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Sir John Bowring.
Få offentliga mäns handlingssätt har un

der de sist förflutna veckorna varit utsatt 
för strängare klander, än Hennes Britiska 
majestäts minister i China. Om vi ej i allo 
kunna gilla hans förfarande i Canton, skall 
det ej hindra oss ifrån att göra honom full 
rättvisa i den korta skildring vi här lemna 
af hans märkvärdiga lefnadsbana, som fört 
honom till Europeisk ryktbarhet och beredt 
honom guvernörsbefattningen i Hong-Kong.

Sir John Bowring föddes i Exeter den 17 
October 1792. Hans slägt hade i långliga 

tider sysselsatt sig med ullhandel i vestra 
England; och han erhöll sin första under
visning i en simpel skola nära Dartmoor 
Hans studier blefvo emellertid afbrutna 
Vid 14 års ålder blef han tagen från sina 
böcker att biträda fädren i hans handel, 
som hufvudsakligen var ställd på China och 
spanska halfön. Under det den unge Bow
ring fullgjorde dessa sina pligter, som voro 
något främmande för den som ’ önskar sig 
en själs sysselsättning,” begagnade han äf- 
ven hvarje tillfälle att förskaffa sig kunska 
per. Isynnerhet var han ifrig i språkens 

läsande; före sitt 16:de år kunde han tala 
franska, italienska, spanska och portugisiska, 
och ej långt derefter lärde han sig Holländ
ska och Tyska språken. Sina språkstudier 
fortsatte han sedan med en beundransvärd 
framgång, så att han slutligen kunde tala 
och skrifva Ryska, Polska, Serviska, Bömi- 
ska, Irländska, Svenska, Danska m. fl.

Emellertid fullföljde han den nandelsba- 
na som hans vänner anvisat honom. Under 
det krig, som ledde till Napoleons störtan
de besökte han Spanien och sedermera fle
ra andra Europeiska länder, hvarunder han 
gjorde sig bekant med deras seder och 
språk.

Bowring hade tidigt vändt sin uppmärk
samhet åt handeln och statsekonomien och 
hans stora skicklighet och vidsträckta insig- 
ter bragte honom slutligen i beröring med 
Engelska styrelsen. År 1828 sändes han 
till Nederländerna, för att taga kännedom 
om deras system för de offentliga räken
skapernas förande. Jemte Sir Henry Par
nell hade han 1830 ett likå uppdrag i 
Frankrike och hans rapporter blefvo Par
lamentet meddelade. Följande år under
sökte han jemte Mr. Villiers Englands och 
Frankrikes tulltariffer med afseende på de
ras möjliga nedsättning. 1834 reste Dr. 
Bowring till Belgien, 1835 till Sweitz, 1836 
till Italien och derefter till Egypten, i af- 
sigt att befordra frihandlens grundsatser 
Dr. Bowrings verksamhet under hans om- 
vexlande fredliga uppdrag aflopp icke alltid 
utan motstånd. Så blef han vid ett tillfälle 
arresterad i Frankrike, under förevändning 
att han utspridde liberala läror; men det är 
sannolikare, att han blef arresterad på det 
man skulle kunna bemägtiga sig åtskilliga 
depescher till Spanien, som man visste att 
han medförde. Hans förvisning från Frank
rike skulle gälla för all framtid, men 1830 
beträdde han åter Frankrikes jord, när han, 
som deputerad från innevånarne i Londons 
City, lyckönskade franska folket till sin nya 
styrelse.

I sin ungdom var Dr. Bowring Jeremias 
Benthams politiske lärjunge; och han för
svarade flera år sin lärares grundsatser i 

Westminster Review”, hvars utgifvarehau
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någon tid var. Han var städse en ifrig 
befordrare af parlaments-reformen och när 
den stora striden var utkämpad och seg
ren vunnen, uppträdde han som candidat 
att representera Blackbourn; utan framgång 
här blef han i stället vald till ledamot för 
Bolton och satt i parlamentet till 1849, 
när han af Lord Russel blef utnämnd till 
Brittisk Consul i Hong-Kong. Som par
lamentsledamot egnade sig Dr. Bowring 
med särdeles flit åt sina pligter, och sys
selsatte sig i synnerhet med finans ären
den och sådana som stodo i sammanhang 
med handeln, samt blef ofta vald till ord
förande i flera vigtiga kommittéer. Han 
var i synnerhet mycket verksam i kom
mittéen för handväf, stolsväfvarne, för Ir- 
ländarnes uppfostran, samt i kommittéen, 
som hade till ändamål att befordra kon
sters och vetenskapers tillämpning på lan
dets manufacturer och industri, och han 
talade ofta och allvarligt för parlaments- 
reformen och folkets uppfostran. Såsom 
parlamentstalare hade Dr. Bowring mån
ga egenheter, i likhet med flera män af 
sträng politisk öfvertygelse, men man glöm
de detta för den afsigternas ärlighet, som 
alltid utmärkte hans parlamentariska 
bana.

När Dr. Bowring 1849 på sin resa till 
China, besökte Malta, förärade honom 
Maltas befolkning en dyrbar postlins-ser- 
vis för hans försvar i parlamentet af Mal
tas in-iressen Han återvände till England 
1853, blef följande år Riddare och Guver
nör i Hong-Kong, hvilken befattning han 

alltsedan innehaft. 1855 hade han ett upp
drag till konungen af Siam och lyckades 
under ett kort vistande der, att tillväga— 
bringa en i alla afseende, fördelaktig han
delstraktat med detta land.

Som författare liar Sir John Bowring 
vunnit högt anseende. Han är mera känd 
genom sina poetiska än politiska skrifter, 
och har lemnat ett stort antal öfversätt- 
ninga.r ifrån den poetiska litteraturen på 
språk som hittills varit föga kända. Hans 
”morgnar och aftnar" och "Rysk antholo
gie” och andra skrifter hafva äfven banat 
sig väg till America. Universitetet i Grö
ningen utnämnde honom till jurie och 
philosophie doctor. Han är äfven ledamot 
af vetenskaps-institutet i Nederländerna, af 
asiatiska societeten i London och Paris, 
af kongl. Bayerska och Ungerska, veten- 
skapssällskaperna. Bömens och Ungerns 
skaldeverk blefvo i England först kända 
genom hans öfversättningar. Sir John Bow- 
rings sista arbete ”Siarns folk och konun
garike1' har nyligen lemnat pressen. I sitt 
eget land är Bowring mindre känd än han 
borde vara, både såsom poet och en full
ändad öfversftttare af främmande nationers 
poesier. Hans ölversättning af den ryska 
skalden Derzhavins sköna skaldestycke 
”/)et högsta väsendet,” är ett af hans ut- 
märktaste arbeten.

Sir John Bowring har af Europas suve
räner emottagit många ynnest, prof. Af 
Rysslands Czar erhöll hanen diamantring 
för sina öfversättningar. Af konungen i 
Holland erhöll han en guldmedalj. Af drott

God natt, mine herrar!»

KAPPA 0011 VÄRJA.
EN SJÖfWELTES ÄFVEN1YR.

(Forts, fr. N:o 14.)

m knappt hade han försvunnit, innan den modige simmaren åter kommer upp på 

ett betydligt afstånd och klyfver böljorna som en haj, når en klippa, som bildar 

ett litet skär, och helsar med ett högt skratt konungens folk, som han hölligt in

bjuder komma till sig.

»Soli'n är nära sin nedgång; hyn kysser redan för sista gången hafvels vågor

Lagens handhafvare draga sig svärjande tillbaka och vår hjelte simmade åter tillbaka till stranden. Ilan 

märker dock, all hans fiender hämnat sig, i del de borttagit hans kläder.

»I sanning'» utbröt han skrattande, »sedan jag i dag så ofta ombytt kläder, hade jag icke trott, att jag 

skull« sluta karnavalrii i Adams drägl.»

•' Ilan ämnade redan ropa, men i samma ögonblick föll cn packet på hans hufvud och han igenkände till stor

fröjd sina kläder; Martha hade varit hans skyddsengel.
En fjerdedels timme senare styrde Renés båt till St. Malö, besatt med lolf personer: de begge bröderna och 

de — (jo stadsljenarne. Ett underligt sällskap; man må nemligen veta, att ingen får häktas efter solens nedgång. 

René, som träffat dem på. stranden, hade erbjudit sig vara deras Charon, för all föra dun öfver Lethe. På vägen 

blef Lncs anbud, att inom tjugofyra liuuuar betala skulden, anlagd, — hloll kostymskräddaren, som hade dm 

största fordran, mm icke skickat någon reprcsmiianl, blef lomhändt. René kunde icke mka sig cn liten hämnd; da

ningen i Portugal utnämndes han till rid
dare af Christi orden.

En ny undervattens Vulkan.
Denna vulkan beskrifves i San Fransico 

Herald af kapten Newell, på hvalfiskfån- 
garen "Alize Frazier, på följande sätt:

"Då jag den 25 Juli 1856 i sällskap 
med flera skepp seglade genom Ounimach- 
sundet, varseblef jag en häftig vulkanisk 
verksamhet, i det att flera af bergstoppar
na på de aleutiska öarne (af hvilka nämn
de Ounimach är en) uppkastade betydliga 
massor tjock, svart rök. I begrepp att 
med flere af de andre hvalfiskfångarne 
kringsegla öns östra udde, råkade vi nä
stan samtidigt till vulkanens fot, och ha
de här tillfälle att nogare betrakta den 
förfärliga företeelsen och tydligare obser
vera jordbäfningens långa och dåfva bul
ler, hvilket vi redan förut hade märkt af 
flere på hvarandra följande stötar, så myc
ket lättare som vinden just nu plötsligen 
upphörde med sin häftighet och en stiltje 
inträdde, under hvilken vi voro blottställ
da fö>- hela faran af utbrottet.' Eruptio
nen blef än svagare, än starkare; men ef
ter några timmar så häftig, och elemen- 
ternas dån så förfärliga, att det för oss 
blef ganska litet hopp att kunna få segla 
vidare. Vid fullkomlig stiltje uppsköt den 
svarta, tjocka röken utan att afvika så 
mycket som en linie frän sin bana. Den 
utkastade massan fördelade sig härefter 
småningom i kalla, grå skyar, hvilkas 
askmassör nedföllo flockvis som snö; men

de skulle sliga i land, ropade han, i del han gal bå

ten en öfverhaling: 

tionsbitjeoter pli

»Rad för bad!» och herrar exeku-

i vattnet under dm på kajen

församlade mängdens förtjusning.
Så slutade René du Guay Tronins fastlagsmåndag.

Under aftonens halfmörker ledsagade han sin broder

ända till del faderliga huset och sade:

»Kyss min moder i mill -namn, och bered allting väl 

till festen, att vår sak må lyckas.»

VIII.

Hederssaken.
Ännu en händelse skulle kröna denna dag så rik på 

äfventyr. Luc hade återvändt hem och René skyndade till 

sitt herberge, då en obekant trädde fram till honom i

skuggan. Främlingen, en ofantlig lång figur med en fots

|ång munstasch, bar i ena handen en lång och i
andra ett med rödi lack försegladt bref.

»Ilar herr Luc Trouin ännu icke kommit hem?» fråga

de del skäggiga budet, kråmande sig.

limé, som märkte Iivarifran vinden blåste, svarade.

käckt:

»Dit är jag.»
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som på afstånd hade utseende af ett stört

regn. Det var ungefär vid tolftiden, då 

vi genom en lätt vind bortrycktes från 

den nära faran; vi tillsatte alla segel och 

flydde. Men samma vind dref också den 

stora askmassan ut på hafsytan och det 

uppstod ett så starkt mörker, att vi alls 

icke mera kunde ögna land. Senare er- 

foro vi, att mökret hade utsträckt sig öf- 

ver 100 eng. mil. Lik en snöorkan ned

föll nu askan öfver oss och inhöljde allt 

från däck till mastkorg i en grå askman

tel, så att alla, som voro blottställda för 

detta oväder, nästan blefvo blinda, ja, då 

askregnet för hvarje minut blef tjockare, 

voro vi alla i fara för att qxäfvas. Till 

lycka tog vinden till, vi seglade framåt 

och lemnade detta olycksställe, som hota

de oss med Plinii öde. Då det slutligen 

åter ljusnade omkring oss, hade vi myc

ket besvär med att rengöra oss och far

tyget från askan, som hade mycken lik

het med stenkolsaska.

Men skådespelets mest hänförande ögon

blick var ännu icke förbi. Då vinden till

tog i styrka och vågorna började gå hög

re fram, kommo fyra andra skepp. Just 

som de närmade sig bergets norra udde 

förnummo de ett långt dåft rullande Un

der sig, ett dån som kort derefler gaf 

sig tillkänna genom framträdandet af en 

utomordentlig stoi och förfärlig vulkan 

midt emellan de församlade skeppen. Vå

gorna uppbrusade vildt och oregelsmässigt 

med starkt buller, uppsköto derefter som 

glänsande vattenpelare och störtade slut

ligen tillsamman i sig sjelfva. Detta upp

ror lugnades helt långsamt. Dock, plöts

ligen såg man jorden öppnas under ett 

förfärligt, allt skakande dån, en eldström 

med rök fara upp mot himmeln, som om 

jordens inre eld här ämnade söka sig ut

gång. Nu utspydde vulkanen lava och 

pimpsten, ofta i stycken som stora kulor, 

och öfverspolade härmed alla skeppen 

mer eller mindre, hvarvid äfven manska

pet försattes i den största dödsångest. 

Det hotades lika mycket att antingen upp- 

slungas i luften eller nedsänkas i hafvets 

djup. Men äfven detta utbrott gick snart 

öfver, nästan lika oförmodad! som det kom

mit. Vågorna nedstörtade i det vidtöpp- 

nade gapet, som kunde jemföras med en 

vattengöls hvirfvel. Skeppen flydde och 

öfverlemnade vulkanen åt sitt omvexlan- 

de tillstånd af efter hvarandra följande 

utbrott och lugna pauser, beledsagade af 

underjordiska dån, hvilkas mellanakter 

förkunnade en pågående utvecklings olika 

företeelser.

En afsatt Militiir-Mandari».
När en Kinesisk Mandarin med militä- 

riskt befäl förlorar en batalj, har det för 

honom mycket allvarsammare följder än 

för en Europeisk officer under dylika 

omständigheter. Så snart det blifvit be

kant, att mandarinen blifvit slagen, blir 

han genast gripen, insatt i fängelse och 

nästan med visshet dömd brottslig, lian 

må anföra bvilka förmildrande omstän- 

heter som heldst. Straffet omvexlar ef

ter vigten af den batalj han förlorat. 

Han kan tillochmed blifva flådd lefvan- 

de, men kan äfven komma ifrån saken 

med hundrade slag af bambukäppen. 

Han kan dömmas till congue (en rörlig 

skampåle), hvilket straff gjort mången 

stolt Mandarin ’vansinnig, eller han kan 

blifva förvist till rikets aflägsnaste delar, 

och blifva tvungen att till fots begifva 

sig till sin förvisningsort. Ett annat 

straff, som de fleste frukta mest af allt, 

men som mången Europé skulle före

draga, är halshuggning, ty kinesen hat

en särskild fruktan att förlora någon del 

af sin kropp.

Afsättningen och bestraffningen in

skränka sig emellertid icke endast till 

den slagne anföraren. Den olycklige 

ledamoten i krigsrådet i Peking, som 

har förordat honom till befattningen, är 

äfven delaktig i sin skyddslings förseel

se. Äfven denna kan få prygel, bli lands- 

förvist och tillochmed halshuggen. Här 

äro flera vinkar för den administrativa 

reform-föreningen.

En kinesisk theater.
Vi ha förut anfört, att kineserna redan 

från de aflägsnaste tider utgjort ett af de 

äldsta kulturfolk. Att de sålunda äfven 

ha theatrar, förstås af sig . sjelft, Thea- 

terväsenet blomstrar i Kina såsom folk

nöje till en grad, hvarom vi med våra 

»Då kan jag lemna er brefvcl.»
Ilrné mottog det och gick bort till en lykta, der lian 

läste följande radir:

»Herr Luc Tronin de la Barbinais!
»Jag har ej äran känna er, men jag hörer, all ni 

ämnar gifla er mid mamsell Marie-Ange Bernard. Vid 
sislförlidna marknad i Dinard har jag utmärkt denna 
dame med min uppmärksamhet och har derför beslutat 
att bryta halsen af er. För detta ändamål beger jag 
mig i morgon till St. Halo, der jag nu bjuder er att 

möta mig.
Chevalier A. de la Brillantitr.»

»1 morgon afton alltså, klockan sju, vid foten af 

den gamla muren. Jag skall vara punktlig,» sade 

René.

Budbäraren tycktes »fverraskad öfver den bestämdhet, 

bvarmid delta svar afgafs, och sade:
»Tills i morgon.»
»Den förste fäktare i Dinan,» mumlade vår hjelte på 

hemvägen, »llvilktn lycka att låta döda sig för den 
käre Lucl» 

IX.
Huset Trouiu.

Ilvem som kommer till St. Malo bör icke försumma 
att låta visa sig en af stadens största märkvärdigheter.. 
Vid gatan Corn-de-Cerf, midi emot Cskeriet, stå fvra trä
hus med snideriverk. Dd sista af dessa hus är de1 
intressantaste och jemväl dd berömdaste, ty här föddes 
den hjelte, hvars ungdomshistoria vi berätta; del är du 
Cuay Tronins hus. Delta hus bar trenne öfver hvar
andra framspringande våningar. Façaden är öfverallt 
prydd med'utskuret trä och har små fenslerr.utor, af 

hvilka några äro praktfullt målade. 1 denna stad af 
sten var dt boningshus af trä den största lys, och 
kunde derför blott tillhöra en rik familj. Hotellet Tronins 
dörr var mycket smal; öfver dcn»amma varseblef man 
familj; ns vapen; fem vapcnhåflare smyckade façadens 
pelare. Första och andra våningens framsida bildar li
kasom dt enda fenster. 1 jordvåningen befunno sig 
kontorer och magasiner, der familjen Tronin förvarade 
de varor, den utbytte med Spanien och dess kolonier. 
Hela första våningen intages af en stor salong, som prå
lar med de rikaste sniderier; en i muren anbragt kista

förvarade familjens skatter och dyrbara papper. Byggna
dens baksida stödde sig mot en klippa, som å andra si
dan slödde dödgräfvarens hus, som var omgifvet af SL 
Malos kyrkogård. Under det att lifvet således rörde sig 
i sina brokigaste gestalter framför dess fnçad, utbredde 
sig dödens lugn och stillhet vid dess baksida.

Dilla är qvarlefvorna af det hus, uti hvilket Trouiu 
de la Barbinais fastlags tisdag år 1G90 brade »Gabrielles» 
döpelseakt.

X.
Gästerna.

Nämnde dag- lyste de målade fenstren klart och glän

sande. Spaniens bästa viner upplogos ur den djupa 
källaren och ställdes på den stora salens hord. Vid de 

med de dyrbaraste tyger dukade bordi n saltö St. Malos 
första köpmän, alla dessa män, som voro i stånd att 

göra Ludvig XIV en skänk af trettio millioner, för alt 
under Tronins befäl utrusta och skicka en flotta till 
Rio Janeiro. De skönaste tyger glänste på lu rar och 

damer, om än de förre icke helt och hållet kunde för- 
drifva tobaks- och thélukten. ur sina skjortkrås och pe
ruker. • Dessa korsarers seniga armar handleradc glasen

(Fortsättning pag. 118.)
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En afsatt Militär-Mandari^ lnför Guvernören i en provins.
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stående stads- och hoftheatrar icke ha 

någon aning. Theatersällskaper af pro

fession och . dilletanter genomtåga landet 

åt alla håll, nedsticka några pålar i mar

ken, bekläda dem med bräder, utstoffera 

dessa med dyrbara lysande tyger och- 

theatern i det fria, med alltid fri entrée 

för de fattige, är färdig.

En fransk marin-officer, som besökte 

en dylik theather i Canton, skildrar den 

på följande sätt:

Vid ändan af en gata varseblefvo vi en 

ofantlig stor gård med pålar och bräder 

och en tätt packad folkmassa, begränsad 

af den stora hamnen och Cantons fartyg 

i bakgrunden, bakom skådeplatsen. Vi 

sägo genast, att det icke voro möjligt att 

intränga mellan den öfverfiilla parterren 

(gården). Min ledsagare var kinesiska 

språket så mäktig, att han .öfvertalade en 

égaré till ett närbeläget hus, att mot en 

ringa ersättning släppa oss in. Genom 

detta hus hunno vi en af logeraderna, 

som hängde på svigtande bräder på ned

slagna pålar, några bänkar och hvarifrån 

vi hade en vacker överblick

llieatern var inrättad sålunda: En oval 

inhägnad, omgifven af loger, betäckta med 

gallerier, upptog de betalande åskådarne. 

Scenen, en rad af bräder, fastbundna på 

stänger, så att det i bakgrunden lemna- 

des utsigt till hamnen, var betäckt med 

ljusa tyger. Den upptog en vinkel af den 

fvrkantiga platsen och utsträckte sig åt 

ena sidan ända till vattnet. Baktill var 

ett brädskrank från ena huset till det an- 

som pistoler, och bland damernas hvita händer var 
mången, som tvektes i stånd all ge en örfil åt en ko
nung som dcmoisille Li targe gjorde. Hen dilla bidrag 

blott till bankettens originalitet.
län g mie Ironin utmärkte sig bland sina gäster 

genom cnki Ib'tm i sitt yttre. Han var cn vacker gam
mal man, ännu i sin fulla kraft och lilligbet, injagande 
skriick mid sin yfviga svarta mustasch, väckande vörd
nad med sitt hvita hår, hvilkit som snö nedföll öfver 
hans aknldror. Han bar sin ungdoms enkla drägt, och 

dit var blott värjfästet, som stack af mot det bruna 
klädet. Jim oaktadi hans raska hållning undfor honom 
dock ibland cn cd öfver gikten, som redan hade plå
gat honom i Ilera år. Han utöfvade en oemotståndlig 
magt på alla; blott hans fru förstod att någorlunda 

tygla hans häftighet.
Jlildt behag var grunddraget i fru Trouins fysiono

mi, hvars bländande hvithet ännu mira höjdes af de 
sköna lärarna i hennes klädsel. Vid Trouins högra 

sida satt fist'ns drottning, fru grefvinnan Gabrielle af 
Bourdonnais. Iton förenade alla qvinliga behag, hvilka 
vi sammanfatta med ett ord: hon var en fulländad skön- 

dra. Blott en enda port i brädskranket 

tjente den ickebetalande parterr-publiken 

till in-och utgång. Då vi intagit våra 

platser var det just en paus, som upptogs 

af en jonglör och en besynnerligt bullran

de musik. Jonglören klättrade uppför 

en stege på så sätt, att han som ett tåg 

slingrade sig emellan pinnarne. Han 

hojopade baklänges öfver stolar, ref sig 

med tårna bakom öronen och kysste sig 

stående under fotsålen o. s. v. Detta 

var just icke för mig något särdeles nö

je. Derför besvarade jag den ofantliga 

uppmärksamhet, som egnades oss, de en

da européer, från de gula, snedögde to

senden, med ett flitigt studerande af den

na been framför theatern. Som frans

man observerade jag naturligtvis bland 

dessa gravitetiskay tallösa kinesiska huf- 

vuden, betäckta med koniska hattar eller 

skinnmössor, några undersköna exemplar 

af det täcka' könet med glänsande upp

tornad hårklädsel, blommor och guldnå

lar, som stucko särdeles näpet af mot 

deras flätors och turers svarta glans? 

Förnäma damer besöka inga offentliga 

platser; men dessa förekommo mig, om 

just icke förnäma och rika, dock mycket 

täckt och omsorgsfullt klädda. Deras 

fotter voro de minsta i verlden, men icke 

hopsnörde eller vanställde som hos de 

förnäma damerna. Derjemte lyste deras 

små, på begge sidor om näsan liksom 

nedhängande snedögon så skälmskt, att 

jag kom i fara för att förälska mig i al- 

lasamman. Synnerligt intagande syntes

hit. Ilen unga enkan hade afslagit en furstes hand, 
för all kunna skänka sina millioner ål den man, som 
behagade henne. Grefvinnan bar cn purpurklädning och 
svart hatt med hvita fjädrar; lunncs prydnad bestod 
föröfrigl uti tvenne brasilianska diamanter, af hvilka 

hvardera .kostade trettiotusen livres.
Intel hade saknats i denna unga förnäma dames 

'glädje, om blott René hade bevistat denna familjfest. 
Hon gjorde också verkligen den gamle korsåren bittra 
förebråelser, alt han icke bjudit hennes lifs räddare till 
skepptls dop, och ville, all han skulle skicka en ex
press till Caen; men Trouin svarade, att René under se
nare tiden börjat studera med sådan llil, alt det skulle 
vara ett brott att störa honom; »hvem vet,» slöt gubben, 
»om. icke åsynen af Gabrielle åtir för tre år skulle för

vrida hans hufvud.»
Trots denna kompliment kände den sköna sig dock 

slött och vände sig ål Luc Trouin:
»Dra ni är angelägen qm min aktning, så akall n 

draga försorg om att er broder befinner sig här i mor
gon afton. Min vagn, mina hästar och folk stå er till 

tjenst.» 

mig tre unga flickor i ett af hörnen. De

ras beskyddare eller älskare tycktes mär

ka detta och visade härvid en icke ringa 

fruktan, att vi skulle närma oss. Sjelf— 

va tycktes de finna behag i vår upp

märksamhet och knaprade sin frukt och 

konfekt, som beskyddaren köpt dem af 

kringgående sockerbagare, med ganska 

behagligt koketteri. På samma sätt knap

rade på konfekt också mycket vördige 

männer. Andre rökte ur sina små me

tallpipor med helt små piphufvuden, uti 

hvilka tobak blott för tre ordentliga drag 

kunde finna plats, så att den bredvidstå- 

ende betjenten oupphörligt, måste stoppa 

och tända.

Theaterns publik intresserade ossmyc

ket, men ännu mera parterrens. Man 

tänke sig några tusen gula kineser, stör

re delen nakna till medjan (för att icke 

skada kläderna), deras långa, svarta hår

piskor vecklade kring halsen, för att 

skydda dem i trängseln, ett helt haf af 

rakade hufvuden med den svarta pisk— 

flätan, trängande, knuffande och böljan

de — ett enda ofantligt block af men- 

niskor, alla af samma färg, form och fy

sionomi, liksom ett genom multiplika- 

tionsglas oändligt ökadt och upprepadt 

hufvud, än lugnt, än uppfarande under 

skratt och hänryckning, nu stillastående, 

derefter böljande och vaggande som ett 

lefvande vidunder, än fram, än tillbaka, 

och åter framåt, så att det framför sce

nen uppförda skranket lösrycktes och 

folket sköts antingen ned i vattnet eller

Luc, bief än röd, än blek, hviskade den ädla damen 
ett ord i örat, som ögonblickligen lugnade benne, och 
nu var hon under den öjriga delen af festin idd fröjd 
och glädje.

I synnerhet roade henne en grupp maskerade, som 
bevistade ’festen. Anföraren för denna trupp var ingen 
annan än Guay, som i en venetiansk gondoliers prakt
fulla kostym hade med biskopen och de andlige i St. 
Halo varit närvarande vid skeppets dop; han hade los
sat mera än dt kanon- och gevärskott, ledsagat Gabriel
les triumftåg på Dinards redd och slutligen vunnit priset 
för styrka och skicklighet i den täflingsrodd med båtar
na, som slöl dagen. Delta pris beslod uti en guldkedja, 
som han hade vågat mottaga ur grefvinnans egen hand, 
som stigit fram för alt omfamna segrare. Den gamle 
Trouin, som gikten blott långsamt tillät komma närmare, 
applåderade på afslånd dilla konststycke, ulan all vela, 
hvem som utfört dd och hvarför alla rundtomkring ho
nom skrattade. ,

XI.
Sjöriifvaren.

Renés djerfliet trängde äfven in i fadrens balsal, uti
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bief stående nedunder scenen, förgäfves 

försökande att titta genom bräderna öf- 

ver sig. Ack, och dessa otaliga massor 

af plattnäsor och skrattande snedögon, 

som vid hvarje särskild omständighet el

ler märkvärdig händelse på scenen voro 

rigtade på oss, för att se, hvad intryck 

det utöfvade på oss.

Och hvilket intryck gjorde spelet på 

oss? Icke något, som är värdt att tala 

om, ty jag förstod ganska litet eller rät

tare alls intet deraf, så att jag blott 

kunde rätta mig efter de spelandes mi

ner och kostymer. Sedan jonglören ha

de utfyllt mellanakten, framträdde trenne 

dyrbart klädde personer i långa kappor 

och med förfärligt i brokiga färger stri— 

piga ansigten. Den ene bar tvenne fjäd

rar, utstående som horn, på sin hatt. 

Han satte' sig vid ett bord, under det att 

scenen uppfylles med statsministrar, lär

de, mandariner, domare o. s. v., hvilka 

uppställa sig i tvenne led. De dyrbara 

med guld och silfver broderade kappor

na, de stora vingarna på hufvudbonaden, 

dessa flaggor och vimplar, som fladdra 

omkring de fleAe personerna, och i syn

nerhet de svarta, hvita, röda och gula 

striporna i ansigtet, erinra mig om gam

la kinesiska målningar. Jag fick ock-å 

nu veta, att dessa kostymer och ansigts- 

målningar voro trogna kopior af urgam

la kinesiska drägter och seder vid hof- 

vet. Den stripiga smörjan i ansigtena 

förrådde allt efter mängden och färgord

ningen de olika hof- och embetsgraderna, 

livilken maskernas brokiga massa rörde sig. Ilan var 
ju själen i dit hela, ty Luc hade följt hans råd i alla 
de anordningar, som voro honom anförtrodde; visserligen 
hade härigenom den af fadren bestämda summan öfver- 
skridits med en tredjedel.

Efter banketten hade gästerna hegifvit sig fram till 
feqstcrna, för att betrakta fyrverkeriet, Det gnistrande 
eldhafvet belyste Gabrielle, som lät sin flagg svaja högt 

upp i luften.

Lur darrade, då han icke sag sin broder; kanske ha
de ändock en grym fordringsegare låtit sätta in honom. 
Förgäfves väntade han signalen till sin broders ankomst. 
Vid en raktls smattrande i galan skulle Luc försvinna, 
öfvcrlemna sin röl och sitt namn åt René, . . . och. 

derefter visa sig i en konseljpresidents inkognito.

Ändtligen hördes signalen. — Luc skyndade René 

tillmöte.

»Xå, livad har uppehållit dig så länge?» frågade han 
och drog honom med sig till sill rum.

»Inlel,» svarade fiuay, som mid vtnslra handen af- 

leg sin mask. »Ett möte vid den gamla muren, — en 

så att man tydligen kunde se hvar och 

en pä näsan, om Lan var verkligt eller 

icke verkligt geheimeråd och dylikt.

Det vid - bordet sittande majestätet 

tycktes leda en undersökning, öfver en af 

sina tjenstemän och derefter anklaga ho

nom. Den anklagade, svartklädd,' alltså 

en lärd, lemn-ade genast sin plats, ned

kastade sig för hans majestät och mum

lade och tjöt som om han velat uppmju

ka stenar; dock var han icke rädd om 

sitt hufvud, hvilket han flere gånger tju

tande stötte mot golfvet. Men kejsaren 

och domaren blef obeveklig för den lär

des försök att krossa sitt hufvud. Hög

tidlig och stenhård fällde han sin dom, 

till livilken de kringstående upprepade 

gånger» utstötte ett skarpt, kort skrik till 

bifall. Sedan domen blifvit fälld, instör

tade en tjutande och-jemrande qvinna 

(spelad af en yngling, emedan qvinnor, 

såsom jag hörde, icke få beträda sceneti) 

och kastade sig till kejsarens fotter; men 

förgäfves sökte hon, innan akten slutades, 

att beveka den hårde domaren. 1 de föl

jande akterna skall dock detta hafva lyc

kats henne. Jag hade ej tid att vänta på 

utgången, ty min pligt kallade mig om. 

bord på mitt fartyg.

Stycket behagade publiken öfver all 

måtta. Bifallsyttringar läto ofta allmänt 

och stormande höra sig och öfverröstade 

ganska ofta den då och då infallande fas

ligaste af all musik på metalltrummor, 

tam-tams, gongs och hvad de annars heta

gammal räkning, som måste uppgöras. — Huru finner 
du min sjöröfvan kostym?»

»Förträfflig! — Men hvad är del?» utbröt Luc blelr 
af förfäran. Ilan såg blod på sin broders handled.

»Dit hörer till dräglen; dit är korsårens armband.»

»Ihn du är sårad!»
»Så ja, jag har just nu duelleral« Denna skråma 

erhöll jag, deremot har jag klufvit min motståndares ena 
öga. Härom mera i morgon. Men låtom oss nu skyn
da all byta roler!»

»Är det då ännu alltjemt din afsigt att utföra denna 

komedi?»
»Ilera än nånsin. Jag har nyss deltagit i en trage

di, nu börjar komedien.»
René steg in i salen oih hela verldcn trodde det 

var Luc, i synnerhet gamle Tronin. Hegge bröderna 
voro ju af samma storlek och hade samma röst. Sedan 

han en stund sitt sig om i maskernas krets, helsade 
han på fru Bourdonnais, som i drottning Annas kostym 

thronade bland en grupp, som föreställde Ludvig XIl:s 
hof. Ilon ansåg honom för Luc och kunde knappt be

gripa denna den unge blyge mannens förvandling till en 

dessa förfärliga öron marterande, instru

menter.

Men hvad som mest angrep mina för- 

öfrigt icke svaga nerver, var de djef- 

vulskt utmålade skådespelarnes mimik. 

Vid deras skrålande, skrikande, hvisslan-- 

de, missljudande utrop och deklamatio

ner framträdde ögonen brinnande och ste

la ut ur hufvudet, en förfärlig anblick, 

sneda som de voro och från det brokigt 

utmålade ansigtet! Så långt vi än voro 

ifrån dem, varseblef jag dock tydligen, 

huru ådrorna på panna och hals härvid 

svällde och feberaktigt bultade. I alla fall 

spelade de med verklig, liflig känsla och 

icke med instuderad konst, väl burleskt 

och öfverdrifvet enligt vårt begrepp, men 

oemotsägligt så som publiken ansåg det 

för herrligt och uttrycksfullt.

Dessa vandrande theälrar äro mycket 

talrika och populära. Man kan naturligt

vis lika litet göra dem till måttstock för 

den kinesiska skådespelarekonsten och 

kulturen, som vi kunna bedöma europeisk 

dramatik efter de i provinsstäderna kring

vandrande komediunter. Hvad vi här skil

drat, är hvarken mer eller mindre än en 

bit verkligt kinesiskt folklif.

sjöhjelte. Mest smickrad kände sig den gamle Trouiu 
öfver denna sakernas förändring.

»Ulan tvifvel,» min far, svarade sjöröfvaren, sällande 
sin hatt på ena örat och handen på sahclfästit. »Denna 
fest har underbart inspirerat mig, jag rör mig på skep

pet, som om jag der vore född, och känner verkligen ej. 
mera igen mig sjelf!»

Vid dilla i Lucs mun besynnerligt klingande språk 
blef Trouin slående alldeles handfallen och betraktade 
sin son från topp till tå. René trodde sig hafva gått 
för långt, nun fadren tryckte hans hand och sade:

»Bomber och granater! Sådana ord äro mig. kärare,, 
än de grekiska och latinska glosorna, som jag icke 
förslår.»

»Om grekiska och latin är det nu ej mera någon 
fraga, allt, hvad jag lärt af det skräpet, är ej värdt en 
pris snus. Förmig mågerna hela universitet springa K’ 
Wen!»

»Det skola vi vänta med, lills din broder sludcratt 
från sigj

(Forts.),
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jOW"* Härmed följer Romanbi hanget: ”Svärmarne,” pag. 1—8-
Nästa N:o utgifves Söndagen den 19 April. C- PetebsbhS Officin 1857,

Du är liksom en blomma 
Så huld, så skön, så ren;
Jag ser på dig, och vemod 
Mitt hjerta griper se’n.

Välsignande jag lägger 
Min hand på dig med bön, 
Att Gud dig bibehålie 
Så ren, så huld, så ßkön!

StilTn llnniler fore fioufiriiuitioneis.




