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Mr. W. Brown, läggande grundstenen 
till det fria Bibliotheket och Museum 

i Liverpool.
Den 15 sistl. April lades grundstenen 

till det fria bibliotheket och museum, 
som mr. W. Brown låter på sin enskilta 
bekostnad uppföra i Liverpool, nära St. 
Georgs Hall, eller nordvestra jernvägens 
bangård. Vi meddela en teckning af denna 
ceremoni efter en photographi. Denna 
tilldragelse, som alltid måste bilda ett 
framstående drag i Liverpools historia, 
ådrog sig ett allmänt intresse bland inne- 
vånarne af alla klasser. På samma gång 
denna stiftelse är ett vackert bevis på 
tidsandans rigtning, måste den blifva ett 
vittnesbörd om en af våra handelsfurstars 
frikostighet.

Sedan flera adresser blifvit öfverlem- 
nade åt mr. Brown, afgick en procession 
från stadshuset till det ställe, der bygg
naden skulle uppresas, och hvarest man 
uppfört en läktare för 750 åskådare.

Då Ålderman Holme öfverlemnade W. 
Brown murslefven, tolkade han commu- 
nens tacksamhet för den frikostiga gåf- 
van. Under lifliga hurrarop, blef grund
stenen inrigtad, och i en hermetiskt till
sluten vas af glas hade man i en för
djupning af stenen nedlagt, en bankonot, 
ett exemplar af Liverpools Mercure och 
andra dagens tidningar, alla gångbara 
mynt i Hennes Majestäts riken från och 
med en sovereign till en penny; franska 
och turkiska mynt och en medalj till 
minne af förbundet med Frankrike. Den

7------------------------

i stenen nedsatta vasen betäcktes med en 
messingsplåt med följande inskrift;

Grundstenen till det offentliga, fria bi- 
bliothek och museum i staden Liverpool 
lades d. 15 April 1857 af William Brown 
Esq. parlaments ledamot, på hvars be
kostnad ensamt denna byggnad blef upp
förd och öfverlemnad såsom gåfva till 
hans landsmän.

Francis Shand Esq. Borgmästare.
J. A. Picton. Ordförande i Byggnads- 

Commiltéen.
John Weighman. Arkitekt.
Wm. Shuttleworth. Magistrats Seerete- 

rare.
Den af silfver förfärdigade murslefvens 

blad var af oval form, handtaget omvi- 
radt med en lagerkrans med tre medal
jonger i upphöjdt arbete, föreställande 
byster af Homer, Virgilius och Shake
speare, på murslefvens blad var äfven en 
medaljon, föreställande mr. Brown, i en 
romersk senators drägt, och ryktets gu
dinna som fäster en lagerkrans på mr. 
Browns hufvud. I bakgrunden synes tull
huset och hamnen och inunder följande 
inskrift:

Skänkt af Liverpools communalråd till 
William Brown Esq. M. P., då grundste
nen lades till fria bibliotheket och mu
seum d. 15 April 1857, F. Shand Esq. 
Borgmästare.

En murarehammare, med elfenbensskaft 
och samma inskrift, öfverlemnades likale
des åt mr. Brown.

Då Aiderman Holme uppläst inscrip- 

tionen, gjorde Lord Biskopen af Chester 
bön. Kanonsalut förhöjde dessutom den
na högtidlighet.

-JO.3DCJL-

Kiita och Kineserua.
(Forts, o. sl. fr. N:o 18.)

Den af Kinas kejsare år 1812 afsiutade 
freden med England var blott en af yt
tersta nöd föreskrifven förlikning. Det- 
oaktadt är det tvifvel underkastadt, om 
kejsaren nånsin till och med blott ryktes
vis erfarit, huru fegt hans soldater käm
pade mot engelsmännen, huru helt och 
hållet odugliga och vanmägtiga försvars
anstalterna voro, ehuru de af kineserna 
uppskattades som några för barbarerna 
förfärliga bålverk, vid hvilkas blotta an
blick de redan skulle fly af förfäran. Den 
ofantliga här af embetsmän, hvilka i lik
het med stegen i en trappa befinna sig 
emellan kejsaren och det slafviska, vilje
lösa folket, förhindrade, att nånsin en 
verklig framställning af det passerade 
kunde hinna fram till kejsarens öron. 
Men ingen kinesisk embetsmän skulle en
ligt hans mening vara så enfaldig att gif- 
va kejsaren en underrättelse, som vore 
honom obehaglig och det är beundrans- 
värdt, huru det himmelska rikets mägti- 
ga ståthållare förstått, att af helt andra 
orsaker rekommendera honom eftergift 
mot engelsmännen, än de voro, som 
lågo i Briternas tvingande krigiska re
sulta ter.

LYCKAN ATT VARA RIK.
Ii er ätt dse af Hendrik Conscience.

(Forts, fr. N:o 20.)

om de gamla sjunga, så qvittra de unga. Både han och lians far skulle skratta åt 

sjelfva döden.
— Så äro alla skorstensfejare i Antwerpen; det hörer till handtverket. En 

sorgsen sötare är sällsyntare än en munter uggla.
— Det tror jag, — inföll en gammal stolsvarfvare; — de ta dagen som den

kommer; de försumma icke sitt arbete och gör hvar man rätt och skäl. De värdera intet så högt som ett gladt 

och flitigt lif . . .

Plötsligt reste sig Annemi och utbröt:

—■ Dör bara, nu kan han åter en ny visa. Hvar får han tag i dem alla?

— lian gör dem sjelf, — sade Trinette triumferande.
— Är han då så lärd? Minsann om jag del visste.

— Jojomen. Det linnes icke en kungörelse i småbrödrasamfundet, som lian ieke kan på sina fem fingrar!

linder liden hade den unge solaren närmat sig så pass, alt man kunde förslå, livad han med klar stämma

sjöng. Dit var en myckel vacker visstump, hvars sprittande rhytm just tycktes särskild vald

ål hans lustiga skutt. Paul Lustig under lifliga åtbörder:
till accompagnemang

Skorstensfejare, AB-skrå, 

(ilada själar,

Inga trälar

Skorstensfejare! AB-skrå!

Kom och sjung en sång med mig.

Vi klättra och åka, vi feja och hacka,

Vi sjunga och dansa, vi dricka och tacka

För hvarlenda glas vi månd' få.

Ap, ap, ap, ap!
Då han nu tycktes vilja närma sig Trinette, utstötte 

de andra flickorna ett skrik och lade händerna öfver 

sina dynor, för alt skydda dem.
— Kom ej närmare, Paul; stanna, du kan smutsa 

vårt arbete! — ropade de.
Men Trinities ljufva småleende vid åsynen af hag- 

lornsqv isten tycktes hafva lugnat Pauls häftighet; den 

unga flickan visste, alt denna vårens första skänk var 

egnad åt henne. 1 hennes ögon lyste en öm erkänsla, 

som djupt rörde den unge solaren och liksom hämmade 

sången på hans läppar och leendet på hans kind. Men 

alldenstund han ej länge kunde förblifva allvarsam, kuf- 

vade han sin rörelse och sade leende:

— Trinette! Trinette! Jag har i dag promenerat på 

landet, det vill säga, jag gick från by till by och sjöng
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Freden afslöts skrymptaktigt af kine
serna och det hade väl aldrig varit deras 
afsigt att hålla en enda af traktatens be
stämmelser, om de varit i stånd att kring
gå densamma. De började snart åter det 
gamla chikansystemet och om något öpp
nande af en fri trafik kom alls icke i frå
ga. Engelsmännen och alla andra krist
na nationer måste äfven nu som förr taga 
sin tillflykt till de previlegierade mellan- 
handlarne, som rycka mesta vinsten till 
sig, och nationen blef omsorgsfullt beva
kad mot all beröring med främlingarne. 
Huru långt den, genom de skurkaktiga 
mandarinerna framkallade förbittringen ha
de stigit mot barbarerna, visade sig, då 
den engelske generalkonsuln sir John 
Bowring och amiral Seymour, uttråkade 
af den kejserlige ståthållarens Yeh i Can
ton baksluga förolämpningar, begagnade 
sig af en ny kränkning, som tillfogades 
dem, som anledning, för att bevisa Kine
serna, att det nu hade hunnit den gräns, 
bakom hvilken de engelska embetsmän- 
nen hade beslutat att icke vika tillbaka. 
Om man ville betrakta förolämpningen af 
engelska flaggan på en kinesisk lorcha, 
såsom enda orsaken till såväl Européer
nas som Amerikanernas användande af„ 
förstöringsmedel mot det olyckliga Can
ton, så skulle man göra den engelske be- 
fälhafvaren en stor orättvisa — med 
nämnda kränkning hade blott måttet af 
tålda förolämpningar och skymfningar 
blifvit fyldt och behöfde blott en droppa, 
för att få det att rinna öfver.

Liksom under senaste kampen, således 
framtränger äfven nu till kejsarens öron 
om det i Canton passerade, endast så 
mycket som hans mandariner finna för 
godt att meddela honom. De hafva icke 
sökt anledningen till besvärspunkterna i 
de för engelsmännen uppslåndna förtryc
kande inskränkningar, utan hos rebeller
na, hvilka mer än en gång redan hotat 
rikets hufvudstad, Peking, och när man
darinerna inse, att deras utrotelsekrig mot 
främlingarne, hvilket de börjat föra med 
gift och eld, icke får det önskade resul
tat, så blir det rebellernas, mot kejsarens 
stigande eröfringar, som komma att för
leda kejsaren att be om fred. Att denne 
föröfrigt med afseende på främlingarne är 
helt och hållet oöfvervinlig, förstår sig — 
tills vidare — af sig sjelft.

Men redan under förra kriget hemsök
tes hufvudstaden på det förfärligaste der- 
igenom, att dess omkring 2 */2 mill, stora 
befolkning, genom Yangtsekiangs och den 
väldige kejsarkanalens occupation medelst 
engelska krigsskepp afskars all proviant- 
tillförsel. Denna gång stå deremot de 
talrika små och grundgående krigsångar- 
ne engelsmännen tillbuds, hvilka i Asow- 
ska sjön och på floderna i guvernemen- 
terna Cherson och Rida begagnats med 
så utmärkta följder. Nu kommer ång- 
båtsflottan att visa sig i Petschili-bugten 
och forcera Pei-ho-floden, för att bibrin
ga kejsaren i det glorvördiga residenset 
för hans till gudar upphöjda förfäder rätta 
begreppet om europeernas magt.

i kapp un d näktergalen så länge tills min strupe blef 

så torr som til rifjern. På vägen mötte jag en ung 
flicka så vacker, så förtjusande, så vänlig att jag . . . 

Nå, nå, se ej sa sa misslynt ut, Trinette. Den unga 

Hickan frågade mig nud en mild röst, om jag icke var 

kär i någon? Jag ämnade säga nej; men jag vågade ej 

ljuga, ocb då jag gjorde ett jakande tecken, frågade hon 

mig om namnet på den, som jag föredrog framför alla 

andra. Ack, svarade jag, vd ni då inte det ? Nå väl, 

det är en flicka frisk som en törnros och som heter 
Trinette.__ Ar det så! sade den vackra damen, bringa

henne då min hälsning och gif henne dessa blommor 

från mig.
De unga flickorna betraktade sotaren tigande ocb med 

öppen mun, kring hvilken ett leende lekte.
— Och om J fortfaren alt troget älska hvarandra, 

— tilläde hon, — så skall jag hvarje år fägna er 

med alla slags blommor och så många J önskeu.
— Ilvad kunde dd väl vara för en dame? —frå

gade häpet den blekaste bland flickorna.
— J kännen henne ganska väl! — sade Paul |e. 

< ode.

— livad heter hon?

— Fru von Maj.

— Fru von Maj? dag känner väl Madam Maj, hon 

dernere vid hörnet, som säljer stockfisk; men henne är 

dd väl inte.

■—■ 0, sen J då inte, att han drifter med oss? — 

utbröt Annemi.
— Dd är helt enkelt månaden Maj han menar.
— Ja just denna gamla bekantskap! — sade Paul 

under ett fortsatt leende, i det han gaf Trinette en bu
kett välluktande blommor ocb sade till en af de andra: 

— kill du också hafva några? De äro så vackra.

Flickan utsträckte handen; men Paul slog henne lätt 

med hagtornsqvisten. ,

•— lisch! otäcka solare! — skrek hon.
— Ingen ros utan törnen! — sade Paul spefullt.

Men den unga flickan var så uppretad, att hou steg 

upp, satte händerna i sidorna och utbröt:

— Svarta skorstensskrapare, skäms du inte? Tror 

du att för del du får spela dumma streck med 

menlösa personer, du är derför slugare än de? Gå och

Frän Pei-ho-floden utgrenar sig en an
nan flod, kallad Tung-hwui-ho, som frän 
den förra är ledd rundt omkring och midt 
igenom Peking, för att både skydda sta
den och förse densamma med rinnande 
vatten. Peking ligger nemligen på en 
sandig, af nakna berg infattad slätt, hvars 
tillgång på regn är ganska sparsam. Den
na ofantliga stad, belägen under 39" 54’ 
nordlig bredd och 116"27’ östlig längd, 
befinner sig så långt i norr som Neapel, 
Filadelfia eller Erzerum. Klimatet är 
dock underkastadt vida större ytterlighe
ter än i någon af dessa städer.

Öfverbefolkningen, hvaraf det kinesiska 
rikets närmaste provinser lida i så hög 
grad, är så stor, att hvarje handsbredd 
jord blifvit på det omsorgsfullaste sätt 
odlad; att hundratusentals menniskor, som 
icke finna plats på fasta landet, bo på 
stora båtar, som röra sig på de stora 
floderna, eller såsom vid Canton, liggan
de för ankar, bilda en hel stad med sim
mande trädgårdar. En misslyckad skörd 
är liktydig med hungersnöd, — en plåga, 
som inträder med mycket korta mellan
tider ocb kräfver millioner offer. Affä
rernas centralpunkt i hufvudstaden, hvar- 
est hela det ofantliga rikets rikdom sam
manflyter, gör att denna öfverbefolkning 
der hvarje år tilltager.

Peking, hvilken stad är femton engel
ska, alltså ungefär 2 U2 svenska qvadrat- 
mil stor, härbergerar, utan att räkna för
städerna, enligt ryska geografer, som 
häröfver kunna vara bäst underrättade,

tvätta dig, din smutsiga neger! Far din har längesedan 

gått hem; skynda dig, annars får du risbastu.
— Nej se bara om icke den lilla näspcrlan vill 

sätta sig pa sina höga hästar! — sade dnn unge sola

ren spefullt. — Du är alltför rellig, min flicka Ijjl^ 

Det klär dig inte att se ond ut; bättre blir djl'(iurtk 

får ett par polisonger ...
Vid dessa ord gjorde han en åtbörd, soinjanfi-haféjik !“ $ 

allvar ville vidröra den nnga flickans ansigte '
soliga fingrar; då alla på en gång uppstegowj^^,^^ 

pade:
— Nedrige sötare! svartbölingl sotpåsel App! App! —■ 

jemte tusen andra öknamn.
Paul sökte förgäfves stilla larmet och, skakande på buf- 

vudet, som om han ville afdamma smädelserna, ropade 

han plötsligen:

~ Hoppsan! jag skall först afsluta min räkning 

med er och sedan tvätta mig- Giften akt! ett, två,tre!

lian gjorde en fyra eller fem hopp och skakade sin sot

påse så duktigt, att ett svart moln utbredde sig om

kring honom, under del han sjöng:

Sjunga, dansa, Paul, min vän,

(FortsUltniog pag. 466.)
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2,300,000 menniskor. Med förstäderna 
räknar Du Halde öfver 3 millioner.

Staden är mycket regelmässigt anlagd. 
Rundt omkring densamma löper en cre- 
nelerad mur med vakttorn och Tung- 
hwui-ho-floden går rundt omkring det 
hela. En arm förer in i öfra staden, 
hvarest kejsarens palats och en mängd 
praktbyggnader befinna sig, omgifne af 
ytterligare en mur. Gatorna äro breda 
och raka; alleer, parker och trädbeväxte 
platser finnas i synnerhet inom palats
staden.

Kublai, mandschuherrskaren, som här 
uppslog sitt säte år 1282, kallade staden 
Schoutien fu, eller den himmelen lydan
de staden. Derefter kallades den Hang 
schau. Sedan fick den namnet Khanpa- 
lik, Khanens stad, och de kinesiska kar
torna betecknade densamma vanligen som 
King-sz eller hafvets hufvudstad. Folket 
kallar den de nio portâmes stad.

I norr ligger Tartar- eller Mandschu- 
staden — Nuiching — och här befinner 
sig himmelens palats, regeringsbyggna
derna och det kejserliga lifgardet. Kine- 
serstaden, eller yttre staden, heter Wai- 
ching. För att ge ett begrepp om den
na, som omsluter staden, uppräkna vi de 
förnämsta byggnader, som samtlige be
finna sig i Mandschustaden. Först anföra 
vi namnen på hufvudportarne; Middags
porten, eller den strålande fredens port; 
den förlängda, den fullkomliga och den 
säkra fredens port. Derefter kommer 
himmelens palats — här bor kejsaren;

Ingen, ingen rör vid dig!
Alla flickorna skyndade att brida öfver sina dynor 

och sprida sig ål alla håll med ängsliga roP’ a" 

skydda sina arbiten för sot.

il.
Mor Smet, sotarens hustru, salt vid ett bord och 

var vid skenet från en liten lampa sysselsatt med alt 

stoppa Pauls ullstrumpor. Hon var icke allenast snyggt 
klädd, ulan till och med med mera smak, än hvad 

hennes stånd tycktes fordra; ty oaktadt hon var i sitt 

hem och icke ämnade gå ut mera den dagen, bar hon 
likväl cn rosafärgad, småblommig spens, cn kjortel af 

strimmigl ylletyg, garnerad med sammet, och en snöhvit 

mössa med stora krus. Sorgliga och obehagliga tankar 

tycktes upptaga hennes sinne! ty ganska ofta afbröt hon 

sitt arbete och ett vredgad! uttryck W öfver hennes 

ansiglsdrag.
___ På det sättet bedragas alltid fattigt folk, som har 

arf att vänta ! — mumlade Iron slutligen. — De bof- 

varne veta alt hålla saken dold och att draga ut på 

liden, tills arfvingarna äro döda, da stoppa de arfvcl j 

sin egen ficka. När jag bara tänker på, alt den gamle 

jordens hvilopalats — här bor kejsarin
nan. Till trädgårdarne förer porten; Jor
diska hvilan. Den stora lycksalighetens 
tempel ; Nui Koh, eller det hemliga rå
dets palats; snillets stränga öfningars hus; 
vetenskapernas tillflykt; de kejserliga a- 
nornas tempel; kejserliga tryckeriet; de 
fem drakarnas palats (draken är kejserliga 
vapnet); stora anors tempel; byggnad för 
militärpröfningar; Vext- conservatorium; 
medicinska skolhuset; astronomiska hu
set; kejserliga observatoriet; literära pröf- 
ningars hus; polisbyggnaden — äro alla 
stora, praktfulla byggnader. Härtill kom
mer ett ofantligt antal tempel af alla 
slag, fördetmesta omgifna med trädgår
dar; altaren, obelisker, fontäner, lusthus 
o. s. v. höra också till hufvudstadens 
märkvärdigheter. Ryska missionens hus 
och ryska skolan vid östra porten få vi 
ej glömma.

Uti den ”förbjudna staden”, der kejsa
ren bor, strålar allt af gult tegel och en 
stor prägt skiner oss tillmöte. Öfver 
denna inre stad skola vi kanske längre 
fram meddela något i en särskilt artikel.

Om fiskodling.
Fiskodling verkställes med mycken lätt

het, och alla de apparater som dertill be— 
höfvas äro en brädlåda, en mjölkbunke, 
några granrisqvistar och några stenar.

För att odla t. ex. aborrar under lek
tiden, fattar man först den fångade abor-

muraren Kobe vid Winkel gatan skulle ärfva hundratusen 

gulden; allting var i ordning . . . men man lät saken 

vandra så länge'från llerodes till Pilatus tills han slut

ligen dog i en usel vindskammare. Ses månader der

efter blef hela arfvcl delad! emellan tre eller fyra förnäma 

herrar, som bjott hihöfde mottaga pengarna; och kanske 

har största delen af Kobes pengar stannat i advokater

nas händer . . , Men på det sättet skall man icke lura 

mig. Och skulle jag än nödgas offra min sista styfver, 

vill jag vela, hvart arfvct efter min tante i Rolland 

tagit vägen, Jeg skall dansa om med er, J ärliga Ijuf- 

var!

1 detta ögonblick kom hennes man nedför trappan, 

blåste ut lampan, som han hade i handen, ställde hen

ne ifrån sig på en kista och, i det han lade sina ar

mar i kors öfver bröstet, betraktade han småleende sin 

hustru.

Sotaren hade tvättat sitt ansigfe; hans klädsel var en 

småborgares, då ban om aftonen går alt (ömma ett krus 

i grannskapet.
— Nu bar jag spelat råttorna diruppe på spanmåls- 

rehonan med venstra handen öfver ryggen, 
håller fisken horisontell öfver mjölkbun
ken, i hvilken man slagit litet vatten, och 
stryker med högra handens pekfinger un
der fiskens buk åt stjerten till, då honfi
sken släpper sin romm i vattnet. Detta 
fortsätter man med så många aborreho- 
nor man har. Sedan tager man de fån
gade aborrehanarne och gör med dem på 
samma sätt, då de släppa sin mjölke öf
ver honrommen i bunken. Hvad man nu 
fått i bunken rör man om med en träd
pinne, låter det stå orördt en stund, går 
ned till sjöstranden och gjuter blandnin
gen på granriset i brädlådan.

Om fiskarne äro döda för blott en el
ler ett par dagar sedan, går odlingen än
dock för sig.

De så handterade fiskarne äro lika tjen- 
liga till matlagning som förut, och kunna 
säljas med samma vinst som vanligt.

Brädlådan göres af hopspikade bräder, 
till form och storlek som en öppen större 
byrålåda, och de två kortare sidorna ge
nomborras med en mängd fina hål af en 
gåspennas storlek. Lådan, i hvilken man 
på botten laggt några granqvistar, sättes 
i lågt vatten vid sjöstranden och sänkes 
genom några på granqvistarne lagda ste
nar. Lådan bör stå så att vatten ej rin
ner öfver den; men väl rinner igenom de 
två sidornas små hål. Detta är för att 
andra fiskar ej skola komma in i lådan 
och äta upp ynglet, som, när det vuxit 
till, sjelfmant simmar ut genom de små 
hålen.

vinden ett vackert spratt ! — sade lian. — Gissa för 

ro skull, Therese, hvad jag gjort?
— Äh låt mig få vara i fred, — svarade .hustrun 

i vresig ton; — öfver tio år har du gått på med att 

spela råttorna spratt, men du har ändå icke fördrifvit 

dem. Låt bara en aldrig så ringa sak, vore det till 

och med din solpåse, bli liggande på vinden, skulle du 

få se, om den icke dagen derefter vore uppäten.
— Det är ganska sant, men hvad akall jag göra? 

Du kan väl icke begära, alt jag skall fånga alla sla’ns 

råttor? Denna afföda är alltid på vandring och troppar 

i långa rader genom rännstenar och takrännor; de behöfva 
inte upprätta hyreskontrakt; när de finna ett ställe, de 

tycka om, taga de det i besittning ulan krus. Jag har 

just nyss sett cn af dessa gäster, Therese, en fil rac- 

kare med in svans så lång, att den kunde begagnas till 

strumpeband ... Men, gumma lilla, nu har du åler 

mössan afvigt på dig; du är åler fnurrig , , aldrig 

är det annat, än denna sura mine.

— Jag gör hvad mine jag behagar.

— Ja visstl och dit av så mycket värre att du 

gör den med afsigt. Jag har nog sett det hela dagen.
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Den som äger blott en del af en sjös 
strand, må ej tro att han odlar aborrar- 
ne för sina grannar; ty då lektiden kom
mer för de efter några år fullvuxna fi- 
skarne, komma de af instinkt tillbaka till 
summa strand der de föddes, och man får 
då tusentals aborrar.

På samma sätt, oeh med samma förde
lar, kan man odla gäddor, braxar och 
många andra fiskar, kvilka slag af romm- 
fisk man vill. Man gör sig blott en brud
låda för hvarje fiskslag, och hvarje gång 
man får fisk under lektiden, odlar man 
på detta sätt sin fisk. Man har en gång 
for alla i sjön sin aborrelåda, sin gädd- 
låda och sin braxenlåda, och har ej me
ra besvär än att i den vattenhållande 
mjölkbunken stryka ifrån fiskarne romm 
och mjölke samt fylla blandningen i lå
dan vid sjön.

Gör man så årligen, kommer man al
drig att klaga öfver brist på fisk, och 
man skall af Wedbo häraders större el
ler mindre insjöar erhålla en vinst, som 
vida öfverstiger den man har på lika vidd 
af ortens jord, och de kostsamma och för 
sundheten skadliga sjöaftappningarne sko
la aldrig vidare utöfvas.

Qvensås den 23 September 1856.
J. II. Forshcell.

(Ur Jönköpings Läns Hushållnings Sällskaps Handlingar.)

Olikheten mellan den allmänna sul- 
läderbercdningsmetliodcn i Tyskland 

och England.
I Tyskland använder man till sulläder 

i allmänhet blott de tyngsta hudarne. För

alt del är något som plågar dig. Det handlar väl åter 

om advokater, tanten i Holland, arfvel, guldtunnor och 

andra luftslott.
— Det angår dig icke, livad har du med det all 

göra?
_ Jo, ser du, Therese, jag måste dock engång säga 

dig . men allvarsamt oeh ulan alt skralta.

_ Jjtan att skralla? Du skulle kunna det, din spc- 

fogel !
_ Jag begär blott, alt du skall höra mig. Vi ha 

nu snart varit gifta i tjugofem ar, midsommardagen nästa 
år skola vi fira vårt silfverbröllop. Under hela denna 

lid bar du icke gjort annat än sprungit till advokaten, 

hopsamlat döds- och dopsatlester och hvarje månad bunt 

icke så få fyrkar till dessa svarta lagkarlar. Om alla 

dessa pengar voro samlade på elt bräde, skulle det ut 

göra en ganska vacker summa; ty tjugofem år ha mån

ga månader, Hittills har jag icke velat blanda mig i 

saken; men nu har allting blifvit sa förbaskadt dyrt. 

Potatisen har nu stigit till öfver det dubbla mot förr, 

sotarlönen för en skorsten räcker knappt till att ge oss 

en bit kött hvardera och hvilken bit se’n? knappt sa 

att afhåra eller befria de råa hudarne från 
hår insaltas de i kar eller läggas de i hö
gar, i hvilka senare genom uppvärmning 
åstadkommes en lätt rotande gäsning, hvar- 
igenom håren lossna. Sedan hudarne äf- 
ven blifvit befriade från vidhäftande kött, 
läggas de i en sur barklag, som erhålles 
derigenom att den redan till garfning i 
kar använda barken utslutas med vatten. 
I denna vätska, till hvilken man sätter 
krossad granbark eller malen ekbark, sväl
las hudarne samt förberedas till garningen. 
I garfkaren blir hvarje serskild hud be
strödd med en erforderlig mängd bark 
samt öfverlemnad till garfämnets inverkan 
under en tid af två till tre månader; hvar
på hudarne tagas upp, ånyo beströs med 
bark samt åter nedläggas. Detta förfaran
de upprepas tre till fyra gånger, allt efter 
hudarnes tjocklek; och då garfningen är 
slutad, torkas hudarne, dervid genom in- 
vikning af hufvud och fotter den vanliga 
formen meddelas. Detta förfaringssätt be
gagnas allmänt i Tyskland, Frankrike och 
Belgien, men skiljer sig från det engel
ska beredningssättet.

I England begagnar man till sulläder 
nästan uteslutande de från Amerika kom
mande, saltade eller torra råhudarne af 
oxar. Hufvudet och sidostyckena borttagas 
och blott det egentliga kärnstycket använ
des till sulläder. För att afhåra hudarne, 
läggas de några dagar i kalkmjölk; uttvät- 
tas derefter samt läggas i en stark bark
vätska som beredts genom att afluta ek- 
eller mimosabark med friskt vatten. I 
stället för att fästa hudarne i karen, läg
ger man dem, efter behörig förberedande

ster, att man derpå kan rifva sill bröd; och brödet, 

brödet! . . .
.— Se så, skall du taga dig så när af brödpriset! 

— sade hustrun i hånande ton; — om ölet stiger är 

väl icke så noga.
— Ja, så länge det finnes tillräcklig tillgång på öl, 

skall jag visst icke beklaga mig, till och med om köt

tet vore nog magert, mamma lilla. Glädjen är ändå 

bästa kryddan; men jag glömmer hvad jag ämnade säga- 

Det är nemligen det: Dn drömmer alllid om tanter, onk

lar och stora arf, som skola tillfalla dig. Det är idel 

dumhet! Och för hvarje dag blir det värre, Therese; om 
du icke aktar dig och begagnar ditt förnuft, så skall 

du få se, att dessa galenskaper helt ocli hållet förvri

da dill hufvud på gamla dagar; hvem vet om icke dina 
tanter och onklar i Holland till slut sälla in dig på 

dårhuset!
Hustrun steg upp och, med ett föraktligt leende på 

läpparna, svarade hon:
— Min Gud! hvad är det som man icke måste hö

ra af cn man! Du vill påstå, alt jag är af dälig fa

milj? 

garfning, i så stark barklag som kan fås, 
hvarförutom äfven hvarje särskild hud be
strös med frisk bark. Hela garfningen 
försiggår nu på omkring 6 månader, un
der det att det tyska beredningssättet er
fordrar nära 3 gånger så lång tid; men 
deremot är den engelska förenad med stör
re bark-konsumtion Efter skedd garfning 
blir lädret, hvars narf af den starka la
gens inverkan krumpit tillsammans, med
delad en glatt yta förmedelst uträckning, 
stampning och vallsning. Derigenom att 
den engelske garfvaren använder en mju
kare, genom utlutning af — till garfning 
ej förut begagnad — bark uti friskt vat
ten, erhåller han ett fast och dock elastiskt 
läder. — Ungefär på detta sätt förfara äf
ven Tyskarne för beredning af tunnare 
sulläder, i synnerhet sådant som skall 
användas till fruntimmersskosulor. Här
till användas kohudar, som afhåras i kalk
vatten, få en förberedande garfning i 
barklag oeh derefter fästas i garfkaren, 
der de gullgaras.

(ö. T.)

C h a r a d.
Mitt första ständigt stilla står 
och blickar ned på runda jorden. 
Mitt andra som en verkan går 
af den som dristig, djerf är vorden. 
Mitt hela ärnades ett lås, 
ett värn, en sköld för landet vara; 
men bief en leksak blott till slut, 
en prålig granniåtsdocka bara.

— .Nej, nej, gumma lilla; jag säger blott, af en 

ganska vanlig familj, af cn, som folkd är mest. Din 

far höll ju lumpbod eller klädstånd, och man ansåg 
honom vara rik, kanske derför all han var snål; men 

då han helt plötsligen dog, fann man intet efter honom, 

och vi ärfde blott dd här lilla huset. Del är redan 

nog det. Din kusin går omkring och säljer citroner, 

din tante samlar gammalt jern och ben, och din onkels 

son är sprutmäslare. Alla äro goda, bra och ärliga men- 

niskorl Men inte är del sant, alt de lefva på förnäm fot.

— Hvem talar om min familj i Belgien? Dd finnes 

en mängd van den Bergen i Holland.

— Men ännu dera Jönssar. 1 tjugufem år har du 

sökt bland alla med namnet van den Bergen, om ingen 

är af vår familj, och jag vet icke hur myckel pengar 

du vräkt horl för delta ändamål. Hvar och en har 

sin käpphäst. Han ser blolt dd, man önskar se.
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Härmed följer Romanbihanget; ”Svärmarne,” pag. 49—56.
Nästa N:o utgifves Söndagen den 31 Maj. C. Petersens Officin 1857,




