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Lord John Russel.
D. 28 sistl. inåtiad valde invånarne i 

Londons City Reforrnbillens upphofsman 
Lord John Russel till sin representant i 
Underhuset. Alla omständigheterna vid 
detta val, den ädle candidatens stora an
seende och de försök, som gjordes att 
utesluta en så utmärkt parlamentarisk för
måga och det på helt lumpna förevänd
ningar, allt bidrag att framkalla allmän
hetens intresse till hans förmån; och i be
traktande af den högsinthet han visat vid 
mer än ett minnesvärdt tillfälle, skall det 
ej väcka förvåning, att denna utgång af 
valet var tillfredställande, ej blott för de 
constitutionella Whigs, som betrakta ho
nom såsom deras "philosof och vägledare,” 
utan äfven för många andra, som aldrig 
omfattat hans politiska åsigter.

Det är nu nära 4b år sedan Lord John 
Russel, vid 21 års ålder, intog sin plats 
på oppositionens bänk i Underhuset, såsom 
representant för Tavistock, en köping till
hörande hans fader, den sjette hertigen 
af Bedford. Strax derefter utgaf han en 
lefnadsteckning öfver en af sina förfäder, 
den ryktbare Lord Russel, och en Tra
gedi: "Don Carlos”; en novell samt ”För
sök öfver Britiska Constitutionen.” Så
som litteratör var han uppburen af Mal
kin tosh och fördelaktigt recenserad af E- 
dinburgh Review. Emellertid var det som 
statsman och ej som författare som ätt
lingen af Bedford skulle göra sitt namn 
odödligt i Englands annaler. Dock såg 
han ej ut att vara en man af det slag, 
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som kan förskaffa sig väldet under poli
tiska brytningar och öfverläggningarnas 
strider. Hans växt var under medelmåt
tan, han hade en spenslig kropp, sjukligt 
utseende och svag stämma, hans sätt att 
tala var sökt och något tillgjordt. Emellertid 
hade han en djerfbeslutsamhet och ett oför- 
färadt sinne, som väl behöfdes under stri
derna för parlamentsreformen.

Det var 1819 som Lord John först väck
te denna fråga i Underhuset och ehuru 
vid detta tillfälle utan framgång, lyckades 
han dock två år senare att genomdrifva 
borttagandet af valrätten från köpingen 
Grampound. 1822 väckte han ett annat 
reformförslag, hvarigenom han försökte att 
afväpna fiendtligheten hos egarne af de 
”ruttna Köpingarna” neml. derigenom, att 
han framhöll för dem utsigter till ersätt
ning. 1826 bragte han åter å bane frå
gan om parlamentreformen och lyckades 
denna gång genomdrifva andra läsningen 

. af en bill, för att förflytta valrätten 
ifrån de små Köpingarne till de folkrika 
manufacturstäderna. Han afbröt den
na sin verksamhet under Cannings admi
nistration, som bland sina ledamöter räk
nade markisen af Landsdown och andra 
af Whigpartiet, men 1828 föreslog Lord 
Russel afskaffandet af Testakten och 1830 
yrkade hin att Leads, Manchester och 
Birmingham skulle få rättighet att afsän- 
da ledamöter till Parlamentet. Så billigt 
delta förslag var, gick det likväl ej ige
nom; men en stor förändring förestod. 
Upphöjandet till premierminiaterplutsen af 

XI årgången

en man med ett sådant snille som Can
ning, hade skakat partierna i deras me
delpunkt; hans oförmodade bortgång lem- 
nade dem i ett tillstånd af upplösning och 
Hertigen af Wellingtons och sir R. Peels 
bestämda obenägenhet emot hvarje reform, 
dref många insigtsfulla statsmän in i op
positionens leder, som då anfördes af 
Earlen Grey. Sakerna antogo nu en för- 
mycket hotande vändning, för att längre 
föraktas, ocb i November 1830 tog Her
tigen och hans förbundne, lemnande allt 
i villervalla, ett brådstörtadt afsked från 
en ställning, som de hade intagit med så 
mycket förtroende och så liten Jklokhet.

Den store Earl Grey, som var en man 
den der ej lät skrämma sig af svårigheter 
åtog sig att bilda en ministèr. Lord Broug
ham intog sin plats på ullsäcken. Lord 
Althorp och Lord John ingingo i mini- 
stèren, hvars program innefattades i de 
tre orden: ”fred, indragning och reform”. 
I Juni 1831 framkom Lord Russel åter 
med sitt reformförslag, som i trots af myc
ket motstånd hade den lyckan att bifallas 
af Underhuset. Men Lorderna förkastade 
det, och Lord Grey, som förlorade tåla
modet, tog afsked jemte sina colleger. 
En storm utbröt nu och en allmän ovilja 
uppväcktes, så att Lord Wellington gaf 
det rådet att återinkalla sina politiska 
motståndare och öfvertalte pärerna att 
medgifva, att reformbillen bleflag. Den
na ministère genomdref nu vidare slafve- 
riets afskaffande i Englands colonier, 
Irländska Kyrkobillen samt förbättrade

KAPPA OCH VÄRJA.
EN SJÖHJEtTES ÄFVENTYR.

(Forts, fr. N:o 15.)

en stackars René, hvad jag beklagar honum! Låter det då icke göra sig att

rycka honom vetenskapens klor och honom mid oss på Gabrielle?»
»Aldrig!» svarade du fiuay i en ton, som icke tålle någon motsägelse, 

heller bekymrar jag mig för hans skull,» tilläde han, »ty enligt hans 

bref är han mycket ifrigt sysselsatt med sina studier.»

»Liksom du numera icke heller sörjer för min skull!» Härvid tog han en sjöskumpspipa upp ur sin

undän-

»Icke 

senaste

ficka.
»Huru, du röker? Del tycker jag om.»

»Jag följer ditt exempel; jag sväljer Ire gran krut i ett glas Tafia; tager i ena handen pistolen, i andra sä

beln, och död »l den fiende, som icke ger sig!» Läggande handling till orden, drog René, under det han laddade 

en pistol, sin far fram till fenstret, sigtade på en lykta vid hamnen och söndersköl den i tusen bitar.
»Bomber •eeh. granater, dit är bra sigtat !» utbröt Tronin i öfvermåltet af sin gfädje. »Ändtligen känner jag 

ige» nun son'» Och härmed förde han René genom den af denna scen eleklriscrade mängden från grupp till grupp. 

»Men säg’ mig, hvem har åstadkommit denna förvandling hos dig?»

»En ipiuna, mm far,» svarade René.

»Hvem är hon, att jag ma kunna välsigna henne?» ropade den gamle. 

René förde honom in i ett rum bredvid salin.

»0, min. far,» utbröt René, »innan du erfar hennes namn, måste du Ibfva, alt du icke skall göra

henne förebråelser för min skull.»

»Det lofvar jag dig!»

»Het är Marie Ange’ Bernhard, till hvars hand .och 

hjerta du förbjudit mig att fria; detärderfor min hand, 

som du skall gifva henne.»

En tung tår rullade utför hans kinder; han höll han

den på sitt hjerta, för att hämma dess slag.

Trouin hopdrog sina' ögonbryn, sjönk tillbaka i en 

ländslol och svor öfver sin gikt, som han till och med 

nära en fjerdedels timme hade glömt.

»Mamsell Bernard! mamsell Bernard!» mumlade han, 

»en simpel lots’s doller. J ären beggu ännu för 

unga.»
»Jag har lofval Marie-Ange all bli en sjöman dig 

värdig, att följa dig på alla dina färder, att slås som 

ett hjon ... jag har redan börjat. För en half tim

me stdan vann jag mina spårrar,» tilläde René modigt. 

»Har du hört talas om chevalier Brillantais, som dödat 

alla menniskor i duell? Dermcd har del nu ett slut. 

Han var min rival. Jag har bakom St. llalos vallar 

slagils med honom på värja och pistoler; jag krossade 

hans arm, stack ul lians öga oeb detta är allt, hvad
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Engelska fattiglagarne. Då sedermera 
Lord Melbourn för andra gången var Pre
mierminister, bief Lord Russel 1835 stads- 
secreterare för de inre ärenderna, 1839 
för colonial departementet ända till 1841, 
då allmänna rösten återinsatte sir R. Peel 
till väldet. Under de nästföljande få åren 
ledde Lord John Russel Whigpartiet med 
en sans och måtta, värdiga hans karak
ter. Men R. Peels skicklighet och Stan
leys och Grahams talareförmåga nedty
stade all opposition. Lord John Russel 
afvaktade sin tid och när om hösten 1845 
”Manchesterskolans” läror vunnit insteg i 
folkets öfvertygelse och det Conservativa 
Cabinettet vacklade, utgaf han sitt beryk
tade Edinburgerbref, deruti han tillstod 
sig blifvit omvänd till åsigten om span- 
målslagarnas fullkomliga afskaffande; och 
försökte att bilda en administration, men 
misslyckades genom sina egna politiska 
anhängares äregirighet och personliga an- 
tipathier. I ett href till Drottningen upp
räknade han alla de svårigheter, som han 
skulle få att bekämpa, och han afstod för- 

umf synes af följande uttryck i en skrifvel- 
se vid denna tid till furstinnan Leiwen: 
’’Jag känner mig som en man, den der 
blifvit återställd till lifvet, sedan han fått 
afhöra sin egen likpredikan ”

Sakerna togo snart en annan vändning, 
och sedan spanmålslagarnas fråga var af- 
gjord, kom sir R. Peel genom Disraelis 
tillgörande i minoriteten och Lord John 
Russel blef Premierminister; men hans mi
nistère var svag från början och det var 
förgäfves han påyrkade flera liberala åt
gärder; och sedan sockerfrågan var afgjord 
och navigationslagarna afskaflade, begyn- 
te de mera framstående liberala yttre hög- 
Ijudt missnöje. Så hände det att 1851, 
när Lord Johns ”Durham bref” hade fram-

creterare för utrikes ärenderna, tjena un
der en gammal motståndare, hvilken be
fattning han dock snart lemnade till Lord 
Clarendon och blef president i Rådet. I 
sessionen 1854 framlade Lord John för 
parlamentet sin leformbill, som två år 
förut blifvit afslagen, men återtog den 
med tårar i ögonen, emedan han fann det 
vara utan allt hopp om framgång, sålän- 
ge allmänna uppmärksamheten var så 
helt och hållet upptagen af kriget. Från 
denna tid fann Lorden sin ställning blif— 
va med hvarje dag mera obehaglig, och 
1855, såsnart ”krigets förande” blef den 
stora frågan för dagen, och coalitions- 
ministrarna hotades af mr. Roebuch med 
en undersökning rörande arméens tillstånd 

kallat oöfvervinnerliga svårigheter, att 
på ett tillfredsställande sätt uppgöra den 
uppkomna oenigheten med påfliga stolen, 
Lord John befann sig i minoriteten genom 
sitt eget parti. Han samtyckte att stan
na qvar vid stadsrodret, när ingen annan 
statsman var färdig eller villig att åtaga 

vid Sebastopol, skyndade Lord John att 
utgå ur ett Cabinett, hvars medlemmars 
tillgöranden han ej med godt samvete 
kunde försvara. Af Lord Palmerston ut
nämndes han till Colonialminister, och 
skickades som plenipotentiärminister till 
Wienerkonferensen; men den del han tog 

sig ansvarigheten, och när parlamentet i underhandlingen om fred med Ryssland 
söket, med den ursäkt, att liksom Lord 
Grey ej kunde vara i samma cabinett 
som Lord Palmerston, skulle han ej kun
na påräkna stödet af sina egna anhänga
re. Följden af allt detta var, att då sir 
R. Peel gick att taga afsked af Drottnin
gen, tog hon emot honom med det väl
komna utropet: ”Långt ifrån att taga af
sked af er, sir Robert, fordrar jag af er, 
att ni återtager er afskedsansökan och 
blir qvar i min tjenst”. Sir Roberts tri—

sammamträdde 1852, gjorde han några 
bemödanden att återvinna sin popularité, 
genom att föreslå en ny reformbill. Men 
innan öfverläggningarne härom började, 
störtade Lord Palmerston Ministeren, i an
ledning af frågan om Milisen, och Drott
ningen lade, på Lord Johns förslag, re
geringstömmarna i Lord Derbys händer.

När tio månader derefter, coalitionsmi- 
nistèren var bildad, under Lord Aberdeen, 
samtyckte Lord John att såsom statsse-

väckte ovilja i landet, och sir Bulwer 
Lytton framställde förslag att man borde 
offentligen ogilla hans uppförande. Lord 
John, anande Husets dom, lemnade än 
en gång sin befattning och det församla
de Underhuset fick bevittna det e;na skå
despelet, att se en stor statsman tillbaka 
satt, som för mer än fyralio år sedan ha
de stått i spetsen i den parlamentariska 
striden, såsom den främste kämpen ”för 
borgerlig och religiös frihet.”

han tillfogade mig.» Guay visade honom sin rispade 

handled, ock Trouin kastade sig i sin sons armar.

»Jlin Luc, du skall få gifla dig med Marie-Ange! Jag 

skall på mina knän lacka henne, all hon ålergifvit mig 

min son.»

»Men hvad skal! min lön blifva? Jag måste till hvad 

pris som helst hafva en plais som befälhafvare.»

»Som befälhafvare?»

»Gif mig en plats på Gabrielle, deu farligaste om du 

så vill; i morgon komina Engelsmännen, säger man. Gif 

mig ell batteri och fyra man, det är nog för mig, för 

all segra eller dii!»
Just då Trouin ville framställa den frågan, om han 

verkligen vore Luc, steg någon in och afkdde honom 

från denna fatala fråga. Den inträdande var hydrogra- 

fen från Brest, som just nu uppehöll sig i St. Malo.

Kerran ansågs för den. klokaste och skickligaste man 

på alla kuster, hvad sjöfart beträffar.

»Vid Gud!» sade den gamle korsåren, i det han slog 

sig på pannan, »del blåser en göd vind, minvän. Bén

it vackra mask beder mig om ett befäl på milt skepp. 

Visa mig den godheten att göra honom några frågor, för 

att erfara, om han också är värdig ett sådant.»

Kerran bad René taga af sig masken; men Trouin, 

som ändrade sin plan, befallde honom behålla den 

få sig.

»Jag vill bereda er en öfverraskniug,» sade lian till 

läraren; »efter examen skall ni få vela den sökandes 

namn.»

»Försynen är med mig,» sade vår hjelte för sig sjelf, 

»jag är räddad!» Och snart återhemtande sin fattning, 
minne och tankar, besvarade han alla frågor med så

dan eftertänka och i så väl valda äkta sjömansutlryck, 

att mästaren förlägen utropade:

»Hvem denne unge man än är, skall han, om man 
låter honom hållas, bli en af sitt århundrades första 

sjömän.»

»Nå väll Denne unge man är min äldste son!» sade 

Trouin förtjust. »Luc, lag nu af dig masken och tacka 

vår vän för hans förutsägelse . . .»

René demaskerade sig, i del han vände sin fader 

rvggen, störtade han sig i lärarens armar.

»René!» mumlade denne, som med första ögonkastet 

kände igen honom.
»För Guds skull, min herre, säg Luc, om ni vill 

fortfara att vara en profet!»

Kerran märkte huru sakerna stodo oeh lofvade del

taga i hemligheten. Han hade alltid beklagat den rigt- 

ning, som gafs ål hans elev i Caen.

»Ja, min käre Trouin, gif ni er son en fullmagi; och 

en fullmagt på en andra befälhafvarepost vore icke för- 

mycket. Jag skulle rekommendera en till den första, 

om ni ej sjelf skulle bestiga Gabrielle!»

René hade lu ll mekaniskt åter påsatt sin mask och 

triumferande vändt sig (ill, sin fader.

»Men bomber och granater!» upprepade denne, »huru 

har du lärt allt detta, du, som för tre veckor sedan 

icke kunde vända en jullc?»

René tillskref Marie-Ange detta underverk, under bears 
inflytelse han dag och natl hade arbetat. Älven har 

han velat angenämt öfverraska sin fader.

»Din fullmagt,» sade fadren, »skall du få vid din 

första utfärd. Ditt bröllop skall Eras vid din första 

hemkomst.»
(Fortsätiniog pag. m.)
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Oaktadt denna oväntade, förödmjukan
de motgång, förtviflade ieke Lord Johns 
beundrare. De ansågo det vara sanno
likt, att vid nästa omkastningen af den 
■politiska vinden, han skulle erkännas så
som liberalismens tappraste kämpe och 
blifva uppburen, såsom den rättmätige 
arftagaren till Fox’s och Grey’s politik, 
såsom den trogne representanten af dessa 
grundsatser, för h^ilka Hampden dog på 
fältet och Russel och Sidney offrade 
sina lif på schavotten. Det ville emel
lertid synas, som om några af Londons 
handelskorpser icke blott hade en annan 
åsigt af saken, utan äfven hade kommit 
till det beslutet, att han, — hvilken de 
först smickrat med sådant kryperi — ej 
längre var värdig att representera dem i 
parlamentet. I hela hufvudstaden rådde 
en allmän känsla af ovilja öfver den be
handling Lord John erfarit, och när om- 
röstningsstunden inträffade, skyndade mån
ga, som aldrig tillförene hade röstat för 
whigpartiets åsigter, nu med enthusiasm 
att gifva honom sin röst, både för att bi
draga till hans seger, och för att såsom 
engelsmän, visa sin aktning för grund
satsen af rent spel.

Barnfest i Bpinah
Ist der Winter vorüber, 
Kehrt Ostern zurück, 
Giebt’s Freude und Glück 

Für Hunde und Katzen und Kinder. 
Wer gross ist, freut sich nicht minder!

Så sjunga gossar och flickor om påsk
aftonen i Epinal, en liten stad vid foten 
af Vogeserne, icke långt ifrån det ställe,

Den gode kaptenen visste ännu icke hvilket skymfligl 

Ivifvel häftade vid Bernards namn. Om han känt delta, 

skulle hans löften varit mindre bestämda. Tillräckligt 

skäl för René, att icke lemna honom i ovisshet om 

något.
Den gamle tog på sitt skrifbord en blankett till en 

fullmagt, som han raskt ifyllde och gaf den jemte ett 

href till mademoiselle Bernard till René, som tryckte 

dem begge med en konvulsivisk rörelse till sitt svällan

de bröst.
»Ändlligen,» tänkte han, »håller jag min och Lucs 

lycka i mina händer; vi skola se, om ödet är nog

starkt alt åter rycka henne ifrån oss.»

Ilan tackade den gamle Trouin af fullt hjerla; men

derefter antog han åter sin bedjande lon och hviskade

honom i örat:
»Än dt ord!»

»För hvem?»

»För din kassör . . .»
»Ilvad? Behöfver du pengar? Du, som hvarken känner 

krogen el'er tärningarna!»
?I)h glömmer, all jag ändra) mig. Felen komma mid 

der Mosel framträder från bergen. Ige
nom gatorna flyta små bäckar, som of- 
vanotn staden framspringa mellan klip
porna. I synnerhet flyter en klar bäck 
långs med hufvudgatan öfver glatta ki- 
selstenar och styr sin kurs åt Mosel. Då 
går det, nämnda afton till långt in på 
natten, ganska muntert till. Barnen ha 
små fartyg, som de antingen sjelfva haf- 
va förfärdigat af trä eller papp eller fått 
till skänks af sina föräldrar. Vaxljus, 
som äro uppställde uti desamma, upply
sa de små fartygen. Hvar och en har 
sin båt eller tremastare vid ett snöre och 
drager dem under afsjungande af ofvan- 
stående verser i procession i bäcken till 
det ställe, der ett dämme bildar en li
ten fors. Under vägen uppbrinna vanli
gen redan några skepp af barnflottan, så
vida de icke äro skickligt byggde, eller 
med flit stuckne i brand af ostyriga poj
kar, på det att det krut må explodera, 
hvarmed de små fartygen äro lastade. 
Flickorna tycka vanligen förmycket om 
sina skepp, till att låta dem blifva lå
gornas rof, och gömma dem till det föl
jande året.

Hvarifrån denna egendomliga sed har 
sitt ursprung, kan man ej bestämdt sä
ga. Barnens sång häntyder på den gläd
je, som hela verlden känner öfver den 
sköna årstidens annalkande. Fastan med 
dess umbäranden är öfver och med påsk
festen öppnar sig hjertat åter för glädje 
och munterhet. Till och med hundar och 
kattor deltaga i nöjena, ty sedan det å-

ter finnes kött att äfa, kommer mången 
bit häraf dem till godo i köket. Man 
berättar följande historia såsom förklaring 
öfver barnflottan, men för hvars sannings
enlighet vi ej vilja gå i borgen.

En ung man från Epinal kom vid den 
tiden, då holländska skeppsfarten intog 
första rangen på verldshafvet, till Amster
dam, fick der kondition i ett stort han
delshus, visade sig som en dugtig köp
man och förvärfvade sig i så hög grad 
sin principals förtroende, att denne gjor
de honom till sin kompanjon. Längre 
fram gifte han sig med den rike mannens 
dotter och ärfde dennes hela förmögen
het, som hufvudsakligen bestod i stora 
skepp, som gjorde resor emellan Am
sterdam och Ostindien. Men rikdomen 
förhärdade hans hjerta, girighet och o- 
måttligt begär efter penningar fick her
ravälde öfver honom ju mera han vann 
och ju större antalet af hans skepp vex- 
te, i stället för hans fordna frikostighet 
och godhet. Hans maka dog några år 
efter deras förening. Hon gaf honom in
ga. barn. Sedan den tiden hade han ic
ke glädje af någonting annat, än att 
sammanskrapa gods och pengar och blef 
sluten och fiendtligt sinnad mot hela 
verlden. Då hände det sig, att 'ett af 
hans från Batavia återvändande skepp 
gick i sank i kanalen. Denna olycka 
gick honom mycket till hjertat. Kort 
derefter inlopp den sorgliga underrättel
sen, att ett annat skepp hade blifvit öf- 
verfallit och tagit af sjöröfvare. Hans

dygderna. Du har hundrade gånger förebrått mig min 

kallsinnighet. En äkla 'sjöman, sade du, måste förena 

Henrik IV;s latenter: tillbedja Venus, Bellona och Bacchus. 

Marie-Ange är min Venus; Bellona har jag i dag betalt 

min skuld.»

»Nå, ämnar du äfven hylla Bacchus?»

»Det har jag redan gjort, innan ordningen kom til) 
Bellona. Jag har druckit och spelat; också beklaga sig 

mina kreditorer och hota mig med arrest. En summa 

af ungefär . . .»

René tvekade a|[ nämna summan,

»Bomber och granaler! Ilvad angår summan mig!» 

afbröt den gamle, utom sig af glädje. »Jag skall ge

nas! låta ulbdala dig 5,000 livres!»

»Det förslår inte, min far!» sade René djerfl. — 

»Jag behöfver del dubbla beloppet.»

Den gamle korsåren häpnade, men han hade redan 

gått för långt till all träda tillbaka. Han skref derför 

en anvisning å 10,000 livres på sjn kassör.

»Kerran har rätt!» utbröt han. »Du blir ditt århun

drades störste sjöman.»
»Öppna oceanen för mig!» ropade den unge lijdlen, 

och visade med hänförande uttryck på hamnen. »Snart 
skall jag som Argonauterna bringa dig del gyllene skin

net, och Trouins enkla vapensköld skall komma att lysa 

bland de hemligaste!»

XII.

Madame de la Bourdonnais,
Denna scen hade varat öfver en timme. Fader och 

son återvände triumferande till balen. Blifven aftonens 

hjelte, och alltjeml ansedd för Luc, drog René som en 

stjerna allas blickar på sig, i synnerhet damernas; men 

den förste, han mötte, var hans broder, som hade hört 

allt och darrade under sin svarta kappa.

»Nå,» sade René, »Rar jag visat mig ditt namn vär

dig ?»
»Ädla hjerta!» svarade Luc, »alt trotsa så många fa

ror för min skull! Hvarför har du icke underrättat mig 

om den förfärliga dudlen? 0m jag än icke kunnat för

svara mitt lif, så hade jag åtminstone kunnat spara 

ditt. När skall jag få omfamna dig och tacka dig så, 

som du förtjenar.

»Lålom oss ej tala om det; jag har tillståndet til| 

dill giftermål och min oflicersfullniagl på fickan!»



Kto 16. Illustreradt nyaste Söntiags-Magavin. 127

ledsnad stegrades till vild vrede mot hän
delsernas ledare, då ett tredje och der- 
jemte det dyrbaraste och största af hans 
skepp led skeppsbrott på franska kusten. 
I ett anfall af blindt raseri skyndade han, 
då han erhållit denna underrättelse, till 
hafstranden, för att göra slut på sitt lif; 
ty han inbillade sig, att alla hans skepp 
voro bestämda till undergång och att 
himlen beslutat att helt och hållet krossa 
honom. Tillfälligtvis råkade han på stran
den en af sina ungdomsvänner från Epi- 
nal, som hade beslutat att utvandra med 
sin familj och söka sin lyeka i Ostindien. 
De igenkänna hvarandra och fröjdas öf- 
ver återseendet. Gemensamma ungdoms
minnen uppfriskas åter, hvad de upplef- 
vat och genomgått återkallas ånyo i 
minnet, och småningom försvinner den 
rike mannens dystra stämning. Han af- 
råder sin vän från, dess föresats och lof- 
var honom, om han ville stanna hos ho
nom, hälften af sin förmögenhet och 
hvardera af hans tre barn ett af hans än
nu egande tre skepp, såvida de skulle 
hinna fram till Amsterdams hamn. Detta 
låter främlingen icke säga sig två gån
ger. Han stannade qvar och dagen före 
Påsk kastade millionärens tre skepp an
kar på redden. Ett år derefter återvän
de vännerna tillsamman till sin födelse
stad och till minne af den dag, då han 
återsåg sina skepp, dem han redan ansåg 
förlorade, föranstaltade stadens rikaste 
borgare en stor barnfest, vid hvilken 
hvart och ett af Jbarnen erhöll ett med

konfekt lastadt fartyg af trä, och äfven 
fattigmans barn blefvo rikligt begåfvade. 
Sedan den tiden har det blifvit en sed, 
att aftonen före Påsk utrusta barnflottan 
i Epinals gator och detta har bibehållit 
sig ända till den dag i dag.

Blandade A innen.
Tobaksrökningens sorgliga 

föl jder. Skottland har af ålder haft nå
gon afvoghet emot tobaksrökning, ehuru 
Skottska plantageägare och köpmän ”gjort” 
så i tobak att mången dervid gjort sin ri
kedom. Bland de argaste tobaksfiender 
var Skottske kung Jakob, sedermera äfven 
drottning Elisabeths efterträdare på Eng
lands thron. En broschyr, vittnande om 
denna samma afvoghet, har nyligen i Skott
land utkommit: ”On the use and abuse of 
tobacco” (om tobakens bruk och missbruk), 
i hvilken tobaksrökningen fördömmes ej 
blott ur dietetiska, sedliga och statsekono
miska grunder, utan äfven ur politiska skäl. 
Blandannatuppställer författaren det djerf- 
va påstående att enda anledningen till Ot- 
tomaniska rikets förfall är—tobaken. ”Ef
ter det senaste krigets tilldragelser,” säger 
förf., ”är det utan allt tvifvel att om Tur- 
karne] ej trälat under tobaksrökningens 
lastbara vana, skulle de aldrig hafva be- 
höft Fransmännens, Bardernas och Briter- 
nas hjelp. De skulle nu varit lika mäktiga 
som i deras mäktigaste sultaners — Oth- 
mans, Orchans, Murad Ils och Bajazids — 
dagar--------------Britiska oeh andra eu
ropeiska officerare erkänna att den turki

ske soldaten står i jemnhöjd med, om ej 
till och med framom, den simple soldaten 
i hvad europeiskt land som helst. Men 
officerarne äro okunniga, lata, dåsiga och 
fördummade genom sitt ständiga bruk af 
tobak. En engelsk tidningskorrespondent 
beskrifver Omer Paschas senaste expedi
tion från Batum till Kutais (dervid han 
var med), och berättar huru de simpla 
soldaterna med oförtrutenhet släpade ka
nonerna genom skogar och eländiga vägar, 
medan officerarne suto nedhukade på mar
ken och rökade sina pipor eller tschibuks.”
— Äfven Spaniorer, Portugiser och Ty
skar hafva urartat och vanslägtats till följd 
af tobakens bruk. ”Man ser aldrig en 
Spanior annorlunda än med cigarren i inun 
Under kriget på Pyreneiska halfön har man 
anmärkt att spanska officerarne hela da- 
garne i ända endast sysselsatte sig med 
att röka eller rusta sig till att röka, karf- 
va tobak för att deraf göra papperscigar- 
rer, och för resten med att äta och sofva. 
Aldrig har man sett menniskor mera full
ständigt nedsänkte i och inbyrde med 
tröghet, lättja, dåsighet och dynt. Portu
giserna befinna sig tyvärr i samma till
stånd af förnedring, och äfven Tyskland 
håller på att upplösas i rök och dimma.”
— Man ser att förf, varit fiende till både
tobaksrökning och rökighet; oeh om man 
äfven måste medgifva att en stark öfver- 
drift ligger i hans framställning, måste 
väl dock hvarje förnuftig menniska finna 
det önskligt, om uppmärksamheten måtte 
riktas på de många olägenheterna som to
baksrökning obestridligen medförer_ onr
äfven mindre svåra än den hedersamme 
Skotten påstår — samt sålunda åtmin
stone det uppväxande slägtet räddas från 
den snuskiga och i mer än ett afseende 
skadliga oeh förslappande vanarten. ö. t.

»En ilags lycka! 1 morgon måste min far ju upptäc

ka bedrägeriet. Drömmen är hänförande, men jag fruk

tar för uppvaknandet.»

Begge bröderna tryckte hvarandras händer. En hem

lig trollbild sväfvade i detta ögonblick förbi deras inre 

öga. Aldrig förekom Dinards engel René önskansvärda- 

re, än i det ögonblick, han förlorade henne.

Plötsligt framträdde madame de Bourdonnais, strålan

de, af skönhet, behagsjuka och glans, hållande masken i 

ena och solfjädern i andra handen, med långt släp, dof
tande hår och blixtrande ögon. Ännu engång sväfvade 

minnet af Marie-Ange förbi hans inre öga . . . René 

framstörtade mot grtfvinnan med en menniskas otålighet, 

som fäster stg vid illusionen, för att lösrycka sig från 

verkligheten.
Du fiuay pratade, dansade och spatserade med fru 

Bourdonnais tills klockan var eKva. Den ädla damen 

tycktes läsa i djnpet af hans själ och genom sine ords 

och blickars älskvärdhet vilja trösta honom. Ilon ut

vecklade småningom så mycket behag och finhet, mun

terhet och melankoli, dåraktighet och förståndighel, alt 
René derom icke haft nåjon aning. Marie-Anges bild, 

som ännu så nyss beherrskade hela hans sinne, fram

trädde numera icke ett ögonblick för honom.

Blott ett förvånade honom, nemligen, att icke vara 

igenkänd af grefvinnan, ja, han blef icke ens tillfrågad 
i delta afseende. Ilan visste emellertid, att hon till och 

med velat låta afhemta honom från Caen och att Luc lå

tit henne förstå, all det vore öfverllödigt. Tjugo gån

ger slod han i begrepp all utropa: »Det är jag, min 

fru! . . .» Men han fruktade, all denna bekännelse blott 

vore en förebråelse eller oklokhet, och kunde medföra 

en annan ännu oförsigtigare; ty han kände redan, att 
grefvinnans älskvärdhet hade slagit honom i sina bojor. 

• Men hans bästa beslut höllo ej stånd, och han lät 
hänföra sig af ögonblickets hänryckning, och. bekände 

för henne sina känslor. Hon svarade intet, nun tillät 

dock, att lian kysste hennes hand.
Ändtligen tog hon afsked af Trouin och sade honom, 

alt hon reste till dt af sina gods. Hennes vagn vän

tade henne också verkligen på gatan och de ystra hä- 

starne drogo henne i vildi galopp derifrån.

René sväfvade emtllan m himmel af hopp och en 

afgrund af ånger. 

Dd var en fru i

(Forfe.J

XIII.
Den obekanta.

Han var ännn helt och hålld försänkt i sina (an

kar, da en skepnad väckte honom ur hans drömmar 

En mask, som hair alls icke hade varseblifvit på ba

len, slod plötsligen framför honom, 

dyrbar indisk drägl, och så vät beslöjad, att man blott 

kunde beundra hennes rdande vext Hoir vidrörde vår 

sjöröfvare med spdsen af sin solfjäder, tog hans anp / 

och drog honom bort frän grupperna, hvilka börjat 

na, sedan fru Bourdonnais lemnut salen.

»Min herre,» sade indianskan, »jag måste

er ... i en myckel allvarsam sak . . .» ’wfcjL— 

»Allvard pa en maskrad! Dd är originell! Jag är 

helt och hallet öra, min fru . . .»

»Jag känner er, ni är icke Lue, utan René du fiuay 

. . . Delta sår på er hand och denna guldkedja kring 

er hals försäkra mig derom.»

René trodde begge defar så väf dolde, alt lian dar

rade af förvåning.
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wen stora turen.
Damen. "Jag ber, herr löjtnant, turen börjar.”
Officern. 'Tillåt, min nådiga, att jag först går och låter min häst sadla, på det jag må kunna utföra turen omkring er. '

Humoristiskt.
Kägon sade i ett sällskap: ’’Man kan 

icke neka våra fruar och döttrar här i *** 
det beröm, att de under senare åren tillta 
git i bildning." En gammal herre svara
de: "Det har jag redan märkt för länge 
sedan; ty man får för hvarje dag sämre tilla
gad mat.”

Dä konung (»eorj; Il en gång 
reste tillbaka från Hannover till England 

måste skeppet uthärda en stark storm. Då 
stormen tilltog i häftighet sade kaptenen 
till hofpredikanten: "inom fem minuter kun
na vi alla vara i himmelen!" - "Ack, der- 
ifrån bevare oss Gud allsmägtig!” svarade 
den fromme mannen.

En redaktör siinde ett värdelöst och 
deijemte illa skrifvet manuskript tillbaka 
till författaren med följande ord: "Jag kan 
ej göra något bruk af ert manuskript, det 

är för illa skrifvet; att skrifva illa kan man 
blott tillstädja sådana författare, som skrif
va bra."

En kokett frågade en herre: "Tvif- 
lar ni på min kärleks eld?” — "jag har 
aldrig varit vän af konsteldar," var svaret.

IMF Härmed följer Romanbilianget; ”Svärmarne,1' pag. 9—16.
Nästa N:o utgifves Söndagen den 26 April. C. Petersens Officin 1857.




