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I LLUSTRERADT NYASTE

SÖNDAGSMAGASIN
NtO 17, Utkommer hvarje Söndag. fiölheborg den 26 April 1857. Pris för år: 6 R:dr 32 sk. B:co. XI årgången»

Ludvig Hausser.

f'-..
S?'

»

«
«
»

Ludvig Hausser.
Sedan början af det tredje decenniet af 

detta århundrade vann det lilla Baden inom 
Tysklands politiska utveckling en betyde!- 

Sl’’ som man blott kan förklara deraf, att 
den liia rörelsen hade blifvit hämmad i de 

större staterna. Det var redan då afgjordt 
uti alla bildades öfvertygelse, att Tyskland, 
om ock blott småningom, tillmötegick det 
representativa systemet, sak samma om man 
önskade eller fruktade detsamma. Rege
ringarna betraktade det med misstroende, 

mindre derför att det omedelbart hotade 
deras intressen, än derför att de ansågo det 
för ett arf efter franska revolutionen. Detta 
misstroende hämnade sig genom tvenue om
ständigheter, på hvilka man äpnu har laggt 
för liten vigt. Ännu mer än Österrike
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»tödjar sig Preussens verkliga magt åtmin
stone till en del på anseendet inom Tysk
lands ofientliga mening. Det är alls ic
ke nog med, att man i det öfriga Tysk
land berömmer allt som sker i Preussen, 
blott derför att man lifligt intresserar sig 
för detsamma. Den goda viljan härtill 
var alltid tillhands, men Preussen erbjöd 
aldrig sina utrikes vänner det ringaste 
tillfälle till återtjenst. Det låg en djup 
slöja öfver allt som föregick i Preussen. 
Man hade intet begrepp om statens kraf
ter och andliga rörelser, under det att 
Badens och Württembergs publicistiska 
notabiliteter voro bekanta med hvarje 
preussare. Idéerna vinna först en bestämd 
konsistens derigenom, att de uppbäras al 
bestämda personligheter. Då man talade 
om liberalism, menade man slä Ise härmed 
Rotteck, Weicker, Itzstein m. fl., och Syd
tysklands liberale, stödde sina förhopp
ningar på Preussen, för att åtminstone bli 
förstådde af sina partikamrater. — Huru 
mycket Preussen härigenom förlorade i 
ansende, visade bäst händelserna i början 
af 1847. — Det konstitutionella lifvet ha
de nemligen i de sydvestra staterna icke 
blott utvecklat liberalismen, utan tillika ett 
fast sammanhållande konservativt parti, 
som väl hyllade liberala öfvertygelser, men 
hade den fasta föresatsen att motsätta 
sig allt öfverskridande af en (ast fördäm
ning. Sålunda blef följden att under rö
relserna 1818 det moderata partiet, åt 
hvilket ledningen hemföll, i första hand 
ieke stödde sig på de preussiska patrio

terna, utan på de sydtyske. Det var ett 
ganska besynnerligt förhållande. Manvil
le ställa Preussen i spetsen och detta 
sträfvande utgick icke från Preussen, utan 
från de liberale i de små staterna. Det 
var icke instinkten, som framkallade rö
relsen, utan reflexionen, och reflexionen, 
på så väl öfvervägda grunder den än stöd
jer sig, kan dock aldrig i upprörda tid
punkter ersätta instinkten.

Badens publicistiska verksamhet blef 
fullkomnad och understödd genom universi
tetet Heidelbergs uppsvingande. Då Jena, 
en lång tid medelpunkten för högre tysk 
kultur, småningom förföll, bemägtigade 
sig Heidelberg detta universitets betydli
gaste krafter, och en blomningstid börja
de, som hufvudsakligen förknippar sig 
med namnen Daub, Paulus och Schlosser, 
utom andra enskilta berömda män, soin 
i förbigående här togo sin vistelse. I 
Heidelbergs läge är det mycket som är 
gynsamt för vetenskaplig framgång, myc
ket som är ogyusamt. Stadens tjusande 
läge lockar dit många studerande, som 
mera göra afseende på nöje än arbete och 
ett studentlifs alltför stora inflytande in
verkar alltid ofördelaktigt på de akade
miska lärarne. Â andra sidan befordras 
härigenom ett rörligt lif, som upphäfver 
den provinciela inskränkthetens ensidig
het och förstelnande. Heidelberg har en 
större horisont, än det land, det tillhör; 
det är just egnadt, att med uteslutande 
af all proviuciel färg underhålla det all
männa tyska sinnet.

EN SJÖHJELTES ÄFVENTVR.

(Forts, fr. N:o 10.)

i har loögon,» sade han, nedvikande sin krusiga halskrage och neddragande är-

»Drt är för sent,» svarade den obekanta damen med ett skalkakligl leende. »Det

linnes ju icke heller något ohederligt häruti. Delta sår har herr Brillantais bibragler, och 

priset för er kapprodd, är denne kedja, som fru Bourdonnais denna afton hängde kr:ng er liais.» 

»Men härmed är det ännu icke bevisadt, alt jag är René.»

KAPPA OCH VÄRJA.

»Ämnar ni bedraga mig som ni bedrar er hedervärde faderi» Och den obekantas skralt träffade den unge man

nens öra som en silfverklang.
»\i vet allt, min fru; jag medger det; men nu får ni äfven säga mig ert namn eller aftaga masken.»

»Det skulle helt och hållet förstöra intrycket af del, jag har att säga er.»

»Jag har alltså ibland sett er?»
»Jii har sett milt ansigte ... Jag vill i afton visa er mitt inre.»
Den rörande ton, hvarmed hon uttalade delta, kom Renes hjerla att klappa. Denna stämma, som talade till

kl »om, värkte hos honom hemlighetsfulla minnen, lien han sökte förgäfvcs att draga sig densamma till minnes.
»René, jag älskar er!» fortfor denna stämma, som nu klingade ännu vekare och mera inträngande. »Jag 

kan blott göra rr denna bekännelse under maskin, så djup är den klyfta som åtskiljer oss. Mm jag skall åtmin

stone visa er min liDgifrenhet, i del jag öppnar er vägen till rykte och lycka.»

Dessa anmärkningar äro icke öfverflö- 
diga, ty de karakterisera den ställning, 
som den skriftställare, med hvilken vi i 
dag sysselsätta oss, intager i tyska litte
raturen. För att rätt värdera Häusser 
som historiker, måste man tillika taga 
hans politiska rigtning i åskådande.

Ludvig Häusser, född den 26 Oktober 
1818 i Kleeburg i Unterelsass, kom efter 
sin faders död 1821 med sin moder till 
Manheim och studerade sedan 1835 filo
logi i Heidelberg. Schlossers inflytande 
föranlät honom att med stor ifver öfver- 
lemna sig åt historiska studier, hvilka 
han derefter fortsatte i Jena. Han pro
moverades 1838 i Heidelberg, arbetade 
1840 i pariser archiverna och bibliothe- 
kerna, aflade ytterligare akademiska prof 
om hösten samma år i Heidelberg och 
utnämndes derstädes 1845 till utomordent
lig professor. Frukterna af hans flit vo
ro vid den tiden: ”die deutschen Geschicht
schreiber vom Anfänge des Frankenreichs 
bis auf die Hohenstaufen (1839); die Sage 
vom Teil” (1840) och ”die Geschichte der 
rheinischen Pfalz” (1845). Alla dessa 
skrifter utmärka sig i synnerhet genom 
grundligt arbete. I formen igenkänner 
man hans lärare Schlosser.

Med år 1846 börjar en ny period af 
hans verksamhet, som finner sitt afslutan- 
de i det förolyckade Erfurter parlamentet.
Sedan man en längre tid hade 
sig i filosofiskt-religiösa stridigheter, bör
jade med nämnda år en verksammare po
litisk rörelse, och i alla oppositionella e-

Dtssa ord förfelade icke sin verkan på Guay. De 

studsade mot lians öra, som mot den unge hästens, då 

han hörer krigslrompelen.
»Jag vet allt, hvad ni lidit för er falska kallelse. 

Er plats är på däcket, icke på skolbänken.»

»Ilvem ni än må vara, så tackar jag er lusenfaldigt!» 

utbröt du Guay, i det han lade ena handen på värjfä

stet och med den andra tryckte den obekantas.

»Men medgif,» fortfor hon »er orätt är större än er 

faders; ni följer ej hederns väg i rak linie och har 

vall er besvnnerliga kamrater. Härmed vill jag säga, 

att ni är född för salongen, icke för krogen; för slag

fältet, icke för spelhuset.»

Och ulan att låta den unge mannen få ordet, berät

tade hon honom hans lefnad under de sista två måna

derna, dag för dag.
»Är denna lefnad,» slöt hon, »er värdig, René? Till

fredsställa dessa triumfer er äregirighet? Är det förspe- 

kl till ert framtida rykte?»
Vår hjeltes samvete kunde icke säga nej; han förblef 

till in början stum och var glad att bafva en mask, 

vem dolde hans rodnad.
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lementer utvecklade sig idéen om Tysk
lands enhet, hvaröfver man gerna glöm
de de små politiska tvisterna. Heidelberg 
blef sålunda rätta medelpunkten för det
ta sträfvande, i synnerhet sedan Gervinus 
hade bosatt sig derstädes och föreningen 
med Gagern blifvit återställd. Den för
sta sak, som tycktes egnad att koncent
rera den tyska liberalismens motsträfvan- 
de sinnen i en gemensam brännpunkt, 
var Slesvig-Hollsteinska angelägenheten.

På denna vände Hausser i första rum
met sin uppmärksamhet och uppmanade 
tyska folket i en vältalig ströskrift till 
att bekämpa en fiende, som ieke blef far
lig genom egen kraft, utan genom tillfäl
liga europeiska konjunkturer. Strax der- 
efter gnf preussiska landtdagens öppnan
de ett nytt hopp åt liberalismen, hvilket 
gaf anledning till framkallandet af ”Deut
sche Zeitung.” Hausser, som från början 
var medarbetare i redaktionen, öfvertog 
den efter någon tid sjelfständigt. Det 
tillkommer visserligen Gervinus den äran 
att hafva föranledt Tidningens ideella håll
ning; men det var i det hela taget ingen 
förlust, att han utträdde ur redaktionen.

Haussera mest betydande verk är hans 
tyska historia från Fredrik den Stores död 
till grundandet af det tyska förbundet.

------- -o c---------

Lord Palmerston.
Kanske har ingen i senare tider haft 

så många fiender och så många vänner,

liar ritt, min fru,» framstammade lian, »jag för- 

tjcnar ej räcka er handen.»

lian ville släppa indianskans hand och Hy.

»Stanna!» sade hon, och höll honom ömt tillhaka; 

»dä jag nyss gjorde er denna' förebråelse, skedde det, 

emedan jag var säker på ert bättre Jag. Jag känner 

det äfven på den brännande tår, som faller på min hand, 

uti den hjeltemodiga handlingen för brödren. Jag före

slår er en allianslraklat emot er fader, änskönt jag deri- 

genom ser den barnsliga kärleken upprörd.»

»Ni är en engel af midlidsamlnt och godhet!» ut

bröt Guay tacksamt.
»Jag skall blifia er räddande engel. Jag skall af

<r göra en hjelte, cn stor man!»
Bcné höjde befindet mid ill leende af beundran.

»Hör nu mina vilkor: ingen onyttig duell, inga låga 

nöjen mera! 1 morgon intager ni Lucs plats på Gabri

elle. Afväpna er far genom mod och talent. Och om

han envisas att sluta cr hana, då skall jag öppna den.

Irån denna stund vakar jag öfver cr. 

se mig, men ni skall få känna milt 
Ni får ej mera 

’ ; det skall
hlika mägligt, om ni derlill gör er värdig.»

som Lord Palmerston. Under en lång 
lefnad, helt och hållet egnad åt politiken, 
har han tillvunnit sig den mest brinnande 
tillgifvenhet af sina vänner, och ådragit 
sig det skarpaste klander af sina fiender. 
Hans anhängares beundran har ofta steg
rats till blind dyrkan, under det hans mot
ståndare visat allt det hat, som politiska 
partier kunna ådagalägga. Detta var 
förhållandet för många år sedan och det 
är ännu så. Han intog redan tidigt en 
framstående ställning, såsom en utmärkt 
man

Hans historia, åsigter och handlingssätt 
rörande Englands utländska politik äro så 
allmänt bekante, att vi vilja endast i kort
het vidröra dem. Sin titel har han från Pal
merston i grefskapet Dublin; och man 
har om hans födelse berättat en historia, 
lika romantisk, som hans bana sedan 
blifvit märkvärdig. En dag under slutet 
af förra århundradet, bände det, att en 
Irländsk pär vid namn Temple, under det 
han red genom Dublins gator, blef ka
stad af hästen och allvarsamt skadad. 
Införd i närmaste hus, som råkade tillhö
ra en modkrämerska vid namn Mee, blef 
han af detta fruntimmer skött med en så
dan ötnhet, att han af tacksamhet bjöd 
henne sin hand. Damen, som vi förutsätta 
var intagande, emottog anbudet att blif- 
va hans hustru och blef sedermera moder 
till Englands närvarande premierminister. 
Denna historia må vara uppfunnen af Pal
merstons motståndare; men om så är, 
måste det hafva skett genom någon af

Whigpartiet; ty den var redan utspridd 
under det han hade en underordnad plat» 
i Castlereaghs ministèr och var en tro
gen lärjunge af Canning, och på den ti
den han förlöjligade de förnämst liberala 
anförarne genom sin bekanta skrift ”den 
nya Whig vägvisaren.” Vid 21 årsålder 
anmälde han sig att blifva representant 
för universitet i Cambridge, men markisen 
af Landsdowu blef föredragen. Sedan satt 
han i parlamentet för Newport på öen Wight, 
men slutligen uppnådde han föremålet för 
sin äregirighet, då han blef vald till par
lamentsledamot for Universitet i Cambrid
ge.

Nu egnade han enträgen uppmärksam
het åt Husets förhandlingar och visade 
derunder så myeken takt och parlamen
tarisk skicklighet, att han snart förvärfva- 
de sig ett utmärkt rum ibland den tidens 
politiska personer. I Toryministèren, un- 
der hertigen af Portland, blef han Lord 
af amiralitetet, och när Castlereagh lem- 
nade sin plats såsom statssekreterare för 
krigsärenderna, 1809, blef Palmerston ut
nämnd till den lediga tjensten, och inför- 
lifvade sig så i krigsdepartementets göro- 
mål, att han ansågs för en nödvändig 
medlem af denna och hvarje efterträdan
de administration under de derpå följan
de tjugo åren! Förklaringsgrunden härtill 
var snarare hans praktiska skicklighet än 
politiken. Emellertid hade han tillfälle 
att studera Cannings grundsatser. Han 
underströdde Calholikernas emancipation, 
och de constitutionella styrelserna på con-

René var hcll och hållet drucken af stolthcl och 

glädje; han såg, huru Rinaldo förverkligar alla sina 

drömmar genom cn Armida. Ett enda ord störde den

na hänryckning.

»Jag får ej mera se er, det vill säga, ni betager 

mig all uppmuntran, all belöning! För att få se er ett 

ögonblick, skulle jag tusen gånger göra det, ni begär 

af mig.»

»Nå vä!,» svarade indianskan, »en dag skall ni få 

se mig.» Hon gaf René cn guldmedaljong, som var om

sorg-fullt tillsluten. »Bär denna medaljong som en ta
lisman; hv ilande på ert hjerta, skall den räkna era pul

sars slag och säga cr, när ni gör rätt eller orätt, och 

när ni öppnar den, skall ni igenkänna mig.»

»Och när får jag öppna den?»

»Nar ni är kapten på hans majestäts skepp; icke förr.

Svärj mig det!»

»Jag svärjer, min fru; det skall ej dröja länge!»

Indianskan tryckte Renés band med sådan energi, att 

han trodde sig mottaga cn öfvermensklig kraft af henne. 

Hon förbjöd honom följa hinnc, och försvann.

Han skyndade ned till hamnen, för att hemta frisk 

luft; ty hans bjerna brände som en vulkan.

XIV.

Engelsmännen.
Klockan slog tolf i domkyrkotornet; karnevalens bul

ler och bång hade förstummats; de sista ljusen voro 

släckta, och blott Trouins hus kastade tusentals ljusstrå

lar genom de målade fensterna. Vallarna, käen, hamnei 

och redden voro öde och toma; öar och uddar liknade 

stora hvalfiskar, som sofvo på vattnet, öfver allt detta 

var ett så herrligt månljus utbrcdl, all kuste

kar knappt kastade ett blekt skimmer omkring

René njöt af nattens lugn och friskhet 

af denna sublima lalla.

»Här är den hana,» sade han, kastande é 

öfver hafvet, »på hvilken rykte och lycka 

Ack, om jag redan nu kunde förvandla det till > tt slag

fält, för alt kunna förljena mig tillstånd att öppna me

daljongen.»

Plötsligt darrade han från topp till tå, utstötte ett 

skrik, uti hvilket blandade sig öfverraskning, glädje, ack

(Fot tsältning pag. <34 >
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Lord Palmerston.
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■

Detta måste

1 pärskam ma ren väcktes en

blef Lord 
detta krig, 
bragte det 
äfven hans

kanonskott förkunnade staden det öde, den hade alt 

vänta.

till ett annat skifte i 
bana. Från sin ställ-

silt arbete, och småningom kände sig lycklig i sin lärda 

kallelse.

»Mina barn göra mig nn blott glädje; begge på den 

plats jag- ville ha dem, jag liar numera intet alt önska 

af himmelen. Jag visste väl, att jag skulle bringa yng

lingarna till målet; den ene skall blifva ett mönster för 

advokater, den andre ett exempel för sjömän!»

Inder det han ännu frossade i sin lycka, hade Tronin 

öppnat ett bref, som var skrifvet denna morgon. Hans 

ansigte förlängades, hans drag antogo ett bittert uttryck 
och en ed ilade öfver hans läppar. Dit var ormen, 

som den värdige mannen funnit mellan blommorna:

»Herr Trouin!
»Jag kan ej tillåta att både ni och jag luras af herr 

du Guav, cr son; ni tror honom i Caen, helt och hållet 

fördjupad i sina studier, och han har aldrig sall sin 
fot i lärosalen. — Öfver två månader drager hau från 

marknad till marknad, från spcllius till spelhus; han har 

haft tre eller fyra dueller, i Rouen liar han varit kastad 

i f.ingelse, derifrån han flydde till Paris, hvarifrån han 

tog vägen till St. Halo. Sedan han under karnevalen 

roat hela staden, har han dnfvit sin djerfhi t så långt,

tinenten. Han gjorde sig väl hemmastadd 
i Englands utrikes förhållanden och yttra
de sig ofta med skicklighet deröfver. 
Palmerstons långa tjenstgöring i krigsde- 
parlementet slutade vid Wellingtonska 
ministérens tillträde till magten, under 
hvilken tid den ädle Lorden återgick till 
det enskilta lifvet, men omedelbart efter 
Wellingtons aflägsnande, blef han åter in
kallad i ministèren. I trots deraf att han 
så länge innehaft sin plats såsom en 
Tory, förenade Lord Palmerston Whig- 
partiets anhängare i November 1830, då 
han var statssekreterare för utrikes ären- 
derna. I utöfningen af detta embetes 
pligter, ådagalade han samma förmåga, 
som utvecklat honom i krigsdepartemen- 
tet. Han gaf sin bekräftelse åt reform- 
billen, men förlorade i följe deraf sin re- 
presentantbefattning för Universitetet i 
Cambridge. 1831 blef han vald för 
Bletchingly och sedan för grefskapet 
South Haunts. Lord Palmerston bibe
höll utrikes ärendernas ledning till 1834 
då Whig ministèren tog afsked. Under 
Sir Robert Peels korta administration, 
afholl sig Lord Palmerston från affärer
na, men när Whig partiet åter kom till 
väldet under Lord Melbourne, blef han 
åter utrikesminister, sedan han under ti
den blifvit parlamentsledamot för Tiver
ton, som han ännu representerar. Han 
bibehöll sin ministerplats till 1841, hand
lade derunder med en sådan bestämdhet, 
att man kallade honom administrationens 
eldbrand. Denna tid blef Lord Palmer-

XV.
Ormen mellan blommorna.

Onsdags morgon hade alla de engelska skeppen när

mat sig vallarna på kanonskotts afstånd. Helvetesma

skinen lät lätt urskilja sig bland de andra skeppen ge

nom sitt stora .svarta skrof. Fantasien förlorade sig i 

gissningar öfver de förödelsemcdil den bar i sitt sköte; 

och dock gissade ingen på långt när till verkligheten. 

Amiral JJamby gaf Maloanerna tjugofyra timmar till ka

pitulation; i annat fall ville han lägga diras stad i as

ka. I ställd för allt svar beslölo St. Malos invånare 

som en man alt segra eller dö.

Sedan man bragt all nödig amnnition ombord på Ga

brielle, väntade Trouin med en romersk senators lugn 

på kampens stund. Sillande i sill kabinett midt emellan 

sina kontorister, som om döden icke sväfvade öfver hanS 

hufvud, genomläste han den korrespondens, som samlat 

sig under hans frånvaro. En mängd bref från liars son 

i Caen försäkrade honom, att René oafbrulet tar vid 

stons namn kändt, om ej fruktadt öfver 
hela fasta landet. Han var alltid färdig 
att göra sitt land aktadt i hvarje verlds- 
del och hans verksamhet gaf anledning 
till åtskilliga oroliga yttringar. Hans 
motståndare brän märkte hans politik, så
som äfventyrlig derföre att han blandade 
sig i andra länders styrelse och utsatte 
sitt eget land oupphörligt för möjligheten af 
ett krig. Å andra sidan beundrade och pri
sade honom hans vänner med hänryckning. 
1841 kom sir Rob. Peel till väldet och 
Palmerston gick, ehuru ogerna, öfver till 
oppositionsbänkarne, der han hade sin 
plats till Juli 1846. Lord J. Russel öf- 
vertog ledningen af det nybildade Whig 
Cabinettet och återställde Palmerston i 
utrikes ärendernas departement. Under 
denna tid, 1846 till 1851, förekommo mån
ga frågor af den största vigt. Frankrike 
hade blifvit republik och nästan hela Eu
ropas fastland hemsöktes af revolutionä
ra skakningar; schweitziska frågan, span
ska och grekiska tvistämnena fordrade 
en ömtålig behandling. Så kom Italien
ska och Ungerska krigen och slutligen 
Kossuth och flyktingar från hans tappra 
land, hvilka måste skyddas. Lord Pal
merston styrde med säkerhet genom alla 
dessa svårigheter, men det motstånd han 
mötte, var utomordentligt. Tories och 
de yttersta radikala förenade sig att stör
ta honom.
motion att ogilla hans politik. Mr. Roe- 
back begärde att få veta Underhusets 
tänkesätt, och huset ogillade pärernes

fasa, och skådade med ett lejons otålighet, som väntar 

jilt byte, utöfver hafvet, och utropade derifter:

»Tackad vare du, min Gud! Du har bönhörl mig!»

Ku ikyndade han med pilens snabbhet till sin faders 

hus och insteg, sedan han satt masken för ansigtet, i 

balsalen med ropet;

»Engelsmännen! Engelsmännen !»

Vi vilja ej försöka skildra verkan af denna under

rate Ise på en sådan timme och för dessa korsarer i si

den- och sainnu Iskläder. . . . Musiken förslummades, 

ipädrillen afstannade, damerna föllo i vanmagt, männer- 

na drogo värjan! Ropet: »Engelsmännen! Till vapen!» flög 

från men lill mun, från dörr till dörr, från gata till 

gala. Us la staden kom i rörelse, mängden störtade npp 

på vallarna, klockorna ljödo från alla torn. Vår hjelte 

hade icke misstagit sig; hela befolkningen, männer, qvin- 

nor, barr., skyndade fram, ännu yrvaken och i de be

synnerligaste kostymer; man upptäckte snart Ut, derefter 

två, tre, tjugo segel; slutligen närmade sig hela flottan, 

sois åtföljdes af helvetesmaskinen, och utbredde sig läng- 

jasvt på vattnet framför St. Malo, i det dm genom 27 

domslut. Det var under denna debatt, 
som Sir Rob. Peel, ehuru han uttryckte 
ogillande af Palmerstons politik, hade det 
bekanta yttrandet; ”Vi äro alla stolta öf
ver honom”, hvilket väckte ett uppmun
trande genljud öfver hela landet. Hans 
porträt målades genom offentlig subscrip
tion och öfverlemnades åt Lady Palmer
ston; i reformklubben gafs en stor ban
kett såsom uttryck af den liberala all
mänhetens känslor. 1851 uppstod ett nytt 
missnöje, när Palmerston hade gillat Na
poleons statskupp, och som föranledde 
hans afsked. Lord Russets styrelse duka
de snart under för Lord Palmerstons egen 
opposition. När Derbv-partiets admini
stration snart nog slutat sin bana, hvar- 
under Pafmerston var giktsjuk, förenade 
han sig med coalitionen ”af alla talanger” 
under hans gamle motståndare Lord Aber
deen. Denna tid förestod han inrikes 
departementet. Emellertid inleddes mi- 
nistèren i ett krig med Ryssland, och 
syntes oförmögen att detsamma utföra.

Genom hela landets röst 
Palmerston utsedd alt utföra 
Han blef Premierminister och 
till ett godt slut, 
fiender erkänna.

Vi komma nu 
Lord Palmerstons 
ning som kraftfull minister under krigets 
tid, kom han sedan att synas som en 
”Tory-chef i ett radikalt kabinett.” Man 
får nu se huru han reder sig i en så 
brydsam belägenhet. Han har alltid vi-
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sat en utomordentlig förmåga att rätta 
sig efter omständigheterna. I afseende 
på hans vidare planer har han helt en
kelt yttrat, att hans syftemål är fred med 
utlandet och progressiva reformer inom 
landet; men det måste blifva en fred med 
ära, fred med trygghet — en fred med 
trygghet för engelsmän i utlandet.

Beträffande Lord Palmerstons person
lighet, så är han nu öfver 73 år gammal 
och har varit i landets tjenst öfver ett 
halft århundrade. Han eger ännu sina 
intellectuelle förmögenheter oförsvagade. 
Han har bibehållit sig så väl, att han 
blifvit kallad ”den 70 årige unge man
nen”, ”Cupido” o. s. v. {Ända till de 
sista åren har han alltid sett 15 år yngre 
ut än han i verkligheten varit; nu börjar 
hans upprätta ställning blifva något lu
tande, hans hår att gråna. Han talar lång
samt, men med lätthet och flytande. Han 
är ofta skämtsam och färdig till repliker, 
när så fordras; men på samma gång är 
han alltid på sin vakt, att ingen slug 
skicklighet kan aflocka honom mer än 
han vill hafva sagt.

Porträttet är efter Mr. Mayalls foto
grafiska galleri af utmärkta statsmän.

Humoristiskt.
En «•«ig’clsk domare, som hade en 

hel del vittnen att höra, sade till rätts- 
beijenten, i det han pekade på en officer, 
som befann sig bland vittnena:

”Barford, säg till soldaten derborta att 
han träder fram till skranket!”

”Min herre,” svarade den | betecknade, 
”jag är som ni ser officer.”

”Barford,” sade domaren, ”säg till of
ficern, som icke är soldat, alt han trä
der fram!”

Bluinbutf-proerression. Ett Ö- 
sterländskt ordspråk säger: ”Fyra Tur
kars förenade slughet^ erfordras, för att 
bedraga en Franker, tvenne Frankers för 
att öfverlista en Grek, tvenne Greker för 
att pudra en Jude och sex Judar för att 
puugslå en Armenier." ”Men en enda 
Yankee,” anmärkte någon, som läste 
detta, ”är tillräcklig att intvåla sex Ar
menier.”

En målåren fru omtalade för en 
väninna i berömmande ord sin man, att 
han målade alldeles förträffligt; "och når 
han mången gång," sade hon, ”har målat 
en riktigt vacker engel och finner något 
aldrig så litet fel, så tillägger han blott 
ett par horn och bums är fan färdig.”

Es» herre i staden tog en ung bon
de i sin tjenst och sade, till honom; ”Du 
skall få 50 rdr bko lön och, om du upp
för dig bra, dessutom alla år skänker; 
äfven vill jag kläda dig.” — Bonden 
påtog livréen med glädje. Andra mor
gonen blef han ieke synlig. Tiden bief 
herrn lång, och han ropade på honom. 
”Här är jag!” skrek denne i sin säng.

att denna natt visa sig på er bal och det under sin 

broders namn lur, i en sjöröfvares kostym, för hvilken 

han enligt bifogade räkning är mig skyldig 999 livres 

19 sous 11 deniers, för hvilken summa jag ämnar taga 

hans person i säkerhet. Han har en lång lid uppgifvil 

mig falska namn, men genom en spion kom jag rätta 
förhållandet på sparen. Jag ber er behandla honom 

som han förtjenar och betala min räkning. Jag har 

äran o. s. v.
Chrysostomos Duciseau, 

Kostymör.»

Han erinrar sig, att denne förfärlige fordringsegarc 

icke varit med de andre i Dinard: derför denna öfver- 

raskning, som han beredde vår hjilte. Del fatala bref- 

vet afslöjade för Trouin hela det skämt, man föregående 

dagen drifvit med honom.
»Bomber och granater!» utbröt han, »gårdagens sjö- 

röfvare var alltså icke lur, och René vågade . . .»
Han kunde ej tala till punkt, vreden qväfde hans 

stämma. Ilan genomläste än en gång anklagelsen och 

bröt dereflcr ut i en Ilod af eder och förbannelser, 

bvarunder han krossade stolar teb bord, så alt bela

husets invånare darrande samlade sig. I stället för svar 

på alla de frågor man ställde till honom, utbröt han:

»Kassör! Har min son presenterat er en voxel på

tiotusen livres?»
»Nej, herre!»

»Bra! när det sker, skall ni rifva den sönder och 

underrätta mig derom.»

Derefter grep han pennan och skref till Duciseau:

»Ni får tvåtusen livres, om René inom en timme är 

i fängelse. Hetsa alla hans kreditorer på honom!» 

1 samma sfegrades hans raseri ännu ytter
ligare, i det man förkunnade honom, alt piloten Bernard 

var på engelska flottan, och emedan han i ett sådant

ögonblick gerna trodde, hvad han annars rent af förka

stat, ropade han: »Bernard hos engelsmännen! och denne 
förrädares dotter skulle äkta min äldste son! Bomber 

och granater! Jag skulle heldre vrida om nacken på 

honom. Luc!» fortfor ban högt ropande, »hvar är Luc? 

Jlan bringe mig honom död eller lefvande!»

Men Lue var slug nog att hålla sig undan Han 

hade vid första bullret tagit sin' tillflykt om bord på

Slutligen brast tålamodet för herrn; han 
lopp åstad och då han ännu fann honom 
helt lugn i säng, ville han jaga upp ho
nom med käppen. ”Nå herre!” sade 
bonden, ”voro vi icke öfverens, att han 
skulle kläda mig? Jag ligger här och 
redan länge väntat på honom.”

En StygSf hosta. På en bal ville 
en herre bjuda, sin hustru ett glas limo- 
nad och befallte en uppassare att bära 
det till henne. Denbe tog emellertid fel 
på personen och bar limonadén till en 
annan dame. Då herrn märkte detta, 
hostade han, för att göra sin hustru upp
märksam på misstaget; men hon förstod 
icke hans mening, utan sade: ”du har 
fått en stygg hosta, min vän!” — ”Ja,” 
svarade han, ”limonadén har kommit i 
ga lig strupe.”

ilögt spel. En storspelare blef i 
London upptäckt då han spelade falskt.

En af de lurade tnedspelarne kastade 
honom utan vidare omständigheter ut ge
nom fönstret i andra våningen. Mannen 
skadade sig dock icke betydligt, men var 
enfaldig nog att beklaga sitt missöde för 
den berömde skådespelaren Foote. 
Denne rådde honom att för framliden 
icke spela så högt; — ”utan”, tilläde 
han, ”håll er, då ni spelar, i nedra vå
ningen ”

Gabrielle, emedan han heldre ville trotsa fiendens kulor 

än sin faders vrede.
Slutligen lyckades det fru Trouin att lugna sin ma

kes paroxysm eller åtminstone att rigla hans vrede mot 

engelsmännen, hvilkas kanoner läto höra sin sista upp
maning till staden. Ändlligen kom herr Duciseau sjelf, 

för att underrätta om Renés häktande. Polisen hade 

gripit honom i samma ögonblick han ville gå farao till

möte som till en fest.
XVI.

Striden.
Följande morgon regnade bomber och kulor från en

gelska flottans alla batterier ned öfver St. Malö. En af 

de första bomberna krossade katedralens hvalf och sön

derbröt korets herrliga glasfönster. Redan tidigt på mor

gonen hade alla qvinnor och barn lemnat staden. På 

vagnar och kärror bortskaffades egarnes dyrbarheter. 
»Det var en mer än sorglig syn,» säger en fransk munk, 

som efterlemnat en skildring öfver belägringen.

(Forts.)
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slät åtsittande klädning
Före den förste subskriberade balen.

Med crinolinens herravälde i Paris är det nu slut. — Kejsarinnan visade sig på senaste Tuileri balen 
och kejsaren lyckönskade henne i anledning häraf, i hofdarnernas närvaro, på det lifligaste.
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