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Uniform och strategi i Kina.
Enligt Cobden, som offentligt i parla

mentet beskyllat det moderna England 
för feghet och ögontjeneri mot starka, och 
röfvaraktighel och grymhet mot svaga na
tioner, utan att Palmerston, hvilken det
ta personligen gällde, vederlagt denna be
skyllning; — enligt Cobden och andra 
engelsmän har palmerstonska politiken 
blott derför handlat sä dumdristigt och 
okonstitutionelt mot Kina, emedan man 
visste, att de icke hade några krigsskepp, 
bombmörsare eller reflade gevär att fruk
ta för. Kineserna anses för fega. De 
äro åtminstone okrigiska. Deras stora 
land är en trädgård. Hvarje liten jord
lapp, om än aldrig så mager af naturen, 
bringas derhän, att den föder sin familj, 
och det till och med om den icke är stör
re än ett stort rum hos oss. Alla idka 
åkerbruk och trädgårdsskötsel. Derjem- 
te har hvarje by sitt bibliothek, sin tid
skrift, ja till och med sitt tryckeri, så som 
engelsmannen Martin af egen erfarenhet 
skildrar det. Under sådana förhållanden 
kunna de icke vara stora krigare. Här
till äro de alltför civiliserade. De äro 
för anständiga, för bildade, för civilisera
de till att öfva sig i skjutning, huggande 
och bombarderande. De hade icke hel
ler några fiender i sitt stora himmelska 
rike. Men efter att de ”rödhårige barba
rerna,” som engelsmännen kallas af dem, 
sedan 1843 genom ”Opiumkriget” tilltvin- 
gat sig ingång till åtminstone fem ham
nar och kolonien Hongkong, uppstod myc

ket fiendskap, tvist och förargelse, och 
sedan dess skola de äfven blifvit bättre 
soldater. Åtminstone hafva de vid och 
efter Cantons bombardement ådagalagt 
prof på tapperhei och ett till högsta grad 
stegradt mod. Ensamma och i massor 
föra de ett utrotningskrig mot allä ut- 
ländningar, som inporterat lögn, bedrä
geri, opiigiftet och bomber, istället för 
den utlofvade ”vesterländska civilisatio
nen.” Dervid äro de väl den Engelska 
krigskonsten underlägsna, så att de, vid 
fortsatt strid, troligen komma att duka 
under för engelsmännen, så vida ej sårad 
nationalkänsla och raseri ersätta hvad som 
felas i krigskonst.

Under sådana omständigheter, kan det 
vara af intresse, att erfara något om den 
Chinesiska militär-disciplinen. Soldater
na se i våra ögon något löjliga ut. De
ras beklädnad hänger, fladdrande och be
synnerligt tillskuren, omkring lifvet på 
dem; på ryggen bära de ett pansar af 
största värde, om bröst och lif bära de 
äfven pansar af läder, officerarnes äro 
rikt utsirade; vidare många slags sällsam
ma hufvudbonader, d<ribland äfven en 
hjelrn med fjäderbuske, som skulle påmin
na om den preussiska pickelhufvan, om 
den ej vore mindre och smakfullare. An
dra hufvudbetäckningar likna våra be
skedliga mostrars nattmössor, med den 
skillnad alt de äro af läder; på några äro 
drakar och andra djur anbragta, för att 
redan på afstånd sätta skräck i fienden.

Vår afbildning är en copia efter en 

teckning af en chinesisk målare, hvilken 
teckning Engelsmannen Martin hemförde 
och som ger en åskådlig och trogen bild 
af de chinesiska uniformerna, i synnerhet 
officerarnes. De vanligaste vapnen äro 
lansar, bågar, svärd, lieformiga men rakt 
uppslående och spetsiga lans-sablar samt 
luntbössor, hvilka affyras som kanoner. 
Dessa luntgevär finna vi löjliga med vår 
högt uppdrifna mordgevärskultur; men 
hos ett folk, som ett par tusen år förr 
än vi uppfann krutet och boktryckerikon
sten, bör detta få gälla såsom beröm. 
Dervid äro de särdeles öfvade och fruk
tansvärda med sina korta svärd och den 
gamla skölden, då de fäkta som Horners 
hjeltar och män. Äfven den fege kan på 
långt, säkert afstånd nedskjuta sin man. 
Ville man sluta af svärdet och skölden, 
såsom deras hufvudvapen, så skulle de i 
moraliskt mod stå högre än vi med våra 
på långt afstånd träffande mordgevär.

Äfven i taktik och strategi äro de ej 
att förakta. Liksom i deras philosofi och 
mythologi, så herrskar äfven femtalet i 
deras militäriska in- och afdelningar. 
Soldaterna uppställa sig alltid i rofar af 
fem man. Tre gånger fem compagnie!- 
utgöra en ”Chin” (Bataljon). E.i bataljon 
består med offieerarne af 450 man. I 
fält och vid manöver höra alltid trettio 
compagnier tillsammans, som uppställa 
och röra sig i bestämda figurer. Dessa 
figurer hafva ett gemensamt namn ”fly
gande draken,” ”förstörande molnet” o. s. 
v. Hvarochen sådan figur har åtta ”Kva,”

— Du må säga hvad du vill, men jag skall ändå 

bli rik, innan jag går till den sista hvilan. Jag är 

af god familj och kommer behämdt att ärfva; jag dröm

de till och med i natt, att jag fann en hel hög guld

mynt vid tröskeln till min dörr . . .

— Nå, i så fall har du ännu bra länge att vänta. 

Om du ändå drömt om spindlar, det betyder pen

gar .. .
Plötsligen hörde de begge makarne ett buller öfversl 

i trappan.

— Ilvad kan det vara? — sade sotann.

— Äh kors, — sade hustrun försmädligt, — ka» 

du inte böra det? del är råttorna, som göra narr af 

dig och bry sig föga om det spratt, du spelat dem.

—• Det är förvånande, — mumlade mäster Smet; 

— Jag har likväl tilltäppt alla hål mid kalk och glas- 

skärfvor. Jag skall ändå för ro skull se (fler . . . 

Det var väl i alla fall blott en; (y nu är dit tyst.

— Men Smet, -- sade hustrun, — tänk om vi 

en vackir dag hlifvo rika, hvad skulle du då tage 

di; till?

olaren fortfor: Gå ned till Scheldc-stranden, när del blåser bra, och tilla på de för

bilågande molnen. Hvad önskar du se? En man till häst? Napoleon? En jette? Eu 

vagn med fyra hästar? En drake med sju hufvuden? Du behöfver blott önska och det 

önskade framställer sig för dina ögon. Nå, på det sättet är dit äfven med dig, The

rese; du har en skruf lös.

Hustrun intog åter sin plats vid bordet och sade med en min af dystert hifvek.

— R<t är besynnerligt, alt du så envist vill tala om det der i dag, och jag är nästan frestad att tro, alt
du i eftermiddag varit hos vår advokat. Den bofven! sedan han nu i två år gifvil mig hopp, lockat från mig en

hel hop pengar för stämplad! papper, brefskrifning och fiu'd vet hvad mera, säger han i dag, all så stor min fa

milj än föröfrigl är, består den dock blott af fattigt folk. Han gaf mig alla mina bref tillbaka och lät mig på

höfligt sätt förslå, att jag ej mera borde besvära honom.
— Nå, den advokaten är en bra karl. Ilan kunde ännu narrat af dig en vacker liten summa. Men i

stället för all fiska efter dina pengar, ger han dig ett godt råd för intet. Dit finnes ej många sådana advokater, 

åtminstone som jag hörl; ty jag för min del känner ej till den saken, och om de skulle lefva af mina pengar,

lingo de ej myckel smör på brödet.
Delta samtal tycktes hafva befriat mor Smets hjerla från all den förargelse, som beta dagen hvilat på d<t- 

xamma. Hon yttrade nu i en betydligt lältad lon:

LYCKAN ATT VAKA RIK.
Berättelse af Hendrik Conscience. 

(Forts, fr. N;o 21.)
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»varande emot elementernas grundämnen 
i deras filosofi. Åtta bataljoner bilda i 
en slagtning en fast fyrkant med office- 
rarne i midten. Tre gånger åtta batal
joner med hälften öfvade soldater bilda 
sig framför denna lefvande qvadrat till 
två halfcirkelformiga linier. Den främsta 
skall göra det första anfallet i drabbnin
gen, under det den andra och qvadraten 
blifva stillastående Tolf bataljoner an
gripa eller hålla s'ånd emot fienden. Så 
snart en af de tolf blifvit tillbakaslagen 
eller ur stånd alt strida, rycker en frisk 
fram ur den andra halfcirkeln. Man har 
berömt de gamle Romanies strategi der- 
före att de med friska troppar angrepo 
hvarje fiende tre gånger; men om man 
får sluta från ofvannämde uppställning, 
angripa Chineserna 24 gånger med friska 
troppar, innan det kan lyckas fienden att 
anfalla sjelfva kärnan eller fyrkanten.

Trots det afgifna tadelvotnm emot Pal
merston, skola Engelsmännen fortsätta el
ler förnya striden emot China. Med bom
ber ifrån simmande krigspalatser är detta 
hvarken någon konst eller ära. Men vi 
skulle vilja se, huru Chineser och En
gelsmän på fasta landet och i en ordent
lig batalj skulle taga sig ut emot hvar
andra.

Vattcnglas
«ger så många förträffliga egenskaper att 
de sannolikt skola förskaffa det ett mång
faldigt användande. Då dess bruk emel

lertid ännu ej är särdeles bekant, så med
dela vi här en sammanträngd beskrifning 
öfver dess egenskaper och användande.

Vattenglas (en kemisk förening af kali 
eller natron med kiselsyra) framställdes 
först 1818 af Professor Fuchs i München. 
Det fås vanligen genom sammansmältning 
af 3 delar quarts med 2 d. potaska eller 
soda, under tillsättning af lilet kol. Då 
materialierna ej äro fullkomligt rena, blir 
produkten stötande i grönt eller grått; i 
fint pulveriseradt tillstånd upplöses det 
genom kokning i 5 delar vatten. Utom 
det af uppfinnaren förordade bruket der- 
af till att dermed bestryka trä, tyger och 
papper för att skydäa dessa föremål mot 
eld, hafva nyare omsorgsfullt företagne 
försök af Fuchs, Schlotthauer, Kuhlman 
i Lille och D. Marquart i Bonn bevisat 
dess användbarhet i mångfaldiga andra 
riktningar och föranledt storartade fa
briksanläggningar för detsamma, isynner
het i Frankrike och Tyskland.

Vattenglaset användes vanligen kallt 
och bör förvaras i väl tillslutna kärl. Det 
förekommer i allmänhet i handelen i form 
af en tunn sirap, så kallad 33 graders 
(d. v. s. innehållande 33 procent torrt 
natron vattenglas *)  hvilket i denna be
skrifning förutsättes, då ej annorlunda 
säges. Hvarje öfverstrykning härmed bör 
vara fullkomligt torr, innan den nästa an

•) Då torrt vattenglas fordrar 5 delar vatten till 
upplösning, framställes detta genom att åter 
afdunsta de 3 delar vatten.

— Nå, inte kan jag hitta på allt på en gång. Med 

ett ord, jag skulle lefva och äfven låta mina vänner 

lefva!

— Och skulle du förblifva sotart?

— Utan Ivifvel! Men jag skulle bara sola för mitt 

nöjes skull.

— 0, du enfaldige! — utbröt hustrun högt skrat

tande.

— Nå, hvarmed skulle jag annars fördrifva tiden? 

•— frågade mäster Smet. — Tror du kanske alt jag 

bara skulle sitta på krogen dagen i ända? Säg nu du 

för ro skull, Therese, hvad du skulle ta dig till, om 

en skatt fölle ned till dig från himnukn?
— Äh, dij förslår jag bällre än du, — sade hu

strun triumferande, •— jag är af god familj; jag skulle 

köpa ett stort hus i Kipdorp eller vid Meirtorgel; der, 
näst måste jag hafva mig en vagn med fyra hästar och 

om vintern en släde. Jag skulle bära kläder af siden 

och sammel samt nyttja muff och boa!

— Bra! ... År dit in sådan tingest, som ser ut

töm ett vihjiiirs svans?

bringas; det fäster icke på nyss oljmåla- 
de ytor, innan oljan antingen genom luf
tens inverkan är förtärd eller genom konst 
aflägsnad. Penslarne som härtill använ
das, måste sedan väl uttvättas, emedan 
de annars bli stenhårda.

Vattenglaset brukas:
1) till murar och sten invändigt i 

byggnader, till glas och porcellän, an
tingen ensamt, eller utrifvet med färger 
till målning.

2) påträ mot eld, luft och fuk
tighet.

3) på metaller mot rost och erg.
4) på sten, isynnerhet porös 

kalksten, mot förvittring samt 
till gipsfigurer.

5) till beredande af hydraulisk 
kalk (romerskt cement.)

6) på papper och väfnader.
7) till kittning af glas, porcel

län, sten och metaller.
8) till tvättning af ylletyg.

1. Till murar och sten, till 
glas och porcellän. Härtill är vat
tenglaset otvifvelagtigt af den största och 
väsentligaste nytta. Man öfverstryker mu
ren först med en upplösning häraf. (6 fö 
till 12 'tb regnvatten, och anbringar se
dan den bestämda färgen, utrifven med 
en dylik upplösning, och skulle här och 
der fläckar visa sig, derigenom att det 
inträngt olika i muren, så kan man gö
ra en tredje öfverstrykning, men färgen 
då afrifven med 4 fö vattenglas i 8 fö 
vatten: dessa mängdförhållanden äro till

för Guds skull, låt mig vara i fred och tala ej me

ra om denna inbillade egendom; Gud gifver oss ju vårt 

dagliga bröd och tillåter mig all tömma ett glas med 

mina vänner; hvad behöfves vill mera’

__ _ Ja det är väl sant; men om du nu verkligen 

ri dag blefve rik?

Hannen lade handen på pannan och sedan han ett 

«gonblick funderat, sade han:

— Ilvad jag skulle taga mig till? Så, först skulle 

jag låta måla façaden på vårt bus och på vår skyll 

skulle boksläfverna A. B. vara förgylda. Dernäst skul

le jag på en gång köpa fyra skinkor, för att sorgfritt

kunna lefva under vintern. Och sedan? Jo sedan skul

le jag gifva fyra säckar potatis och sex matt kol at

den fattiga inkan, som bor derborla vid hörnet mid 

lina stackars barn. Och för det fjerde skulle jag kö

pa ett bus åt vår Paul; och på hans bröllopsdag med 

Trinitle skulle vi göra ett kalas, så att man skulle kän

na osd dirai ända till Kauwmbtrg.

— År dit allt? Dit vore visst lönt att vara rik 

för »å pass!

— Ja del är det! ... En sådan boa är bra dyr, 

kan du tro! ... Jag skulle bära diamanter på bröstet 

i öronen och på fingrarne och baktill på min klädning

ett släp likasom droltningarne bära på flammandska 

alern; och öfverallt, hvart jag gick, skulle 

gå bakefter mig i gul frack och med guldgalon

. . Och sedan skulle jag promenera hvar

icrna, så alt kryddkrämarens husjru kunde 

harm! . . .

— Sluta, sluta! — skrek sotaren, — annars

du mig att spricka af skralt! Nej kan man bara böra 

på! Mor Smet, solarens hustru, promenerar genom staden 

i en klädning med släp, mid en räfsvans kring halsen 

och en kanarifogel i hälarne bakefter sig! Om inte du 

är galen, Theres, så blir jag dit. Låt föra mig i så 

fall till dårhuset, ty du kan vara öfvertygad, att en af

oss måste hafva en skruf lös. Mm lyssna! Hörer dn 

hvilket buller dit är dérnppe! Till och mid råttorna

skratta ut oss.

— Ilvad är det som så huserar på vinden då? 

Hvilket buller! Gå och se. efter, Smet, (åppna heldre 

åter alla hålen; ty sidan du spelade råttorna delder 

(Fortsättning pag, 474.)
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räcklige till 600 qvadratfots yta. Emel

lertid låta icke alla färger blanda sig med 

vattenglas; de bäste äro Zinkhvitt, blan- 

dadt med Vi eller ’A peimanent hvitt (svaf- 

velsyradt baryt framstäldt på våta vägen) 

gul och bränd ockra, chromgult, blå och 

grön ultramarin, schweinfurtergrönt, cin- 

nober o. s. v. Blyfärger kunna endast 

användas blandade med andra, vfittfärger 

allsicke, lika litet pariser eller berliner- 

blått. Hvita väggar kunna bestrykas här

med, antingen ensamt eller blandadt med 

kalk. I alla tillfällen kan muren seder

mera tvättas med såpa och en borste utan 

att taga skada.
Glas mål .dt med vattenglasfärger blir 

halft genomskinligt; använder man per- 
manenthvitt och kali-vattenglas, medde

lar detta glaset en vacker mjölkhvit färg, 

som efter en kort tids förlopp ej låter 

aftvätta sig och som är bättre än matt- 

slipadt glas.
2. Till trä mot eld, gl uf t och 

fuktighet användes först en upplösning 

af 1 d. i 5 d. regnvatten, hvartill man 

sätter '/jo slammad krita, träet betsas; till 

den andra öfverstrykningen sättes litet 

mera krita och slutligen målar man träet 

med den önskade färgen afrifven med en 

starkare lösning; ofvanpå denna kan man 

fortfara att stryka vattenglasupplösning 

tills det blir som lackeradt. Användt u- 

tan färgtillsats, meddelar vattenglaset trä

sorterna en mörkare färg. Det är an

vändbart att skydda byggnader mot eld, 

mot mask och svamp; vidare till fat och 

sprattel, skulle man tro, att alla råttor i granskapd 

kade stämt möte med hvarandra.
Sotaren steg upp, påtände sin lykta och tog bakom 

skåpet en gammal rostig sabel.
__  Jag skall ställa hufvudena tillrätta på dem,— 

sade han. — Laga emellertid några smörgåser ål mig, 

ïkerese; ty jag vill snart ha mig mitt krus öl.

Mor Smet bld in leidigen lång stund ensam och 
lossnade på del slammer, som ht nues man åstadkom, i 

<kl han med sin sabel slog på vindsgolfv.et.
Men plötsligen upphörde allt buller. Hustrun försjönk 

j djupa drömmtrier om sidenklädningar, diamant-örhän- 
jtn och lakejer nud guldgaloner,

Kndlligen hörde hon steg i trappan och en viss för
våning målade sig å hennes ansigte, då hon icke varse- 

JM något ljussken dtruppe.
— Har ljusd i lyktan slocknat? — frågade hon.
Sotaren stig tv st utför trappan och nalkades sin hu- 

»tru med vacklande steg. Han darrade och en kall svett 

pc rlade på hans bleka ansigte.
Hustru» utstötte dt skrik, sprang upp och ropad-: 

kärl, då man hälleren upplösning af vat

tenglas i regnvatten (1 d. till 2 d.) i 

sprundet på fat, som äro ämnade att för

vara viner, spirituösa, oljor och dyl., om

skakar dem så att lösningen kommer att 

beröra alla sidor, låter det öfverflödiga 

utrinna och »ätter kärlen till torkning på 

ett varmt ställe: det blir derigenom lätt 

att rengöra och all insugning oeh afdunst- 

ning af de deri förvarade ämnen före- 

kommes: Vid behof förnyas detta förfa

rande flera gånger.
3. På me taller mot rost och 

e r g. Användt antingen allena eller med 

färgtillsatser skyddas vattenglaset mot 

rost; de öfverstrukne föremålen böra dock 

en tid skyddas mot fuktighet, tills öfver- 

draget är hårdt och fast, Tillblandas fin- 

refven brunsten och blandningen strykes 

på jern, så tåler detta glödhetta utan 

skada.

4. På porös kalksten mot för- 

v i 11 r i n g. Utrörer man rifven krita med 

vattenglasupplösning, så erhåller man en 

massa, som hårdnar långsamt i luften och 

slutligen antar en sådan hårdhet, att den 

kan användas till restauration af monu

menter, gesimser m m. Neddoppar man 

flera gånger krita eller kalksten i en vat

tenglasupplösning och utsätter den hvar 

gång för luften, så blifva de så hårda, 

att de kunna mottaga politur och tilloch- 

med gifva gnistor mot eldstål. Efter en 

längre tids förlopp tränger denna hårdhet 

till det inre af massan.

Till gipsarbeten bör endast med behö

rig försigtighet en mycket förtunnad k a- 

li-vattenglas lösning användas.

5. Till beredning af romerskt 

Cement blandas bränd kalk med 10 

proc, torrt vattenglas, begge fint pulve- 

riserade, då man erhåller en massa, som 

eger alla egenskaper af den s. k. hydrau

liska kalken, och som med fördel kan 

brukas vid vattenbyggnadsarbeten. Der- 

emot eger ej vattenglaset förmågan att 

kunna uttorka fuktiga murar genom på- 

stry kning.

6. På tapeter och väfnader; 

när man först genom ett försök öfverty- 

gat sig, att färgerna kunna tåla det: så

dana tapeter kunna sedan tvättas utan att 

skadas.

7. Till kittning af glas, por- 

cellän, sten och metaller, kan 

man använda en stark, något uppvärmd 

upplösning, hvilken man med en pensel 

stryker på de förut till kokande vatten» 

temperatur uppvärmde ytorna, trycker 

dessa fast tillsamman, sammanhåller det 

hela med ett snöre eller dylikt och sätter 

det på ett varmt ställe till fullkomlig tork

ning, hvartill kan åtgå 8—14 dagar.

8. Till tvättning af ylletyger, 

hvitå och färgade, blandar man 1 

del med 100 d. vatten, lägger tygerna 

deri 10—12 timmar, afsköljer dem i rent 

vatten och torkar dem.

Man har äfven föreslagit att blanda 

vattenglas med lera till byggnadssten, 

med krita till lithografisk sten, med mag

nesia till konstigt sjöskum, samt i ställe

— Min gud, hvad har händt dig? Hvad har du 
sett? En tjuf? Ett spöke?

— Tyst qvitina! Låt mig himla andan.
— Mi n In ad slår på då? Jag är färdig all dö af 

ångest!
— Tig, tala sakta, Thtresc! ingen får höra oss.
Han närmade sig, lutade sig ned och hviskade henne 

i örat:
— Therese, kära Therese, din dröm är förverkli

gad; en skatt, en stor skatt!
— Ack! min stackars olycklige Smet! — utbröt 

hustrun full af oro; — han har förlorat förståndet.
— Ih nej, men gör ingen uppståndelse, såvida du 

icke vill göra oss olyckliga. Jag har funnit en skatt 
lik din, du har drömt dig.

— En guldhög?
— Nej, men en påse full med pengar; idel guld- 

och silfvcrmynt. kom, tag lyktan, så skall jag visa 
dig skatten.

Nu började äfven hustrun darra. Hon trodde honom 
tala på fullt allvar. Trots hennes upprördhet samman
drog sig hennes läppar till dt feberaktigt leende. Linder 

......... " ............ ............... t
det hon följde sin man, sade hon med ängslig stäm
ma:

— Smet, narra mig inte! Om det icke vore sant, 
skulle jag dö af fasa.

— Tig, annars skall du till slut förråda oss..
— Men på hvad sätt har du då gjort fyndet? — 

frågade hustrun med halfqväfd röst.
Mäster Smet stannade, som om han ville tillfreds

ställa sin hustrlis nyfikenhet, inuan hon finge » 

skatten.
— Icke sant, Therese, du har ju hört, huru jag 

rumsterade på vindsgolfvet med min sabel. Då jag 
kom ditupp, såg jag ej en enda råtta; men sedan jag 
bullrat en stund, kommo dock två stycken kilandes fram 
ur ett hörn. De sprungo midt emellan mina ben och 
försvunne bakom den mellanbjelke takd hvilar på. Jag 
genomsökte alla vrår; min fann ej något hål, hvarige- 
nom de begge råttorna kunnat undkomma. Ehuruväl 
det icke fanns ringaste hål i slog jag ändock
omkring med sabcln, jag vet ej sjtlf hvarför. Dd lät
så ihåligt, alt jag började slå ännu häftigare, i den tron, 
alt råttorna voro derinne. Plötsligt uppspringer från
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för fernissor, att dermed öfverstryka mål

ningar, kartor o. s. v., men ännu äro ej 

tillräckligt mänga försök dermed gjorda 

för erhållande af bestämda resultat.

Humoristiskt.
Eli Berliner hästhandlare erbjöd en 

rik jude till salu en häst, hvara förträffli

ga egenskaper han lofordade. Till slut 

tilläde han: Låt ieke denne förträfflige fux 

gå er ur händerna, ty om ni klockan fem 

på morgonen rider på honom från Ber

lin, så är ni klockan sju i Potsdam. — 

Ah, svarade juden, hvad gagn har jag af 

det; klockan sju är mig för tidigt i Pots

dam.
Kritikens frihet. Då år 1759 en 

filosofisk kritik visade sig i ”Berliner Li

teraturbriefen” öfver en dikt, hvars för

fattare var Fredrik den Store, drogs kri- 

tekern, Moses Mendelssohn, af generalfi- 

skalen till ansvar Då svarade Mendelssohn: 

”Den som gör versar, slår käglor, och den 

som slår käglor, han må vara kung eller 

bonde, måste iinna sig uti, att kägelpoj

ken säger honom, hur han slår.” Har

med var saken uppgjord, kungen erfor ej 

något derom.

C h a r a d.
Knappt ett enda ibland djuren 

njuter högre än mitt första 

utaf menskans godhet prof. 

Makligt af sig till naturen, 

•lipper det att tänka, träla, 

•lipper hungra eller törsta, 

får kurtis till husbehof.

lijilken <n fyrkantig bräda och pladask föll något så 
hårdt på min fot, så att jag var nära all skrika till af 

smärta.
En guldklimp?

_ Ahnej, en penningpåse. Vid fallu gick dt n sön
der, och guld- och silfvermynt rullade omkring på golf- 
vcl Jag blcf som träffad af åskan; lyktan föll mig ur 
handen; jag darrade så, alt jag måste stödja mig vid 
muren, för all komma ner. Allting gick rundl för mi
na ögon och jag var alldeles som drucken Kom nu; 
men gå på tåspetsarna och tala så sakta- som möjligt.

Sidan de kommit upp på vinden, förde solaren sin 
hustru fram till bjtlken och lät ljusskenet falla på cn 

skinnpåse, som låg midt emellan de kringströdda pen

garna.
Mor Smet utstötte ett qväfdl 

gjorde öppningen i påsen ännu 
mellan myntet, förblcf en stund 

glädjerop, föll pä knä, 
större, stack handen in 

försänkt i slum förun

dran och steg derefler plötsligen upp, dansade som cn 
svagsint omkring på hela vinden och ropade slutligen

med hög röst:
— Ack,, jag förmår ej mera! Jag måste tala. Ilim 

Ynglingen — man må ej klandra 

honom derför — när hnn går i 

friarärenden åstad, 

är så viss att få mitt andra 

af sitt hjertas huldgudinna; 

men nog händer det han får i 

stället ■— uck, jag vet väl hvad. 

Ung och kär, man tror så gerua 

att ett hjerla med mitt hela 

är för verldslig sällhet nog. 
Stackars yngling, stackars tärna! 

gifve Gud, när sä j glömt den 

rol, som guldet månde spela, 

allt ert hopp er ej bedrog!

Ordet till Charaden i N:o 21 är:

Mol-dat.

Anmälan.
Från C. Petersens Lithografiska Inrättning 

och Boktryckeri, och på dess förlag har 

utkommit:

Praktisk Handledning i Vålskrifning, 
uppställd uti 150 Öfningar,

af J. A. ZACHHISSON, Skollärare, 

och är att tillgå såväl i Bokhandeln som 

hos Förläggaren à 24 sk. Bko. Arbetet, 

som erhållit portofrihet, kan äfven erhål

las med posten, då man jemte reqvisition 

insänder till undertecknad beloppet för de 

önskade exemplaren.
Såsom Anmälan till detta arbete torde 

de grunder, Författaren uti sitt förord an- 

gifver sig hafva följt vid Förskriftens ut

arbetande, böra anföras:
”Emedan man vid all undervisning bör

melskc Gud, så ha vi då ändtligen. blifvit rika, mycket 

rika !
Betagen af ångest fattade sotaren sin hustru vid ar

men och lade sin hand på hennes mun, under det han 

i cn sträf och hotande ton hviskade.
_ Så tig då, din dumma fjolla! Du vill väl all 

grannarna skola få nyss om saken? . . . Hvad skola vi 

nu ta oss till med pengarna? . . .
— Vi bära dem ner och gömma dem i den stora 

kistan.
— Mm om dit kommer tjufvar?
— llvarför skulle dit komma några just i dag? Ki

stan har redan öfver hundra år stått der den star.
— Vore dil icke bättre att jag gömde dem i säng- 

madrassen?
— Ack, min käre Smet, man scr nog, alt du inte 

är vand vid pengar. Tror du, all riki folk gömmir si
na pingar i sängen? Gör bara som jag säger och Ligg 

dun i kistan. Om du i morgon finner cn nu ra pas
sande plats, så är dit god lid att ändra saken.

Solaren tog din andra lyktan och sade:

__ Tag du peugarne i dill förkläde, Therese, si 

börja mad det enklaste, samt öfvergå till 

det svårare och mera invecklade i den 

mån, lärjungens insigt oeh färdighet ökas, 

böra Skriföfningarne ställas så, att det 
lätta o c 51 enkla alltid föregår 
det svårare. Af samma skäl böra 

likartade och besläktade for
mer sammanställas, för att i 
deras naturliga ordning- in- 
öfvas.

”En sak i sänder" är en grundsats, som 

med fördel tillämpas vid all undervisning; 

börande således allt, som ej 
till ämnet hörer, derifrån af- 
SÖndras Krislendomskunskap, lefnads- 

vishet, rättstafning m. m., som brukar 

förekomma i förskrifter, äro ämnen, hvil- 

ka hvarförsig tarfva grundelig öfning, och 

ej vinna på att behandlas såsom bisaker 

uti en förskrift, der allt innehåll endast 

blir en tom utanlexa, afledande.uppmärk

samheten från hvad som här är hufvud- 

sak, nemligen formen. Sedan ämnet så

lunda blifvit befriadt från hvad, som iör 

detsamma är främmande, böra ock 
de särskilta öfningarna på ett 
åskådligt sätt från hvarandra 
skiljas, så att lärjungen klart inser 

hvad och huru mycket, som för hvarje 

gång skall inläras, i hvilken afsigt öfnin- 

garne uti denna förskrift blifvit så ställ

da, att de efter bladets sönderdelnin g 

hvardera -utgöra en särskild tabell Häri

genom vinnes äfven ett muntrande om

byte, och slitning undvikes å den del af 

förskriften, som för tillfället ej begagnas.

skall jag gå ned och skjuta rigeln för dörren, och ak 
la dig, att du icke slamrar.

Under det alt hustrun uppsamlade pengarna och stij 
nedför trappan und din lunga bördan, sköt Smit rigcln 
för gatudörren och onivred nyckeln i låset, hvarefler 

han med den slörsla noggranhil undersökte om äfvci 
fenster, bakdörrar, källarhrckan och allt annat var väl 
stängdl. Under tiden hade hustrun nedlagt hela skaltei 
i kislan och satt redan mid rördl hjerla och hell ork 
hållet försänkt i tankar bredvid sin rikdom.

Hennes man närmade sig, utsträckte handen oe-b sade 
hcll torrt:

— Ilil mid nyckelnl
— Nyckeln? — frågade mor Smit hell förvånad 

och med bister min. — Dit vore, vackert, alt du på 
våra gamla dagar till och med skulle hafva nyckeln. 
Jag har mid heder burit dm öfver tjugofem år. Ha, jag 
förstår; du skulle väl gerna vilja rumla upp pengarna 

i kompani med dina soliga kamrater! Slopp, min gubbe, 
jag är birre öfver kassakistan.

Torts.,
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Vertical genomskärning 
längs piecens axel.

Horizontei genomskärning 
längs piecens axel.

3#

tag?»
; j JS. J

Engströmska kanonen. Svensk kanon, som laddas frän dess drufva

Sjelfva bokstafsformerna böra vara na. 
turliga,regelmässiga, t stor ska» 
la tilltagna och så vackra, som 
möjligt. Onaturligt är t. ex. tryckta drag 
uppåt och dylikt, som ofta förekommer uti 
förskrifter. Allt sådant, äfvensom gravörens 
så kallade fria fantasier, hvilka göra all re
gel omöjlig, bör noga undvikas. Bokstäfver- 
nas storlek bidrager, att äfven de minsta 
partier tydligare framträda. Det är föröfrigt 
vida lättare att med pennan efterbilda en 
stot figur i förminskad skala, än tvertom."

Vidare yttras:
"Befinnas dessa grunder riktiga, så inses 

lätteligen våra nu tillgängliga förskrifters o- 
lämplighet. Huruvida man åter uti detta 
försök lyckats närma sig rätta tillämpningen 
af samma grunder, öfverlemnas till den er- 
farne granskaren att välvilligt bedöma.’’

Och härmed tager sig undertecknad, för
läggare, friheten fästa resp. Skollärares och 
Allmänhetens godhetsfulla uppmärksamhet 
på detta arbete, hvars billiga pris: 24 sk. 
Bko, icke minst torde bidraga till dess 
spridning. Göteborg i Maj 1857.

CHE. PETERSEN.

—<—♦—»■

Engströmska kanonen.
Man har nyss i Vincennes på Napoleon 

den III:s befallning slutat en serie af gan 
ska märkvärdiga experimenter med en 
kanon, uppfunnen af Lieutnant Engström, i 
svensk tjenst.

Det utmärkande hos Engströmska ks.no 
nen består deri, att den laddas ifrån kano 
nens drufva och är försedd med en sär
skild lavett, på hvüken kanonen verkställer 
sin reculerande rörelse.

Härmed följer Eomanbihanget; ’Svärmarne,”
Nanu No utgifves Söndagen den 7 Juni samt Musikbihanget, B sidor.
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