mot i Londons City, men i följd af eds- 

formuläret hittills icke kunnat taga säte 

och stämma i parlamentet. På aftonen var 

en lysande bal, der hela aristokratien och 

den engelska beau monde var samlad.

Besättandet af Karrack och intagandet 
af Buschir.

De allvarsamma händelser, som tycktes 

förberedas mellan Persien och England, 

börjades med brittiska troppars besättan

de af ön Karrack, Den har redan en 

gång år 18'38 haft detta öde, då britter

na uppslogo läger och höllo henne besatt 

ända tills 1811, hvarefter hon återföll till 

sin förre herre, en höfding på persiska 

kusten. Ännu vigtigare än besättandet af 

denna ö är intagandet af Buschir, den 

vietigaste hamn och betydligaste fästning O C? v O o
i persiska viken. Storbrittanien beherrskar 

nu helt och hållet denna vik och är full

komligt herre öfver denna väg till Indien.

Buschirs intagande skedde på följande 

sätt:
Den 26 November seglade flottan i tre 

d'visioner till Buschir. Den 29 kommo 

ångfregatten Feroze, som hade tvenne 

transportfartyg på släptåg, och korvetten 

Falkland i sigte af staden och underrättade 

stadens besättning och innevånare först på 

detta sätt om en brittisk styrkas annal

kande. Guvernören vände sig genast till 

kapten Jones, Englands ombud i staden, 

och frågade om skeppens bestämmelse och 

om ändamålet med deras vistande i per

KAPPA OCH VARIA.
EN SJÖ11JELTES ÄEVENTYH.

I.
St. Malo.

tadm St. Malos läge vid Bretagnes kust hör obestridligt till de intressantaste och 
skönaste, som Atlantiska oceanen företer. För att fullkomligt uppskatta dess värde, 
måste man komma från sjösidan, ål den gamla staden Aaron. St. Målo beherrskar 
oceanens största vik; från spetsen af Talberg ända till Cap La Hogue, hvilken ofant

lig rad af små öar och uddar, sandbankar och klippor, skansar och kanoner! Den är dt örnnäste på en klippa, 
en tält hopträngd stad, med sina torn och bastioner, en stad, som hvarje morgon inhöljes af en dimma och hvarje
afton kringbrusas af cn storm, och' som bär ett halsband af eldgap uppöfver sina pansar af qvaderstenar, kring 
hvilkas nakna sidor sluter sig en azurblå vattenmantel med silfverfransar. Den utsträcker sin vågbfytarc och sina 
skansar långt ut i halve! och herbergerar i sin hamn en armé af tappra matroser på en Ilotta af präktiga skepp.

Under de sista åren af 17:de århundradet, då Ludvig XIV:s sol var i sin nedgång, i det förfärligaste krig
med England och Holland, bibehöll St. Halo hela detta väldiga majestät.

Stående ensam och stolt på sin klippa i hafvet, knappt förenad med kusten genom en svag stenbrygga, som 
ofta genombröts af stormen, egde St. Malo deulidtn ännu icke de tunga chausseer, med bvilka den moderna bygg
nadskonsten kringgärdat dess murar. Från hafvels sida såg man intet annat, än de långa fästningsverk, mot bvilka 
vågorna skummande bröto sig, dr höga af vinden kringbrusade lonrn, det af kulorna fårade gölhika slottet, de, 
från dess svarta krona dånande eldgap, dess bulldoggar, som tjöto kring portarna, dess marinbefolkning med röda

siska rikets farvatten. Kapten Jones’svar 

utskickades den 3 December från flagg

skeppet Assaye, till Dvilkel han hade be- 

gifvit sig fö. att tala med general Stal

ker och sir Henry Leake, som kommen

derade expeditionen. Han förklarade, att 

han infunnit sig på engelska regeringens 

befallning och på samma gång skickades 

äfven krigsförklaringen till staden. Man 

erhöll intet svar på dessa meddelanden 

och följande dagen, den 4:de, besattes 

ön Karrack af Engelsmännen. Den 6:te, 

då transportskeppen åter förenat sig, 

sedan de af en ogynsam vind blif— 

vit något skingrade, seglade flottan till 

Halilla-bugten, 12 engelska mil svdvest- 
ligt från Buschir. Åtta kanonbåtar, be

väpnade med 24 pundiga kanoner, skicka

des förut och rensade genom några väl- 

rigtade skott en dadelskog nära vid stran

den från en fiendtlig skara, som drog sig 

tillbaka sedan den förlorat en icke obe

tydlig anförare. Härefter skred man till 

utskeppningen, som varade två dagar. 

Då man icke kunde förskaffa sig lastdjur, 
qvarlemnades tält och tross i skeppen, 

och manskapet landsteg med munförråd 

blott för tre dagar i sina proviantpåsar. 

Man behöfde 48 timmar för att bringa 

manskapet till stranden och i rörelse, och 

då det den 9:de började marschera i två 

brigader norr långs ut med kusten, höllo 

sig krigsskeppen, under amiral sir Henry 

Leakes öfverbefäl, midt emot detsamma 

och så nära land, som vattnets djuplek 

tillät. Första 1 rigaden, kommenderad af 

skjortor och hvita byxor, och skeppen, som utbredde sina 
segel för vinden, och på hvilkas master de brokiga vimp
larna fladdrade.

Den tiden bar hvarje borgare i St. Malo värja, för
svarade sin stad och sitt hus, och seglade fram och till
baka mellan de begge verldsdtlarna. Den skeppare, som 
på hafvit lillropade honom: »Hvem der?» svarade ban 
icke: Brdagnare och Fransman, utan Malouin. Med bilan 
i den ena handen, pistolen i den andra och dolken 
mellan tänderna sprang Malouinen upp på det fiendlliga 
skeppets däck och förde sin eröfring, belåten rökande 
sin pipa, in i den hamn, som han delade med konun
gen. Hade .invånaren i St. Malo fyllt sina kistor med 
silfver, så byggde han ett hus af granit på sin klippa, 
en kunglig villa i lunden, tilläde ett (parler till sin fä
dernestad, en bastion till fästningsverken, en fyrbåk på 
dess stränder eller skänkte sin biskop cn kyrka, ett hos- 
spil il ål sina mi dborgare.

Skeppet var hans vagga; hafvet ofta hans graf. Om 
en yngling hade darrat vid dess första kamp, skulle fa- 
dren, liksom Jean Beart gjorde med sin son, bundit ho
nom vid mastiD i den starkaste kartescheld. St. Malos
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öfverste Stopford till höger; den andra 

under öfverste Hanner till venster.

Framemot middag närmade man sig 

det gamla portugiska fästet vid Buschir. 

Positionen var af naturen stark, vallarne 

voro goda oeh skyddade medelst en torr 

40 fot djup graf. I fronten var en stark 

åt sjösidan blottad redntt, de två andra 

voro starka och väl befäslade. Flagg

skeppet Assaye förmådde blott närma sig 

platsen på 1700 eng. alnar; men till och 

med på detta afstånd voro dess kulor så 

verksamma, att massan af fiender flydde 

med en förlust af s00 man, som stannat 

qvar, för att, som det tycktes, försvara 

staden till sista man. Då engelsmännen 

närmade sig, gjorde besättningen ett utfall 

och var härvid nära att bemägtiga sig 

en kanon. Förtroppen, som trängt för 

långt fram, måste skyndsamt draga sig 

tillbaka. Engelsmännen, som härvid ön

skade ett afgörande slut,' angrepo olyck

ligtvis med bajonetten oeh förlorade här

igenom många tappra, som de kunnat spa

ra, om de fortsatt skjutandet. Brigadier 

Stopford föll, träffad i hjertat, och löjt- 

nanternå Utterson och Warren dödades 

bredvid honom; kapten Wood erhöll ett 

farligt sår och ungefär 15 man dödades el

ler sårades. Fienden hade intet artilleri, 

men försvarade sig hårdnackadt med sina 

lunthössor. Då de slogos på flykten, högg 

kavalleriet in på dem och bibragte dem 

icke ringa förlust. Här föll öfverste Må

let, i hjertat träffad af en sårad arab, den 

han just hade befallt att skona. Tropparne 

bivuakerade natten öfver under bar him

mel och på bara marken. Kapten Jones, 

engelske residenten i Buschir, som hade 

gått ombord på Assaye, skickades nu in 

i staden med en parlamentärflagg, för att 

uppmana den att gifva sig och för att 

meddela dess garnison vilkoren. Emel

lertid sköts det på flaggan, och de afsän- 

de vände derför tillbaka med oförrät- 

tadt ärende. Men straxt derefter följde 

en ursäkt och generalguvernörens krigs

förklaring och vilkoren förstadens öfver- 

lemnande skickades med budbäraren.

Emellertid meddelade general Stalker 

amiralen sin afsigt, att följande morgon 

(den 10 December) gå löst på Buschir med 

alla sina troppar, och flottan iades genast 

i slagordning, för att först förstöra de af 

fienden uppkastade jordverk och derefter 

beskjuta stadens södra mur. Flodtiden 

var gynnande, och alla voro så lifvade af 

begär efter angrepp, att alla skeppen be

gagnade det höga vattnet till en stormning 

af fästet. Nu visade sig en parlamentär

flagg, som begärde ett uppskof af 24 tim

mar; men denna begäran afslogs och kloc

kan 8 gafs signal till angrepp, hvarefter 

snart ett kul- och bombregn utgöt sig öf

ver staden. Förnämsta målet för elden 

var redutten vid södra delen af staden, 

hvarest motståndarne hade förlaggt en be

tydlig troppmassa och, oaktadt det stora 

afståndet, bragte dock engelsmännen det 

snart derhän, att försvararne inom stadens 

murar drogo sig tillbaka. Emedan detta 

utanverk belrnrrskade vallarne, rigtades 

naturligtvis anfall och försvar just mot 

denna punkt, och general Stalker ryckte 

fram mot de af motståndarne öfvergifne 

verk, såsnart han bildat angreppskolon- 

nen. Anskönt deras mindre kanoner voro 

gagnlösa, öfverträffade dock det mod och 

ihärdighet, hvarmed de större betjenades, 

all förväntan. Kulorna nedslogo oafbru* 

tet i Semiramis’, Ferozes, Victorias och 

Falklands skrof och taklage; men icke en 

enda man blef sårad. Vid middagstiden 

bragtes alla batterierna till tystnad och 

tropparne beredde sig till angrepp; då 

nedtogs flaggstången till tecken på un

derkastelse. Kapitulationen upptogs icke 

med bifall af de engelske tropparne och 

i synnerhet i 64-.de regimentets leder mum

lades: ”Nej, nej! Angrepp, angrepp!”

Guvernören kom snart derefter ut ur 

staden med sin stab, för att öfverlemna 

sig åt engelsmännen; besättningen 1500 

till 2000 man stark, nedlade sina vapen 

och engelska tropparne, som skulle tjena 

till besättning, intågade i staden. En stor 

del af persiska arméen hade flyktat, då 

brittiska tropparne närmade sig, och ett 

ieke obetydligt antal omkom på flykten. 

Inalles skall 3000 hafva omkommit, 65 

kanoner, af hvilka de fleste voro i godt 

stånd och några af svår kaliber, samt en 

ofantlig massa krigsförråd och mindre va

pen föllo i engelsmännens händer.

Sedan de aktive operationerna på delta 

sätt för en tid hade blifvit slutade, träffa

de arméen alla förberedelser till att slå 

läger och uppkaslade starka fältskansar

matroser voro bekanta som de dugligaste på dtt vidsträck
ta liafvct; ja deras rykte var så erkändi, att de tillfölje 
af en kunglig anordning bildade besättningen på Frankri
kes amiralskepp.

Detta var St. Malo. Delta dess invånare i det ögon
blick vår historia börjar.

II.

René.
Det var Måndag i fastan ar 1000. St. Malos invå

nare brade karnevalen med synnerlig prägt och munter- 
het; de hade just nu erfarit, att engelsmännen voro i 
begrepp alt för tredje gången bombardera deras stad. 
Förlviflad öfver dessa tappra korsarers segrar hade Lon
dons befolkning i massa lågat till parlamentet och hotat 

lorderna alt kasta dem i Themsen, om efter femton da

gar ännu fanns sten på sten i St. Malo. Engelska a- 
miraliletct hade derföre af krut, salpeter och karti scher 
låtit förfärdiga dil ofantligaste brandskepp, som förstö

relseandan nånsin uttänkt, och jemle åtta eller tio krigs
skepp sändl denna helvetesmaskin till Bretagne.

Irots denna förfärliga hotelse hade fastlagsmåndag 

aldrig varit så lysande i St. Malo som denna gång. Alla 
skeppen i hamnen flaggade och alla krogar återskallade 
af den lustiga massans bacchanaliska sånger; masker af 
alla slag drefvo omkring på kajer och vallar.

Anföraren för dessa glada sällskap var m vacker 
ung man vid 17 år, stor och stark, ledig ocli vig, med 
hvita händer, öppet ansigte, långt brunt bår, käckt upp
stående mustasch, liflig färg, sjöblå ögon och stor pan

na. Hans kamrater kallade honom blott René; han ha
de väl skäl att förliga sitt familjnamn; ty han tillslöt 
genast munnen på den, som ämnade säga mera än den 
första bokstafven deraf. Vi kunna ostraffade vara så 

ogrannlaga all redan nu säga läsaren, att det var ett 
af århundradets berömdaste namn: René du fiuav Trouin, 
den blifvande segraren i många slagtningar, Rio Janeiros 

eröfrare o. s. v. Familjen bade bestämt bonom till <m- 
bitsman och sändl honom till université tel i Caen, hvarest 
dock oduglingen i mantel och värja drog från marknad 
till marknad, borlspelte sina pengar på alla gröna bord 
och tillbragte sina dagar i sus och dus. Han hade 
satt kronan på denna djerfhet, i det han under sin fa

ders frånvaro kom till St. Malo, för att så halsbrytande

som möjligt fira karnevalen. Omgifven af den förnäma 
verldens alla söner, störtade han sig tidigt om morgonen 
från den ena dårskapen till den andra, utströdde qvick- 
heter med full mun, pengar med fulla händer, och trot
sade vakten och garnisonen med detta lättsinne och öf-
vermod, som tillhör ungdomen, i del han än bestod en 
sjöstrid som cskadcrchef, än klättrade upp i ni,i$jjq 
som simpel matros, än dansade i spetsen för eiflroj^" ' 
bayaderer, än agerade advokat i peruk och kappa.'Ef-, 
1er alla dessa förvandlingar försvann René pljilfigenrc^f, 
mellan klockan fem och sex, för att i något undarfg^ 

värdshus åter iföra sig sin vanliga drägt. Derefter 

dade han till hamnen, sprang ned i en båt och rodde, 
för att fortare hinna målet, sig sjelf till Dinard. Del
inkognito, som han ville bevara, misslyckades dock; han 
kunde draga hatten aldrig så djupt öfver ögonen, en man 
af myckel misstänkligt utseende, som »följt honom ända 
till hamnen, hade känt igen honom, då han steg i 
bålen.

»Det är han,» sade mannen med roffogelblickcn. Och 
han skyndade att härom underrätta ett dussin karlar af 
likaså misslinkt utseende.

(Fortsättning pag. tOÎ.)
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och försvarsverk under stadens murar. 

Fångarne afväpnades, infördes i det indre 

och blefvo derefter frigifne; men Buschir 

förklarades för brittisk egendom och fri

hamn.
Enligt senare underrättelser har hela 

kuststräckan vid persiska viken blifvit be

satt af engelsmännen; men de vågade ej 

intränga i det inre af landet, för att icke 

utsätta sig för de dem fiendtligtsinnade 

nomadstammarnes angrepp. Efter vapen

stilleståndet mellan persiska regeringen 

och befälhafvaren för de engelska trop

parna, hvilket trädde i kraft den liste 

Mars, har freden afslutats på följande 

vilkori -1) Hela det persiska området, som 

blifvit besatt af engelska arméen, utrym

mes helt och hållet af engelsmännen. 2) 

Afghanistans oafhängighet erkännes af 

Persien. 3) Herat blir åter oberoende 

och skali i framtiden regeras af sina in

hemska furstar. 4) Handelsfördraget mel

lan England och Persien förnyas cch Eng

land behandlas hädanefter i Persien på 

samma fot som de mest gynnande natio

ner. Detsamma eger i omvändt fall rum 

i brittiska riket. 5) England afsäger sig 

hädanefter allt protektorat öfver persiska 

undersåter. 6) Herr Murray, den engel- 
x

ske gesandten, som före kriget residera- 

de i Teheran, återvänder till sin post och 

mottages af persiska regeringen på ett 

hedrande sätt. 

Furstinnan Lieven.
(Forts, o. sl, fr. N:o 12.)

Det är en senare tid förbehållit att af- 

slöja denna sida af hennes lif ocli närma

re utveckla hennes betydelse i Europas 

politiska historia allt sedan Wiener kon

gressen. Furstinnan skref ganska mycket 

och korresponderade med outtröttlig re

gelmässighet med sina politiska vänner i 

Wien, London och Petersburg; till kejsar 

Nikolaus sände hon nästan dagligen en 

utförlig korrespondensberättelse öfver Tui- 

leriehofvets förhållanden, Frankrikes och 

Europas ställningar, vigtiga politiska öf- 

versigter, hvilka tjente Rysslands herrska

re som den röda tråden vid hans ledning 

af verldshandeln. Icke mindre regelmäs

sig, och fortfarande ända till furstinnans 

död, var den förtroliga korrespondensen 

med Nikolai gemål Annars sysselssatte 

sig furstinnan också med författandet af 

sina Memoirer och skildrandet af märk

värdiga epoker eller händelser i hennes 

tids historia. Hennes närmaste förtrogne 

erhöllo på detta vis kännedom om den 

gräsliga katastrofen vid kejsar Paul Ils 

mord, natten till den 23 Mars 1801, hvil

ket skedde nästan sågodtsom under den då 

17åriga furstinnans ögon. Denna skildring 

skall vara begagnad af Thiers i hans 

Konsulatets och Kejsardömets historia.

Mycket har blifvit pratadt om furstin

nans förhållande till Guizot, hvilket än

blifvit neddraget i smutsen af den store 

statmannens och lärdes fiender och afunds- 

män, och än blifvet omgifvet med en hem

lighetsfull Nimbus af en morganatisk (?) 

äktenskapsförbindelse Pamflettskrifvare 

och paskillanter ha kallat fustinnan med af- 

seende på detta förhållande en ”Ludvig 

XIV i kjortel" och Guizot ”Mad. de Main

tenon i byxor”. Enligt allt det man 

känner om den högsinnade furstinnan och 

den år 1787 födde, alltså tre år yngre, 

Guizot, är det knappt troligt, att detta 

varit något annat än ett på ömsesidig hög

aktning och mångårig vänskap grundadt 

förhållande. Då Guizot efter Februari

revolutionen frivilligt följde den flyende 

konungafamiljen till England, skall den 

mindre än förmögne mannen med sin tal

rika familj befunnit sig i ganska inskränk

ta förhållanden, hvarför han meddelade 

sin mångåriga och pröfvade väninna sitt 

beslut, att liksom under yngre år åter 

välja lärarefacket som näringsfång, för att 

åt sina begge dentiden ännu ogifta döttrar 

förvärfva utstyrsel och åt sin son medel 

till fullbordande af hans uppfostran. Här 

skall furstinnan högsinnadt gjort utslaget 

och lättat den betryckte vännens och kär

leksfulle fadrens börda genom att skänka 

Guizots döttrar en betydlig brudgåfva 

vid deras giftermål med tvenne bröder 

Witt, afkomlingar af Hollands berömde 

storpensionär. I synnerhet från denna 

tid härleder sig det ännu innerligare 

vänskapsförhållandet mellan furstinnan och 

familjen Guizot.

Vid tiden för Februari-revolutionen och 

ännu senare vid krigets utbrott mellan 

Ryssland och Frankrike lemnade furstin-

III.

IHarie-Angc.
Under liden klyfde René vågorna och hade raskt 

styrt åt andra strandin, hvarest han fastgjorde båten och 
skyndade till det vackraste huset i Dinard. Beläget på 

kustens vestra sida, beherrskade dit byn och vägen, 
landet och hafvel, och den lilla af fartyg Ulliga ham

nen. Det var blott omgifvit af en blomster- ocli köks
trädgård. Våren halle detta år inträdt en månad förrän 
vanligt och alla träd och buskar buro blommor och knop
par, under det att gräset betäckte jorden med sin gröna 
mantel. Hen sjelfva huset dolde något ännu skönare: en 
ung Hicka, som just nu visade sig vid fcnslrct. Allt 
dit behag och den älskvärdhet, som nånsin mött oss i 
lifvet, var fönnadt hos denna intagande bild.

»God afton, Marie-Ange,» sade René halfhögl under 
fenstret. Sled tre steg var han i rummet, men förvå
ning faslnaglade honom vid golfvet. Marie-Ange kom 
honom icke tillmöte; hennes blickar voro nedslagne; 
Martha, den gamla tjenarinnan, hade till och med icke 

Jaggt märke till honom.
»J ären ena besynnerliga karnevalsfigurer!» üegynte 

han med sin glada ton, »livad går åt dig då? Ilvar är 
Bernard, din far?»

Vid detta namn grep Marie-Ange hans hand, och ur 
hennes ögon strömmade heta tårar. Derefter berättade 
hon, alt hennes fader hade för två dagar sedan spår
löst försvunnit; man tror, att han blifvit mördad eller 
dränkt af korsarer. Bernard var nemligen sjelf en af 
de mest fruktade korsarer. Efter tjugoårig sjöfart, som 
hade inbragt honom betydlig vinst, hade han dragit sig 
tillbaka till Dinard, der han bodde som konglig lots 
en syssla, som redan hans förfäder innehaft. Marie. 
Ange, bans enda dotter, var den unge Tronins disyster- 
derför den förtrogna vänskapen mellan de begge unga 
menniskorna. Ju vackrare den unga flickan blef, desto 
farligare fann den gamla Martha den unge René blifva, 
som ansågs för St. Malos störste odugling. René fann 

Maries farhågor öfverdriina.

»Erinra dig, mitt barn,» sade han, »att ännu aldrig 
något fartyg blifvit kapradt, som Bernard kommenderat, 
och att din fader simmar som en fisk. Han har ba
ra i hastigheten icke kunnat underrätta dig om sin 

bortresa.»

»Dit har han aldrig gjort!» svarade Marie-Ange, som 
knappt vågade hoppas.

»Allting måste en gång ske för första gången; således 
talade jag för sex veckor sedan med dig om min kär
lek, och i dag skall du för första gången säga mig, att 
du älskar mig tillbaka, för alt mildra skilsmässans 

smärta.»
»Du reser!» frågade Marie-Ange med en röst, som in

nebar lika mvcket som det önskade svaret. Gamla 
Martha vaknade och fixerade, honom med en mörk 

blick.
»Jag är tvungen att resa. Min far återkommer i mor

gon från Brest med min broder Luc, och du vet, att 
han icke får träffa mig här.

»Ja, ja, er hcdiriige fader, som tror er fördjupad i 
lagfannheten, skulle göra stora ögon, om han i stället 
härför finner er öfvcrallt dir dit gifves pengar att för
lora, glas all slå sönder och blod all utgjuta.»

René tryckte henne tillbaka på stolen och lugnade 
henne med en smekande rörelse.

»Stilla, stilla, välling, n kokar öfver, och ett ordspråk 
Säger. Du förifrar dig, alltså har du orätt. Min fader
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tala med pastor Cuvier af Lutherska för
samlingen? den lion tillhörde, och hade 
med honom ett långt samtal. Hon bragte 
sina talrika papper och korrespondenser 
i ordning, gaf Guizot och hertigen af 
Noailles i uppdrag att säga hennes när
maste vänner farväl. Af de talrikt till
strömmande vänner, som ännu en gång 
önskade se henne, mottog furstinnan ej 
någon mera och hon afled med sällsynt 
fattning i sin i Paris närvarande son 
Pauls och Guizots armar, hvilken senare 
ända till sista ögonblicket ej lemnat 
henne.

Furstinnan Lievens död är såväl en stor 
förlust för hennes vänner, hvilka hon med 
verklig uppoffrande trohet var tillgifven, 
som för det högre sällskapslifvet i Paris, 
för hvilket, som redan är sagdt, hennes 
salong var den enda neutrala mark, der 
alla partier och meningar ostördt kommo 
tillsamman. Den berömda frun hade att 
tagna sig åt nästan alla krönte hufvudens 
synnerliga förtroende, och förtrogen med 
de diplomatiska affärerna, invigd i etats- 
kansliernas alla hemligheter, tycktes hon 
vara verkligen utsedd att spela den poli
tiska rôl, h\ilken en gång förgäfves efter- 
sträfvades af madame de Staël, som kanske 
var begåfvad med mera snille än furstin
nan Lieven, men dock saknade denna klo
ka återhållsamhet och fina takt, som var 
furstinnan i så hög grad egen. Liksom 
fru von Staël, söktes äfven furstinnan Lie
ven af sin tids största ryktbarheter, men 
den egenkära och pratsamma fransyskan

fängslade sin omgifning mera genom bril
jantelden från hennes egen underhållning, 
under det att den sluga och kalla Liffländ— 
skan, uppammad i byzantinsk-ryska hof- 
politiken, intog mera genom det, som hon 
förstod att afplocka andra, än det, som 
hon sjelf gaf; mera genom det som hon 
förteg, än genom det, hon sade. Pal
merston, den ende bland nutidens stats
män, som försmådde furstinnans råd, 
skall hafva sagt om henne: ’’Man bör 
höra på det som furstinnan icke säger, 
och antaga, hvad hon icke bjuder; jag 
har förr varit medlem af Torykabinettef 
och vet alltför väl, hvad hennes tjenst 
mot mina fordna vänner varit värd, för 
att nånsin göra bruk deraf ”

Furstinnan skall aldrig hafva suttit för 
en målare; fysionomisk kritik ansåg hon 
sjelf af stor betydelse och har möj
ligtvis för mycket fruktat densamma å 
sig sjelf, till att gifva sitt porträtt till 
pris åt åskådare.

Rostocks Brun och Badinrättning 
belägen i en naturskön trakt på Dalsland 
4'/a mil från städerna Wenersborg och 
Åmål, öppnas till begagnande den 15 Ju
ni och upphör den 1 September inneva
rande år. Inom Brunnens område äro 
att tillgå 60 möblerade rum till nedsatta 
priser, neml.: alla sammanhängande rum 
40 sk., enkla hörnrum 32 sk , samt alla 
andra rum 24 sk. pr st. och dygn beräk
nade.

nan Paris, hvars klimat synnerligen pas
sade för hennes konstitution och hvarest 
hon kände sig så ojemförligt bättre än i 
England. Vintern 1854 ända till hösten 
1855, kort före fredsslutet, tillbragte hon 
i Brüssel Här liksom i Paris blef hen
nes salong åter medelpunkten för diplo
matiska sammankomster och möten af 
politiska och andra betydande personer. 
Med otålighet väntade den redan då sjuk
liga frun fredens definitiva slut, för att 
kunna återvända till sitt efterlängtade 
Paris; men ännu innan freden kom till 
stånd, inbjöds hon af kejsar Napoleon, 
att som förr résidera i Paris.

Hon vände tillbaka och öppnade åter 
sin salong, detta Janus-tempel, i omvänd 
mening under Pariser-kongressen, och 
här samlade sig alla utländske diplomater 
likaså ofta som i grefve Walewskis hôtel. 
Familjen Orleans’ eller grefve Chambords 
vänner kommo åter tillsamman med den 
herrskande dynastiens anhängare och man 
såg herrarne Duchatel, de Noailles, Vil— 
lemain, Cousin, Vitet bredvid Morny, 
Fould och Persigny. Men hennes ömtå
liga helsa var förstörd, hon hade från 
denna tid ej mera en frisk dag och gick 
synbart en småningom tärande upplösning 
tillmöte. Några dagar före sin död upp
manade hennes läkare Guizot att bereda 
furstinnan pä det afgörande ögonblicket. 
Efter något tvekande åtog sig den pröf- 
vade vännen denna svåra mission och 
budskapet mottogs af den lidande med 
lugn och resignation. Hon önskade få

bar lätt för att bi stämma mig för kappan; men jag är 

skapad för varjan, mitt tribunal är skeppet, mitt försvars

tal kanonernas dån.»

Inder det den gamla brummade, satte sig René bred

vid den unga Hickan, och upprepade sakta för henne de 

ömma ord, som han nyss sagt henne, i det han tillika 

skänkte henne en med stenar infattad ring. 1 delta ö- 

gonblick varseblef flene att hon redan hade en enkel 

guldring på sin linger.

»För satan,» utbröt han bleknande och bitande sig i 

läppen, »hvem bar gifvit dig den, Marie-Ange? Mitt lif 

mot hans!»

»Tyst! återtåg denna ed. Gå, min broder,» tilläde 

hon och tryckte hans hand. »Glöm mig för alltid, och 

låt mig begråta min far.»

Så grymt skulle denna scen sluta, då man plötsligen 

hörde ett starkt buller utanför.

IV.
Bernard.

Kustens fiskare lupo med vilda åtbörder upp emot 

huset och skreko: 

»Kasta eld in i förrädarens hus, stick eld på förrä

darens bus!» . . .

Några qvinnor skreko ännu högre än karlarne, och 

en af dem hade ridan en fackla i handen. René, som 

hade öppnat ett fenster, stängde det, innan Marie-Ange 

fått se något, gaf derefter Martha en vink att föra hen

ne ned i undra rummet, och störtade ut till upprorsma- 

karne. Det var på hög tid och det erfordrade hela hans 

djerfhet, för alt hålla tillbaka de mest ursinnige.
»Den förste, som närmar sig, är dödens!» ropade 

han, i det han posterade sig framför dörren och sväng

de värjan öfver sitt hnfvud.

»ILrr René, herr René är det!» ropade Hera stäm, 
mor, och delta namn gjorde större verkan, än alla ho

telser. Men qvinnorna tjöto:

»Ingen pardon! Stick huset i brand, ned med för

rädaren!»

René grep en af de ursinniga, ryckte facklan ifrån 

henne och dref hopen tillbaka.

»Ilvad viljen J? livad har skett? Ilvem är förrädare?» 

ropade han.
»Bernard' Ilan har gått öfver till engelsmännen och 

har förrådt oss för 1000 gninéer. Ilan vill lägga St. 

Malo i aska! Ned med hans hus!»

René måste för andra gången draga värjan. Slul'i- 

gen fick han gåtan löst af en af anförarne, sedan han 

drifvit hopen tillhaka till den plats i hyn, hvarifrån man 

hade den vackraste ulsigt öfver St. Malo. Dagen förut 

hade en skonert utan flagg visat sig i närheten af ku

sten och om natten utsatt en engelsk spion, som bjöd 

den eländige lotsen 1000 gninéer, för att föra bränna- 

ren ända fram till St. Malos murar, och Bernard, som 

antog den infama handeln, hade inskeppat sig med dm 

engelska spionen.

»Och ni kan tro på dl så skamligt förtal?» ropade 

René mid del föraktligaste leende. . . . Bernard sålt sig 

till engelsmännen! Bernard, som kaprar och bränner upp 

dem på alla hat, — som sedan sexton år ligger i 

krig med dem; Bernard, som ni sjelf kallat St. Malos 

trogne hund? Ilvem vill ha er till alt tro sådant dumt 

tyg?» —

(Forts.)
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Rostocks- BrUnn och Badinrättning.

Sedan förliden sommar är vid brunnen 
uppfördt ett nytt, vackert badhus, med 6H4 
alnar höga bad- och toilette-rum, alla med 
kakelugnar försedda och i hvaije rum en in- 
öfvad baderska. Priset å hvarje gyttje-bad 
i detta badhus är 32 sk. pr termin beräk- 
nadt, samt 36 sk. för extra bad, och för
stås med ett bad ej blott karbad, utan be
gagnas för samma pris gyttja, samt om så 
Önskas äfven slag- och stört-dousch till 
temperatur efter behag. Den härvarande 
förträffliga mineralgyttjan, hvars utmärkta 
godhet och förvånande verkningar tillföre- 
ne äro kända, upptages 2:ne gånger om 
dagen.

För varma gyttjebad i gamla badhuset 
betalas i N:o 4 lika pris som uti nya bad
huset och i N:o 1—2, 15 rd>- pr termin och 
30 sk. för extra bad, samt i de öfriga 6 
badrummen 10 rdr pr termin och 18 sk. 
för extra bad, 'alla terminer till 30 dagar 
beräknade. Allt badvatten till båda bad
busen, som dels med rännor ledes från mi

Härmed 
Nästa N:o utgifves Söndagen den 5 April. 

neralkällorna, till den nya basängen, hyil- 
ken förliden höst färdiggjordes och som äf
ven innehåller starka mineralådror, uppvär
mes hädanefter med ånga och sprides sedan 
till alla badrummen i båda badhusen.

För drickning ur Salongs och Wilhelmina- 
källorna, betalas för månad 5 rdr och för 
yttre källan 2 rdr 24. Plats i omnibus för 
en timmas åkning kostar 18 sk. och är den
samma försedd med goda resårdynor. Uti 
societetslokalen finnas tidningar och godt 
fortepiano; entrépriset der för månad är 3 
rdr för äldre och hälften för barn. Hyra 
för spilt och höskulle för en häst 3 rdr, 
vagnsbod för ett 4:hjuligt åkdon 4 rdr och 
ett 2:hjuligt 3 rdr pr månad; gyttja 2 rdr 
pr kanna, förvarad i glaceradt kärl, och 
vatten från källorna här vid brunnen 18 sk. 
för hel- och 12 sk. för halfbout., glaset in 
beräknadt. För så kallad Sjuk- och Rum- 
Gymnastik under läkarens Strängaste 
uppsigt och afpassad efter hvar och en 
patients särskildta behof, finnes i år äfven

följer Romanbihanget; ”Genom Strid till Frid,

tillfälle. Alla priser äro i rgs. Billard 
Kägelbana och god Restauration finnes äf
ven, men couvert samt all sort linne torde 
besökande medtaga, dock upplåtes till be
gagnande i nya badhuset 10 lakan och 36 
handdukar i hvarje badrum.

Hr doktor Friedländer i Göteborg har 
äfven i år bénäget åtagit sig läkarevården, 
under hela sejouren, och må slutligen anfö
ras, att vid brunnen finnes att tillgå intyg, 
ej mindre af hr prof, och ridd. Malmsten i 
Stockholm och hr doktor Lang i Gborg, än 
hr doktor Molin i Wborg och doktor Thun- 
berg i Gborg, alla vitsordande brunnens ut
märkta godhet.

De, bvilka önska rum och badtimmar, 
behagade derom med hr intendenten C. 
Gödecké correspondera under adr. Wborg O
& Rostock eller Amål & Rostock.
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