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ILLDSTRERADT NYASTE

SOND AGSMAG ASIN.
N:O 23. Utkommer hvaije Söndag. Götheborg den 7 Juni 1857. Prie för är: 6 R:dr 3» sk. B;co. XI årgången.
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Konslutställningsbyggnaden i Manchester.

Konstutställningens öppnande i 
Manchester.

(Af ett ögonvittne.)

För sju shilling och sex pence, alltså för 
ungefar 7 R:dr Rmt. till Manchester fram 
och tillbaka. Resa fyrahundra engelska mil 
på jernbana for 7 R:dr! Det var dock, ef
ter allt hvad jag sett, för mig det märkvär
digaste, sedan jag i mitt logis i London ha 
de satt mig att hvila, för att sedan upp- 
skrifva, hvad jag ännu hade i friskt minne 
från deltagandet i ”Konstutställningens invig
ningsfest i Manchester.”

Men för att förebygga, att denna märk
värdighet icke skall åstadkomma någon o- 
lycka i små penningpungar, tillägger jag 
genast, att farten det var det minsta. Hade 
jag icke bott hos en vän och der intagit 
min kroppsliga föda, skulle knappt min kas
sa och kredit räckt till att åter komma der- 
ifrån och hem. Andra, som voro anvisade 
till Manchester hotellens gästfrihet, berättade 

mig rysliga historier och räkningar på sa
ker och ting, dem de aldrig sett, ännu min
dre njutit.

Men nog härom — nu till böljan.

Den första märkvärdighet, som kommer 
mig i pennan, är ett yttrande af en dame 
i en silfvergrå, rödgarnerad mantilj och med 
tjocka, bruna, fullblods-engelska lockar. Det 
pratades naturligtvis på vägen och midt un
der utställningen mycket makulatur, bland 
annat äfven om konstens pedagogiska och 
moraliska inflytande på menniskans natur 
och tänkesätt. En gentleman i styfstärkt 
skjortbröst förnekade detta inflytande helt 
och hållet,

”Helt och hållet motsatsen,” inföll damen 
mellan sina bruna lockar; ’’jag finner i den
na konstens verkan dess enda magt. Bul- 
wer Lytton säger någonstädes: ingen kunde 
studera den store djurmålaren Landseers 
hjortar, hundar och hästar och sedermera 
misshandla en hund.”

Det är en bekant, redan uttalad sanning, 
men i denna form från en vacker mun fö
rekom den mig som trumf mot en beryktad 
gudsförnekare af idealitet och af det sköna 
i synnerhet. Men nu till saken.

Den beramade femte Maj var jag bittida 
uppe i Manchester, hvarest röken icke tåler 
något Majgrönt. Men i dag älskade jag 
den. Denna rök och denna bomull hade 
inom tre veckor utan uppmuntran upp- eller 
nerifrån, af sig sjelf, af privata medel gifvit 
75,000 pund sterling till konstteroplets upp
förande, liksom i det närliggande Liverpool 
en enda köpman bygger ett stort bibliothek 
o. s. v. till folkets begagnande. Det är 
ädelt, om nånsin något bevisar verklig själs
adel. Jag tittade ut i de annars grå, en
formiga gatorna, på hvilka i första rummet 
barberare och hårkonstnärer sprungo om
kring, som om de voro förföljda af björnar, 
för att i rättan tid verkställa de många be 
ställningar på yfviga mansskägg och silkes- 
lockiga damhufvuden.. Modister och skräd-
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dare lupo, med ostädadt hår och bleka af 
nattvak, med stora bylten under armen.

Manchester är residens för en ny poli
tisk framtid; mycket liberalt; men också 
mycket loyalt. Det älskar, liksom hela 
England, sin drottning, och har en bryg
ga, hoteller och gator uppkallade efter 
henne. Såsnart någon från hofvet ämnar 
komma till staden, springer Lord-majorn 
ut med en utomordentlig hastighet. I dag, 
då prins Albert i den af barnsängen hin
drade drottningens namn skulle öppna det 
stora konsttemplet, förrådde redan den, 
icke gryende, utan den i ull gråfärgade 
morgonen flera uppfladdrande tecken till 
denna loyalitet. Under det att gatorna 
ännu voro toma och de fleste rullgardi
ner ännu nedrullade, blef det lifligt på o- 
taliga tak. Menniskor, icke större än kat
tor på de ofantliga husen och magasinen, 
klättrade omkring, för att fastgöra ofant
ligt långa stänger och utveckla skepps- 
stora fanor och flaggor: Union Jacks och 
kungliga standarer i alla storlekar och 
tyger. I Moaeley-Street, hvarest några 
af de största bomullslorderna bo, fladdra
de och vajade det så tätt och mägtigt 
från öfverst till nederst, att mången fick 
hatten slagen af hufvudet, när en vindstöt 
rörde flaggan i fjerde våningen.

Klockan ätta såg hela Manchester ut, 
som om alla tre förenade konungarikena 
hade sändt' alla sina fanor och flaggor hit 
för att tvättas, och att den stora natio- 
nalfanan just var upphängd för att tor
kas. Hvarje kärra, vagn eller omnibus 
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flaggade; tillochmed kärror med jernvägs- 
paketer flaggade med bomulls näsdukar; 
ja en tung, svart stenkolsvagn, som kom 
lik en jordbäfning dånande fram öfver 
Victoria-bryggan, hade i hvarje hörn Iven- 
ne ännu icke klyfna näsdukar.

Klockan nio blefvo vi uppblåste af vårt 
the med ägg, skinka vattenkrasse, kräf
tor o. s. v.

Ett litet regiment med ofantligt breda 
gröna skärp af gamla skogvaktare-orden 
(Foresters) vaggade fram genom gatorna 
efter nationel musik. Efter dem följde 
den icke mindre besynnerliga processionen 
af ett gammalt lustigt gille, hvars leda
möter sjelfve kalla sig ”underliga bröder” 
(Oddfellows), med gröna fanor, försedda 
med gyllene senteser. Vid detta tillfälle 
fylldes äfven fenster, tak på hus drosch- 
kor och omnibusar samt alla möjliga na
turliga och artificiela förhöjningar med 
menniskor, i synnerhet klättringslustiga, 
våghalsiga pojkar, och i gatorna blef ett 
rullande och skramlande af alla slags med 
vimplar beprydda åkdon, från tunga slats- 
ekipager till lätt framilande ”Broughams” 
o. s. v. Droschkor och omnibusar rasade 
så polis- och lifsvidrigt, att jag aldrig 
sett maken. Hvar och en tänkte vid den 
första färden på den andra och tredje och 
på de pengar, som i dag voro att för- 
tjena. Värdshus och fruntimmer, som 
hade möblerade rum alt uthyra höjde i 
dag sina dubbla priser till det tredubbla. 
Ölhus och hoteller visade sig med nya, 
stora skyltar, hvilka annonserade ”Konsl- 
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utställnings-öl” till tre pens pr ”mugg.” 
En restauration kallade sig ”Konstutställ- 
nings-spishus.” Vanliga bräder på pålar, 
som gjorde en menniska ett bord högre, 
hette ”Konstutställnings-skådeplatser,” en 
penny pr ”ståendeplats.”

Hvilket trängande och knuffande, då vi 
ändtligen närmade oss utställningen! Mån
ga svettades redan, så att det dröp af 
dem, och svuro då de funno, att den näs
duk, hvarmed de ämnade borttorka svet-, 
ten, redan var dem frånstulen. Hustrur 
med korgar och männer med barn på 
hvarje arm och andre till och med i rock
skörten (i England bär alltid mannen det 
yngsta barnet) rycktes ifrån hvarandra och 
skreko eller höllo sig fast i hvarandra, 
beslutsamme, att blott öfver deras lik 
släppa någon fram. På Stretford Road, 
den stora hufvudvägen till konsttemplet, 
hade tre- och fyrfaldiga vagnrader fast
nat i hvarandra. Fotgängarne barrikade- 
rades af Öl- och kakbodar och byggmä
stare med bräder och stolar (till uppfö
rande af ”skådeplatser,” 1 penny per 
ståndplats). Detta är öfverallt följden af 
för stor skyndsamhet. — Det gick för
färligt långsamt. Härunder studerade jag 
mig in uti flera ekipager: damehattar med 
ansigtena långt framom. Hattarne hänga 
numera icke på bakhufvudet, utan ha 
blott blifvit takdropp alldeles ner i nac
ken. I Old Trafford, temligen nära ut
ställningen, voro husens façader och tak 
fullproppade med hufvuden.

Slutligen hette det: Nu äro vi snart

sade Lu

anda inte

bättre af

LYCKAN ATT VAKA RIK.
Berättelse af Hendrik Conscience.

(Forts, fr. N:o 22.)

met skakade otåligt på hufvudet och mumlade:

— Nej tvärtom, jag gör det för att hindra dig från alla besatta slöserier. Då 

vi egde litet, tyckte jag det föga löna mödan all spara; men nu vill jag vaka öf

ver, all det äfven blir någol qvar för framtiden, då vi bli gamla och krassliga, och 

att vi med alla våra pengar icke innan vi dö och råka i nöd och elände.

— Jag inser nog, min gubbe lilla, all du icke kommer att hafva något godt af pengarna, — 

strun i en förtretad lon, — du talar som en girigbuk och grinar som en liksångare . . .

— Nå, Therese, hil nu med nyckeln!
— Nyckeln? Nej pass, säger jag, och skulle jag än släppa till både hud och bår, så lemnar jag 

nyckeln ifrån mig.
— Du får icke ta någol ur kistan utan mtd mitt tillstånd !

— Del vill säga, alt jag icke skall göra alliför stora utgifter. Om du icke vill begagna dig

pengarna än så, då kan du heldre låta måla en hop .sedlar på väggen; valutan blir precist di osamma, men du 

har mindre att ängslas för. *
— Du förslår mig i«ke, Therese. Om du plötsligt visar, att vi ha mycket pengar, i det vi bära kläder, 

som äro för dyrbara för vårt stånd, skola grannarne genast fråga hvarifrån vi fått dem.

— Ja, — sade hustrun eftertänksamt, — jag tror nästan du har rätt, Smet!

— Ack Therese, bästa Therese, var slug och tyst

låten och säg icke åt någon, att vi blifvit rika.

— På god vilja skall det icke fattas, — mumlade 

hustrun, böjande på axlarne, — men det välsignade 

pratandet är ett fel, som jag ärft efter min mor, sot» 
icke heller stack lungan i fickan; min mor . . .

— I alla fall, Therese, skall du göra klokast, om 

du hushållar med våra pengar.
— iled våra pengar? Du menar väl med mina 

pengar. Jag skall hushålla med dem så som det pas

sar för vårt stånd.
— Och vi skola låta Paul och de andre förslå, att 

vi nu ha säkert hopp om att ärfva; pojken kunde mista 

hufvudet och bli en slösare . . .

— Jag hör honom komma! — sade hustrun ; — 

fort rigeln ifrån, annars kunde han fråga, hvad vi bär 

ha för oss.
Sotaren gjorde som hans hustru sade och satte sig 

derefler ht 11 lugnt vid bordet, som om intet bade pas

serat. Utanför dören hörde man Paul sjunga och kort 

derefter steg han in. Dau^närmade sig bordel och sa

de i eo munter ton:
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framme, der är det! Hvilket? Konsttemp
let! Hvar? Vagnarne voro alla högre än 
konsttemplet, hvilket låg här så lågt och 
långsträckt som ett på näsan fallet torn, 
som en lång, bred jernbans- eller pack
huslada.

Min vän, f. d. assessor utan lön i Ber
lin, nu för tiden orakel och lärare för de 
unga bomulls-lorderna i Manchester, ha
de icke blott fribiljetter, utanjemväl pri
vilegierade fribiljetter, som förskaffade 
oss tillträde till det för prins Albert med 
den rikaste lyx dekorerade rummet vid 
ingången: röda damaststolar med luftbal
longlika, mjuka dynor till och med på 
arm- och ryggstöden, förgyldt bord, sam
metsgardiner, skrifdon af guld o s. v., 
derbredvid ett påklädningsrum (för den 
händelse att prinsen infann sig i resdrägt,) 
med en Cupido af marmor, som håller 
ett tvättfat, hårborstar, kammar, nagel
saxar, nagelborstar, nagelfilar, 5 eller 6 
tvålkulor, pomada och ett dussin slipade 
luktflaskor. De lärde äro ännu icke en
se i frågan, om det äfven här fanns en 
stöfvelknekt.

Första inträdet i konsttemplets inre gör 
det mest öfverraskande intryck af ange
näm villfarelse. Utifrån ligger konst
templet långt, lågt och bredt. Invändigt 
hvälfver och utsträcker det sig i ett blå— 
skimrande försvinnande perspektiv med 
rika ljus- och färgmassor, architektoniska 
linier och former. Upptill genom midten 
af takhvalfvet löper en lång strimma af 
hitnmelsljus genom glas. Hvalfbågens öf-

— Ack, livad vi ha skrattat i dag! det kittlar mig 

ännu i strupen. Tänken er, man har gjort mig till kap

ten i fogelfängaregillet.

— Nå, nå, intet behöfver dn göra så mvcket väsen 

af dej, — sade fadren.

— Ilvad står nu på då? Far är trumpen och så är 

mor äfven! Du är väl inte sjuk mor?

_ Skämta inte, du, — svarade modren allvarsamt. — 

Paul min gosse, jag far säga dig, alt vi få ärfva.

— Nu igen?
— Denna gång blir dd sanning.
— Jo, jag känner den gamla visan. Utan tvifvel 

efter vår tante i Holland?

— Ja just efter henne.
— Nå, dd är åler något man velat inbilla dig. Del 

är bara prat, intet sant, far?

— Denna gången tyckes dd vara sanning! — sva

rade fadren intygande.

— Nå, så mycket bältre, — utbröt Paul skrattande.— 
Då beställer jag mig dt par nva bvxor och dt dussin 

balskragar.

riga delar äro architektoniskt indelta i 
rutor i blågrått med röda infattningsli- 
nier. Häremot afsticka jernbjelkarne och 
pelarne i grönaktig brons med guldkan
ter. Den stora takbågens blå-gråa färg 
förlänar åt det hela lätthet, höjd och 
sublimité.

Rummen fylldes mycket snart, i syn
nerhet de röda stolraderna med dyrbart 
klädde damer, hvilka skrattade, så att de 
skälmska, stora ögonen sammankröpo som 
knapphål, då de besynnerliga dyrbart ko
stymerade officiela personerna skredo in, 
styfva herrar i stora, röda uniformer, be
satta med silfverfläckar och smaklösa a- 
rabeskbroderier, med uppfästade martial- 
ska hattar och glasögon, andre i vida 
purpurkappor, med vida svarta sammets
rockar med stora svarta sidenpåsar på 
ryggen, en mängd Lord-mayors med te
gelröda, i ögonen skärande nattrockar 
och trekantiga hattar, liknande diplomat- 
kuskarnes; herrar med hvita siden knä
byxor och ofantligt långa, broderade vä
star och röda strumpor o. s. v. Bredvid 
dessa civila uniformer ännu besynnerliga
re militära med sabel, uppfästad hatt, 
fjädrar och ordnar tvärs öfver bröstet, så 
tätt som uren i en urmakares fenster; de 
ännu besynnerligare särskilta gesandter- 
nas och diplomaternas, bland hvilka ock
så till en del funnos märkvärdiga person
ligheter, t. ex. Dallas, Förenta Staternas 
gesandt, utmärkande sig med det betyd
ligaste hufvud bland alla, medelst ett 
tjockt, snöhvitt hår, bredvid hvilket kcj-

Föräldrarna tego, och Paul, som förundrad betrakta

de dem, fortfor:
— Men det är ju, som om den goda nyheten hade 

alldeles förvrängt ert hjerla. Sägen mig åtminstone, hvad 

det är för underrättelse J hafvcn fåll?

—. Jag har ondt i hufvudet, svarade fadren; — jag 

skall i morgon ge dig närmare upplysning.

— Nå, så mycket ser jag, att något inträffat, som 

man icke vill säga mig. Folk som ärfva, ha annars ett 
gladl utseende. Kanske har det varit något litet gnabb; 

jag skall i del hela icke bry mig vidare om den saken.

Han tog den ena lyktan, tände henne och sade:
— 1 morgon får jag stiga upp klockan fyra; jag 

^ar tre skorstenar att sota på slottet och det är goda 

tre timmars väg dit. God natt och sofvén väl!

— Paul, — föl! modren honom högfärdigi i takt, — 

vi äro numera inga sötare. När du i morgon stiger upp, 

så kan du la på dig dina söndagskläder; förslår du?

— Nej minsann jag dd gör, ty nu tycker jag det 

går för långt.
— Föröfrigt behöfver du icke bege dig till slottet; 

ty en bdjenl har varit här och sagt återbud. 

sarens af Hayti svarta, gigantiska sände
buds, Baron Damier, afstack mycket ef
fektfullt och kanske ”historiskt.” Då den 
svarte jätten med de leende hvita tän
derna närmade sig gruppen, utur hvilken 
herr Dallas' hvita hår framstrålade, vän
de den senare den svarte ryggen, i det 
han blott då och då kastade föraktliga 
sidoblickar på den svarte jätten. Ja, han 
är en jättelik förebråelse mot den afsky- 
värda slafpolitiken i den hvita republi
ken. Vädrade det hvita hufvudet dess 
nemesis i den gigantiska negern med de 
förfärligt hvita, stora tänderna och de 
athletiska musklerna? Den gamle Dallas’ 
uppförande gjorde uppenbarligt uppseen
de: det var likaså plumpt som barnsligt. 
Blott baron van der Weyer, herrn med 
det utomordentligt kloka ansigtet och den 
något uppstående näsan, det lilla, akt
ningsvärda Belgiens sändebud, talade o- 
konstladt och länge med den besynnerli
ge svarte, den störste mannen bland alla 
diplomaterna, hvilket i synnerhet var i 
ögonfallande bredvid den undersätsige, 
korte Belgiern.

Tiden till vidare iakttagande af de her
rar, om hvilka man ofta säger, att de 
tjena sina respektiva länder genom öm
sesidigt öfverFstande, var förbi. En man 
störtade andlös fram på det långa röda 
täcket, som sträcker sig genom skeppet, 
och ropade till orchesterns stora armé 
att den skulle börja när den fick se en 
”röd fana” (polisen förblef härvid helt 
lugn) svingas vid skeppets andra ända.

— Nå, då kan jag en gång rigligt få sofva ut. 

Hen i morgon har väl arfvet efter vanligheten flugit upp 

genom skorstenen. God natt.

Med lätta steg sprang han uppför trappan, under det 

han sjöng:

»Stig ut ur din skorsten, 

Du lustige tore, 

Hed sång och dans;

Ty vinsten är stor för i dag!»

Far Smet och hans hustru blefvo i afton sittande 

uppe ännu ett par timmar. Förgäfves använde den se
nare sin vältalighet, för att förmå sin man att gå till 

sängs; det var honom omöjligt alt lemna del ställe, der 

hans penningar voro förvarade. Ilan hade åtskilliga 

gånger undersökt lås och regel, då klockan slutligen 

förkunnade midnattstimman. Sedan han gjort en sista 

visitation, följde han sin hustru upp till sängkammaren; 

men till och med under uppstigandet kastade han väl 

minst tio gånger blicken tillbaka på kassakistan.

(Fortsättning pag. 182.)
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Derefter skyndade han lika fort tillbaka 
och alla stego upp och gjorde länga hal
sar. Några damer skreko i högsta di
skant öfver kanonerna, som aflossudes nå- 
gorstädes i närheten. Kanonerna verka
de under. Hvita rosor och hvita hattar 
och oändliga massor med frasande siden 
och band, millioner blommor på sina stål
trådstänglar, blonda, bruna och svarta 
lockar brusade och vaggade som en yp
pig äng full af blommor en blåsig Juni
morgon kort före höskörden. Glas i alla 
storlekar blixtrade tusentals mot skeppets 
ända, hvarest den ”röda fanan” vajade. 
Policemännen syntes med sina lackerade 
hattar och gjorde spalier. Öfver sexhun
dra blåsinstrumenter och violiner, pukor 
och cymbaler smattrade God save the Queen 
genom det storartade rummet och men- 
niskornas öron. Språkorganen skreko 
jublande: Hurrah! Hurrah! Hurrah! och 
hela den manliga befolkningen aftog de 
annars fastsittande hattarne. De högtid
liga herrskapen i röda mantlar, i sam- 
m.et-rober och siden knäbyxor och röda 
strumpor ställde sig kring thronhimmelns 
trappsteg i midten af centralskeppet. 
På afstånd framgingo röda uniformer, i 
hvars midt den store, välvexte prins Al
bert vänligt framskred och fördes till thron- 
himmeln. Sedan musiken slutat, steg en 
gammal, ståtlig herre med rödskinande 
flintskalle fram och uppläste något från 
ett stort pappersark för prinsen Det var 
lord Overstone, utställningsrådets presi
dent, en af de få lorder, som officielt vo

ro närvarande. Den öfriga aristokratien 
hade skickat sina konstskatter, men hade 
sjelfve hållit sig undan, liksom öfverallt, 
der prins Albert uppträder i drottningens 
ställe. Aristokratiens regerande klasser 
äro svartsjuka på prinsen: de anse att han 
icke låter thronen vara nog noll ibland 
dem, midt emot landets intressen. 
Dessutom är han bildningens, kulturens 
och konstens presiderande genius, hvilket 
icke faller dem på läppen. Sålunda blif— 
va de öfverallt borta, der kulturintressen 
firas och försvinna, slutligen helt och hål
let när England verkligen kommer fram
åt på de vägar, hvarest prins Albert och 
drottningen utan parlament finna dem.

Prinsen svarade på den honom förelä
sta adressen med några ord, men ieke nog 
högt, att jag deraf kunde förslå något. 
Det blef åter några gånger föreläst och 
derpå åter svaradt, hvilket för dem, som 
intet häraf hörde, var mycket tråkigt, men 
som jag erfarit, ännu tråkigare för dem, 
som kunde höra det. Vid dylika tillfäl
len uttalas sällan en ny, skön tanke eller 
öfverhufvud något orginelt. Convenansen 
är här en censor, som är strängare, än i 
något land med inskränkt yttringsfrihet. — 
Efter talen följde en bön af biskopen af 
Manchester i ofantligt vida hvita, crinolin- 
ärmar, hvarunder en herre i violett rob 
gäspade så tillräckligt, att en droscha myc
ket lätt skulle kunnat vända i hans gap.

Genom ett viftande med sin fjäderpryd
da hatt förklarade prinsen konsttemplet 
öppnadt.

Nu stormade och trängde 6000 personer åt 
en af poliser besatt, halföppnad dörr, som 
ledde till ”förfriskningarne.” Hvilken 
trängsel! Lycklig den, som ”oberoende” 
häraf, framtog sin smörgås ur fickan. Se
dan massan spridt och fördelat sig, an
vände vi våra sista krafter, för att fort 
och flyktigt betrakta byggnadens särskil
ta afdelningar och de, ända från äldsta 
tider, för första gången i detta tempel 
utställda konstsaker af alla tidsåldrar. 
Man tänke sig öfver 30 originaler af 
Raphael, hvart och ett värdt en resa på 
hundra mil, öfver tusen originaler af gam
la mästare af första rangen, många tusen 
mästerverk af andre målare, tusentals mo
deller för skön industri och konstproduk
tion till förädling, upplysning och veder- 
qviekelse för vår omgifuing i hus och hem, 
till lättnad för våra segrar öfver naturen 
och eröfring af dess skatter — och man 
kan få en aning derom, att öppnandet af 
detta kultur- och skönhetstempel måste 
varit ädlare, segerrikare och vigtigare, än 
Chinas öppnande med bomber på grund 
af fega förevändningar och fräcka lögner.

Roberts förfarande att konservera kött.
1. Köttet, som ej får vara taget af nå

got djur, som blifvit slagtadt medelst in
blåsande af luft i lungorna, befrias från 
blod- och vattenartade beståndsdelar, hvar
på det så länge utsattes för en luftström 
från en pust eller fläkt, att det förlorar 
öfverflödig fuktighet. Större stycken eg-

III.

Sotarens nerver voro genom upptäckten saf skatten 

alltför häftigt upprörde till att han skulle kunnat till

sluta sina ögon, så trött han än ur. Han vred sig

fram och tillhaka, under dd han ällljeml suckade och 

gaf sig; hans hjerla slog ojemnt; det förekom honom

ibland som om en kallsvett tillrade utöfver alla hans 

lemmar. Så ofta sömnen afbröt tråden i hans tankar,

sprang han åter upp och lyssnade med fasa på ett bul

ler, som han trodde sig hafva hört. Och i verklighe

ten rände också råttorna fram och tillbaka på vinden, 

som om de varit galna, och pcpo af hjcrtans lust, pre

cist så, som om de ännu voro hos fattigt folk,, hvars 

sömn intet förmår rubba.

Åndtligcn hade dit lyckats sotaren att somna; ty han 

började snart snarka ganska försvarligt. Men småning

om bltf hans andt.drägl tyngre och hade något lidande, 
som om mäster Smd plågades af osynliga andar. Ån

gestsvetten pcrlade på hans panna och hans lemmar vo

ro konvulsiviskt hopdragna. Plötsligen framträngde ord 

frän hans läppar och han suckade med hemska ljud; — 

Nej, nej, det är icke sant, jag har inga pengar; åh, åh, 

släpp mig!

Ilans hustru for upp ur sömnen, ryckt« sin man i 

armen och ropade:

— Smet, hvad går åt dig? Rider maran dig eller 

mister du vettet?

Mannen slog upp ögonen och såg sig darrande om

kring i rummet:

— Ha, hvar är jag? ... jag trodde mig redan 

vara död. Du kan tänka, alt jag knappt hade somnat 

innan plötsligen någon, jag vet ej hvem, satte sig på 

milt bröst. Han tryckte sina klor omkring min hals; 

han hopsnörde helt och hållet min strupe. Han likna

de ett vildl djur med långt svart hår och höll en lång 

knif emellan sina klor. Jag skulle visa honom mina 

pengar och, då jag vägrade, ville han strypa mig och 

hotade att stöta knifven i mitt bröst. Jag kände huru 

jag var nära att qväfvas då du vid milt sista ångest

rop väckte mig. 0 Therese, jag darrar än, när jag 

tänker derpå. Del var en tjuf, en mördare.
— Åh tig med dina barnsligheter! — sade hustrun 

spefullt. — 1'varför ligger du så dumt med armen un

der hufvudel? Det är deraf maran framkallas. Stör mig 

nu inte mera i min sömn, utan låt mig få sofva i 

fred!

Den stackars sotaren var icke så lycklig som mor 

Smet, som genast åter insomnade; fruktan hade betagit 
honom all lust till sömn. Öfver en halftimme drömde 

han med öppna ögon om poliskonstaplar och ljufvar, 

tills han plötsligen sprang upp ur sängen och tog så 
sakta som möjligt på sig kläderna. Derefter smög han 

på tåspetsarna till del ställe, der lian visste bordd stod 

och for med handen öfver detsamma, som om han sökte 

något.
En suck af glad öfverraskning undföll honom, då han 

upptäckte sin hustrus licka. Han bemägligadc sig nyc

keln till kassakistan och steg helt försigtigt och sakta 

nedför trappan. Nedkommen tände han en liten ' lampa, 

öppnade kistan, betraktade några ögonblick penningarna 

med salig känsla, lillslöt derefter åter kistan och satte 

sig vid bordet i det han stödde hufvudel i sina händer.

— De äro der ännu, — sade han för sig sjelf, 

— hvilken lycka att vara rik, att hafva pengar! Och 

likväl förorsaka de bekymmer öch sorg, störa lugn ock
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na sig bättre för denna behandling än 
små.

2. Då köttet sålunda blifvit lufttorkadt, 
upphänges det i eu tina lår eller annat 
lufttätt rum på snören så att det ena styc
ket ej är i beröring med det andra. Kär
let eller rummet är upptill försedt med en 
blykran. Svafvelångor, som antingen in- 
drifvas i kärlets undre del med en blås— 

på fogel och annat villebråd, fjäderfä, fisk, 
grönsaker, frukt och vegetabilier i all
mänhet.

Förfarandet är patenteradt i Frankrike, 
och sundhetsrådet i Paris har intygat, att 
det ej är menligt för helsan, utan måste 
anses särdeles nyttigt och användbart, 
alldenstund det bibehåller köttet vid dess 
färska smak och andra väsendtliga egen

inrättning eller ock åstadkommas genom 
svafvels förbränning på kärlets botten, 
utdrifva den atmosferiska luften ur kär
let genom kranen. Då äfven svafvelångor 
börja utgå genom den senare, tillsluten 
han.

Köttstyckena qvarlemnas i kärlet desto 
längre, ju större de äro. Stycken om 5 
till 7 skålp. erfordra blott 10 minuter, dä 
deremot stycken om 10 lisp, måste qvar
lemnas i svafvelångorna 20 till 25 mi
nuter.

3. Styckena bestrykas nu med en fer
nissa, bestående af 2 % skålp. albumin 
(ägghvite), som vid lindrig värme upplö
ses i 12 jumfrur starkt afkok på ibisrot 
försatt med litet rörsocker. Denna fer
nissa drages tunn öfver köttet med en 
pensel, i synnerhet måste man tillse, att 
sårade ställen samt hålighet väl täckas. 
Så snart denna fernissa torkat, kan köttet 
hängas upp i boden eller inpackas till 
transportering. Äro alla operationerna om
sorgsfullt verkställda, visar sig köttet äf
ven efter längre tid sä färskt, som om det 
nyss blifvit hemtadt från slagtaren.

Denna behandling kan tillämpas äfven

Som om lian plötsligen bade 

ur

sömn. Min hustru är fåfäng; hon tycker om att ho i 

ett stort hus, bära dyrbara kläder, köpa guld och dia

manter! Paul är ung; han skall spela herre och bort

slösa mycket.
Denna tanke försatte honom i den största ledsnad. 

Han tryckte sin panna mellan begge händerna och stir

rade framför sig en stund i oändlig ångest. Derefler 

reste han sig långsamt, lät en pröfvande blick glida om

kring i rummet och öppnade kistan.
Några ögonblick betraktade han tigande guld- och 

silfverhögen, som skimrade i hans ögon som ett stjern 

glitter. . j
Med blicken fästad på skallen, förföll han i ett stumt 

drömmen och tycktes beräkna, till huru mycket penning

högen kunde belöpa sig.
fattat ett beslut, tog ban ett betydligt antal u 
skatten. Derefler tillslöt ball åter kistan och räknade 

pengarna.
— Femtio stycken, — sade han betänkligt, 

ftmtio stycken utgöra femhundra gulden. Denna summa 
vill jag gömma på ett ställe, som hvarken min hustru 

eller son kunna upptäcka. Träffar mig en olycka, kom

sk ii per.

C h a r a d.
Mitt första finnes uppå träden mest, 
som deraf äro ymniga och rika.
Vändt bakfram, blifver det en liten bäst, 
som ej är liten blott, men ung tillika.

Mitt andra finnes i hvar ladugård 
och är ett nyttigt djur—hur platt det låter!
Vändt bakfram, blifver det en lott så hård, 
hvaröfver oxen liksom menskan gråter.

Mitt tredje är ett ord, som, när det går 
från munnen på en liten älskvärd snärta, 
ger gossen balsam för hans hjertesår.
Vändt bakfram, blifver det ett rop af smärta.

Mitt hela är en blomma, blyg och mild, 
som sällan ses bland granna växters skara, 
men trifves bäst från lyxens salar skild.
Vändt bakfram, blifver det ett nonsens bara.

Ordet till Charaden i N;o 22 är:
Ko-ja.

ma poliskonstaplar eller ljufvar, bortslösar min hustru 

rikdomen på onyttiga saker, så återstår denna summa 
alltid för vår son; och om han gifter sig med Trinclte 

har han ändå något att sätta bo med.
Han inknöt pengarna i sin näsduk, närmade sig ka

minen, ställde en stol bredvid, steg upp på densamma 

och stack hufvudet in i skorstenen. Ulan tvifvel lade 

han penningarna på någon framspringande sten, som 

blott han kände till. Derefter återvände han med ett 

gladt leende till sängkammaren.
— Ack, hvad mitt hjerta nu blifvit lätladt; nu kan 

jag kanske få sofva.
Hau ämnade just släcka lampan, då han plötsligen 

intogs af ängslan. Del förekom honom, som om någon 

från gatan ville bryta sig in genom fenstret. foder 

det solaren hade sina ögon riglade ått delta håll och 

darrade så, att lampan var nära att falla ur bans 

hand, hörde lian steg, som aflägsnade sig från fenstret, 

ocb en stämma, som sjöng med hes röst:

»Vi sutlo nyss på krogen
Och fuktade vårt torra krås.

E, f, g, a, b, c!»

Transport af en lefvande stor 
Magnolia.

Ofvanstående teckning föreställer trans
porterandet af en stor Magnolia ifrån den 
gamla botaniska trädgården i Bordeaux 
till den nya. Denna Magnolia en af de 
skönaste som finns i Europa, är 42 år gam
mal och har en höjd af 45 fot öfver jord
ytan. För att skydda alla rötterna, må
ste man äfven medtaga 19 Cubikmeter 
jord. Trädets och jordens sammanlagda 
vigt uppskattades till 45,000 Kilogram
men Södra jernvägen hade ställt till 
municipalstyrelsens förfogande en betyd
lig materiel, bestående i lastvagnar och 
jernvägsskenor, hvilket gjorde transporten 
lätt och säker. Man har dessutom be
gagnat tillfället, för att vid samma till
fälle förflytta en del af en utmärkt sam
ling Magnolier, en af de rikaste i Frank
rike, som Bordeaux eger. Man utvalde 
12 de skönaste, hvilka med sina jord- 
klimpar med stor lätthet transporterades 
ända fram till stället, der de skulle plan
teras.

Detta arbete, som för flera dagar upp
tog hela befolkningens uppmärksamhet, 
verkställdes med en jemförelsevis billig 
kostnad och man har allt skäl att hoppas, 
att dessa dyrbara träd på sina nya plat
ser skola taga sig och trifvas.

— Äh hut, din fyllbullt! — mumlade gubben

— livad den nattsvärmaren skrämde mig! Finnes 

det då ingen polis! Jag vet dock all rikt folk får be

tala ganska vackert till polisens underhåll. Hvarför 

sörjer man då icke för, alt rikt folk kan få sofva?

Sedan sotaren ännu en stund lyssnat, släckte hän 
lampan, gick långsamt uppför trappan, slack iycteln i. 

hustruns ficka och kastade sig i kläderna på sänget). 

Han kunde ungefär en half timme bafva njutit af. söm'- 

nen, då han plötsligen hörde buller på vinden, som om 

något tungt fallit ned på golfvet. Sotaren hoppade upp 

ur sängen och sprang så fort genom rummet, att han 

kullkastade en stol. Härvid vaknade äfven hans hustru 

och ropade förtretad:

— ålen Smet då, har då bin håle sjelf farit i dig! 

Hvad är dd nu åter som står på?

— Therese, ljufvar! — suckade han med beklämd 

stämma. — Hvar har jag sabeln?
— Äh prat, du drömmer! — snäste hustrun. — 

Tror du verkligen, att ljufvar lukta pengar som stek?

(Forts.)
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