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ILLÜS TRERAD T NYASTE

SOND AfiSMAG ASIN.
Ni0 24. utkommer hvaîje Söndag. Götheborg den 14 Juni 1857. Pris för år: 6 R:dr 38 sk. B.co. XI årgången.
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Napoleon Bonaparte
i Ajaccio, 16 år gammal, i Paris, i Longwood 1821.

Louvren och Tnilerierna.
I dag beslöt jag i sällskap med några 

vänner besöka den gamla Louvren och Tui- 
lerierna och tillika taga kejsarens nya 
byggnadsföretag i ögonsigte. Intet är be- 
qvämare, än att studera Frankrikes historia 
i dess monumenter; hvarje regering har be
mödat sig att qvarlemna sina spår åtminsto
ne i malm och marmor, och Napoleon 111 
skyndar sig att om möjligt öfvergå sina fö
regångare. Man bygger med rasande ha
stighet i Paris, emedan man icke vet hvad 
följande dagen kan medföra. Kejsaren har 
skapat ett verkligt jetteverk genom Louv
rens förening med Tnilerierna. Hvarken de 

mellanliggande gatorna eller husen förmåd
de hindra honom, lika litet lät han skräm
ma sig af de ofantliga kostnaderna och hin
dren; han har öfvervunnit dem på samma 
sätt som han undanröjt pressen, valfrihe
ten och republiken. Redan Henrik IV, den 
bäste af alla konungar, hade samma plan; 
men genom Ravaillacs mördarehand tillinte- 
gjordes utförandet. Ingen af hans efterträ
dare upptog densamma, tills den nuvarande 
Napoleon bragte denna förening i stånd ge
nom sitt magtbud. Nu räcka dessa jette
palats hvarandra armarne; deras arkader 
och gallerier smyga sig intill hvarandra och 
sammansmälta sina marmorlemmar. Place du 

Carousel, på hvilken vi stodo, erbjuder meet 
Arc de Triorhphe och de begge konunga
husens ofantliga façader en anblick, som 
knappt låter återgifva sig med ord. De 
storartade arkitektoniska proportionerna, ett 
öfverflöd af pelare, paviljonger, arkader och 
grupper, hvilka ögat knappast förmår upp 
fatta och allt detta belyst af det klaraste 
solsken.

Hvem förmår undandraga sig denna för 
trollning? Men i synnerhet drager Louvren 
oss till sig genom dess historiska betydelse. 
Här i dessa praktfulla salar, hvilka Frans I 
lät bygga i yppig renaissancestil, bodde 
den beryktade Katharina af Medici. Den 19
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Augusti 1572 firades i Louvren Henrik IV:s 
af Navaras bröllop med Margaretha af Va- 
loiSj hvartill Hugénotternas hufvudmän 
voro inbjudna. Fem dagar senare - gaf 
klockan tecken till den förfärliga Bartho- 
lomæi-natten. Stum och tigande låg Louv
ren i mägtiga skuggor, men i dess inre 
rådde ett hemskt lif. Katharina bcgaf sig 
efter utseendet till hvila, för att så myc
ket bättre kunna förhemliga sina planer; 
bon hade smygt sig till sin son, konung 
Karl IX, för att af honom afpressa befall
ningen till protestanternas mördande. Sak
ta trädde hon in i det kongliga gemaket, 
beledsagad af hennes favoritson, hertigen 
af Anjou, och de fyra råden, som voro 
med i komplotten Hon smekte och ho
tade, hon trugade och öfvertalte, tills den 
svage konungen slutligen gaf vika för 
modren. Genast genljöd det uppgjorda 
tecknet, allt var redan förberedt: mördar- 
ne lurade i Louvrens gårdar och störtade 
sig öfver sina intet ondt anande offer; 
derefter hem till den högt värderade ami
ral Coligny, som föll under deras mord
vapen. Prinsen af Condé och den nyss 
förmälte konungen, Henrik af Navarra, 
skyndade förfärade till konungen och tigg
de om sina trosförvanters lif. Den unge 
tigern var redan berusad af blod och lem- 
nade dem valet mellan messan eller dö
den. Genom ett fenster i Louvren sköt 
han sjelf på sina protestantiska underså- 
ler och hans syster Margaretha af Valois’ 
säng öfversprutades af blod från hennes

egna Irosförvandter, dem man mördade 
framför hennes ögon.

Hit in i Louvrens salar bragtes Henrik 
lV:s blodiga lik, sedan han fallit för Ra- 
vaillacs mördarhand, och blef högtidligen 
utstäldt. Under Ludvig XIII mördades mar
skalk d’Ancre af baron de Vitry vid sitt 
inträde i Louvren Drottningen hörde pi
stolskottet, som dödade hennes favorit; 
hon skickade sin kammarfru, för att in- 
hemta närmare upplysning. Då denna å- 
terkom med sorgeposten, utbröt Kathari
na under tårar: Jag har regerat i sju år, 
från detta ögonblick hoppas jag blott på 
den himmelska kronan. En annan drott
ning; Henriette af England, Henrik lV;s 
dotter, den afrättade Karl Stuarts gemål, 
lärde i Louvren känna landsförvisningens 
sorgliga lott. Den girige kardinal Maza
rin, den tiden Frankrikes allsmägtige mi
nister, nekade Frankrikes dotter de för- 
nödna medlen till hennes existens. Då 
kardinalen af Retz besökte henne, fann 
han henne och hennes barn i sängen, 
emedan hon af brist på ved icke kunde 
elda under den stränga vinterkölden.

Under Ludvig XIV såg den gamla Louv
ren det hittills fruktade parlamentet darra 
för den unge konungen, som med ridspöt 
i hand steg in bland den vördiga försam
lingen och redan då ådagalade sitt lifs 
grundtanke: 'l’etat c’est moi;" en maxim, 
som kostade Frankrike ofantligt mycket 
och framkallade revolutionen. En annan 
gång förvandlade sig Louvren till en skå
despelaresal. volière hade med sin trupp

den äran att för konungen och hela hof- 
vel uppföra tragedien ”Nikomedes”. Ko
nungen utbytte härpå det hittillsvarande 
palatset mot det nu uppblomstrande Ver
sailles; Louvren öfvergafs och begagna
des ärmu blott till herbergerande afarki- 
verna och lör akademien, kongliga tryc
keriet o. s. v. Vid tiden för första re
publiken förläde konventet nationalmu
seet i de toma rummen. För detta än
damål tjenar ännu till en del konungar- 
nes af Frankrike gamla hus, hvilket nu 
herbergerar konstens konungar, målar- 
furstarne, en Raphael, Giulio Romano, 
Leonardo da Vinci o. s. v. i deras verk. 
Louvrens museer äro verldsberömda och 
innehålla verkliga skatter af omisskänligt 
värde, änskönt ryktet enligt min åsigt 
äfven här betydligen öfverdrifvit och mån
get tyskt galleri, i synnerhet Dresdens, 
ännu alltid kunna tåla jemförelse. Vis
serligen måste anblicken, på den förste 
Napoleons tid, då alla länders värdefulla
ste taflor här blefvo med tvång samlade, 
hafva varit utomordentlig och från dessa 
dagar härstammar också det beröm som 
fortfarande egnas Louvrens gallerier. Men 
sedan dess hafva många taflor återvändt 
till deras rättmätiga égaré och museet, 
som förr innehöll bytet från hela Europa, 
har nu blifvit inskiänkt till ett ganska 
anständigt mått. Louvren innehåller ännu 
allljemt konstens mästerverk och i syn
nerhet i sina olika salar de intressanta
ste historiska reliker, till hvilka vi fram
förallt räkna minnetia från förste Napo-

LYCKAN ATT VARA RIK.
Iderättelse aj Hendrik Conscience.

(Forts, fr. N:o 23 )

e äro på vinden, hör, hör! — hviskade Smet, i det han darrade i ht la kroppen 

och pekade på taket. Man hörde också verkligen dåfva steg i trappan och snart 

hankade man ganska hårdt på sängkammardörren. Itom sig af fasa, öppnade Smet 

häftigt fenstret, som vette ål gatan, och ropade så högt han förmådde:

— Hjelp, hjelp! En tjuf, mördare!

fortare väcka sina grannar, tilläde han:
— Elden är lös! Hjelp, elden är lös!

Emellertid såg han tvenne personer, som, då de hörde ropen, logo till fötlerna. En ängslig stämma ropade 

utanför sängkammardörren:
— Far, öppna! Är det i vårt hus dd brinner?

Din narr. brummade mor Smet. — Det är ju Paul. Lat honom åtminstone komma in, annars får 

pojken feber af räddsla.

— Ilvar brinner dd? hvar? — frågade Paul otåligt, såsnarl dörren öppnades.

— Det är bara inbillning, jag har drömt, — stammade fadren.

Ben jag vill vda hvad som är å färde; ty hela natten har det spökat, så alt jag ej kunnat få hlund 

i mina ö^on. Råttorna husera, som om de voro galna; här nere hörde jag det talades, stolar kiillsljelples och rop 

on mord och eld. Och oär jag kommer ned, nästar, halfdöd af skräck, är det alls inkl. Ilvad skolo graunarne

Och för alt ännu

säga; hvem vd, om icke redan eil halft dussin redan 

sprungit upp ur sina sängar!

— Din far drömmer; arfvet spökar i hans hnfvud. 
(iå du åter lugnt till bula. Jkn hvad betvder delta’ 

Jlan stannar framför vår dörr! — skrik hustrun.

Paul öppnade fenstrd, tilläde ut, såg derefter in i 

rummet och ropade:

— Allt bättre och bättre, det är brandvakten nud 

sprutan.

Del hankades häftigt på dörren; hvarje slag var eU 

smärtsamt echo i solarens lijerta, hvilken genom bullret 
blifvit så handfallen, att han icke kunde få fram ett 

ord. Paul slack åler hufvudet ut genom fcnslrel orb 

ropade lil! folket på gatan:

— Ilvad slår på dernere? Se till alt ni packar er 

härifrån och låt folk få sofva i fred!

■— Ilvar är det elden är lös då?

— Hvar elden är lös? — svarade Paul, — i ba

garen Schramolis bakugn, åtta bus längre upp, vid frukt- 

Icrget.
— lag skall Jxita er för ert gyckel, — sad»
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leon, den verldshistoriska lilla hatten, som 

betäckte sitt århundrades största hufvud; 

värjan, som i otaliga slagtningar tillkäm

pade sig segern. Med en naturlig rys

ning af ärefruktan betraktade vi dessa 

omsoigstullt förvarade och utställda fö

remål. Häribiand befann sig också en 

praktfull turkisk sabel och ett österländskt 

schabrak, öfversålladt med guld, perlor 

och ädla stenar till en sådan ytterlighet, 

att hela vår europeiska lyx förefaller gan

ska fattig. Det hela erinrade om Tusen- 

ochen natts fabelaktiga skatter, om 0- 

rienten med sina, under och om Consulns 

tåg till Egypten, der han stod mbit emot 

de tusenårige pyramiderna och under 

palmer underhöll sig med arabiska pre- 

ster öfver Koranens vishet.

Hvarthän man här kastar ögonen fram

träder hans bild, än som republikens ge

neral med skarpa drag, afmagrad genom 

»jälsansträngning och förtärd af äregirig

het, med glödande örnblick och fina, 

slutna läppar, djupt döljande framtidens 

hemlighet för hela verlden. Som kejsa

re, målad af den berömde Gerard, den 

ende, hvilken, så som Napoleon sjelf sa

de, förstod att måla honom, visar hans 

porträtt i en fastare hållning; de antika 

formerna äro mera plastiskt rundade och 

ett klassiskt lugn uttalas i det fasta 

imperatorsansigtet.

Men mest torde bilden af den sextun- 

örige gossen Napoleon, tecknadt i svart

krita afen ungdomsvän, sysselsätta åskå

daren; detta porträtt har den enklij och 

braiidlniäslarcn hutande. ,— Öppna ögonblickligen, annars 

bnter jag upp dörren.
— Förarga "er inte, brandtinästare, det är ju Paul 

Lustig, — sade en brandvakt. — Ilan kan inte tala 

på annat sätt. Paul, är elden lös hos er?

—- livar dag, en timme före middagen.
— Inga usla qvickhelcr, Paul. Jag gick just den 

bär galan med min kamrat, då din far ropade ielden 

är lös!» som om In la gatan slode i ljusan låga.

— Min far liar bara drömt högt.

Brandlmästarcns vrede hade nu hunnit sin högsta 

höjd.
— Jag skall lära er att gyekla mid polisen! Kon

stapel, spring till kommissarien; vi skole i lagens namn 

bryta upp dörren och kasta denne gycklare i kurran.

Ordet kommissarie gjorde ett sådant intryck på sola

ren, att han sprang fram till finstre loch ropade bedjan

de ned till brandmästaren: 

— Vänta bara ett litet 

ned och öppnar.

Jag kommer genast

lian skyndade med sonen utför trappan. Bin unge 
mannen öppnade dörren, under det bans fader ställd# 

rörande inskriften: ”Mio caro amico Buo

naparte, Ajaccio 1785”. De ungdomliga 

dragen bära redan geniets pregel, men 

öfver det hela är en underbar fläkt af vekt 

svärmeri utgjutet, som under kanonernas 

dån och i verldens buller förvandlat sig 

till den hårda mannen, som föraktar det 

skarpa stålet. Slutbilden i denna rad ut- 

gcires af Napoleon i Longwood, tecknadt 

med rödkrita och med underskriften: "Au- 

tomarchi 1821. St. Helena”. Detta por

trätt skizzerades af kejsarens läkare, un

der det den förre uppsatte sitt testamen

te, blott några få' månader före hans död. 

Hvilken skilnad mellan den sextonårige, 

full af hopp, och den fångne kejsaren vid 

slutet af hans bana, förrådd af sina vän

ner, fängslad på en öde ö, fastsmidd som 

Prometeus vid en klippa och sönderhac

kad af minnets gam.

Ännu tvenne andra porträtter väckte i 

högsta grad vår uppmärksamhet: Mirabeau, 

tecknad af David, och den olyckliga drott

ningen Maria Antoinette af de Ville, Lud

vig XVT.s hofmålare. Hela franska revo- 

lutionen trädde oss förkroppsligad tillmö

tes ur dessa tvenne porträtier: den skö

na, lefnadsglada drottningen, Maria The

resias dotter, kallad till verldens första 

thron måste luta sitt blondlockiga hufvud 

under bödelns yxa; hon släpades inför ett 

tribunal, les dames des Halle sulto på gal

lerierna och njöto med triumf det.,ovan

liga skådespelet att se en drottning an

klagad och afrättad. De hatade i Ma

ria Antoinette det lefvunde herraväldet,

framför penningskrinet in stol, på Hvilken han neddig- 

naile. Fem eller sex brandvaktskarlar stego in. Brandt- 

mästaren igenkände den unge gycklaren och grep honom 

med hotande min i skuldran, i dit han sade:

— Ha, oförskämde, du gycklar med polisen. Vill 

du kanske i kurran?
— Paul tog ctl skutt tillbaka och svarade stolt:

— Herr brandtinästare, tala ni så mycket ni vill 

om kurran; min jag är en fri man, och om ni ännu 

engång vidrör mig nud <11 finger, så skall jag lära tr 

all Ovga, änskönt jag blott är sötare och icke bär nå

got tecken på halten som ni
Då brandtmästaren såg, att dd <j var något att ut 

rätta med ynglingen, vände han sig till fadren och 

frågade:

— Hvar är dd eldtn är lös bär?
— Bästa herre, dd är dt misstag; dit har ej 

brunnit.
— Äb, jag förslår, ni vill dölja sakm, för alt un

dandraga er ansvar. Stig upp, — sade braadtmästarin, 

—: och visa oss alla era eldstäder.

— Paul, visa du omkring dun 

om ni vore

ångestsvetten

deu aristokratiska qvinnan, Österrikiskan. 

Helt nära hennes porträtt hänger det af 

samme Mirabeau, som med sina dånande 

ord sprängde revolutionens portar och som 

genom blotta kraften i hans tal krossade 

det absoluta konungaväldet. Till att bör

ja med hatade Maria Antoinette denne 

man, men senare sökte hon försona sig 

med honom och, som det påstås, att ge

nom guld och smicker muta honom. Det 

var för sent; till och med en Mirabeau 

förmådde ej mera hämma dea af honom 

sjelf framkallade revolutionen i dess lopp, 

icke engång om han velat, ty händelser

na äro starkare än menniskan. Mirabeaus 

ansigte visar en verklig genialisk fulhet; 

han sjelf skref till en dame, som ville ve

ta huru han såg ut: ’’Madame, föreställ er 

en tiger, som är uppäten af kopporna.” 

Samtlige skildrade porträtter äro af stör

sta betydelse för nyare historien och för

varas som helgedomar.

Ännu under intrycket af dessa stora hi

storiska minnen lemnade vi Louvren, för 

att aflägga ett kort besök i Tuilerierna. 

Anblicken var hänförande. Hvilken mas

sa af herrliga konstverk! När man stäl

ler sig vid sidan af triumfbågen och far

en öfvepsigt af de begge nya flyglarna 

ända dit, hvarest i bakgrunden det gam

la Louvren slutar sig derfill, blir det svårt 

att lösrycka sig från det öfverväldigande 

totalintrycket och skänka uppmärksamhet 

åt det enskilta. Den miusla del af det, 

som vi blott flyktigt uppfatta, skulle va

ra nog, för att vid ett närmare granskan-

Den sistnämnde 
ig framför brandtmästaren ocb rapporterade i en

Brandtmästaren gaf konstapeln dl tecken 

unge mannen, hvarefter han sade till Smet:

— Ni silier der vid den kistan, som 
rädd, all vi skulle stjäla era pengar.

En iskyla genomfor solartns kropp ocb 

porlade på hans panna.

— Ni skall dyrt få plikta för ert skämt; 

får ni betala, antingen elden varit lös dkr ick 

vidare? — stammade den arme— Inkl

— Låt mig gerna bdala två,- In dubbelt, bara 

vara i fred.

Mor Smet, som emiilirlid klädl på sig, kom ned på 

samma gäng som Paul ocb konstapeln, 

ställde sig 

högtidlig ton:

— Brandtinästare, del fanns ingen eld i huset!

Efter några förmaningar, all för framliden icke dröm

ma så högt, lemnade brandlfolkcl solarcns bus. Hustrun 

stängde dörren efter dem ocb sköt regeln för. Sotann 

utbröt nud händerna höjda mot himmeln:

— Min Bud, om de fällige visste hvad det vill säta 

(Fortsättning pag. t9ù.)

att följa den
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de fylla hela timmar, ja dagar. Här upp

repas intet och dock står hvarje enskilt 

del med det hela i den noggrannaste 

harmoni; hvarje marmorbåge visar nya 

former, hvarje af de sex, i (re och 

tre mot hvarandra stående paviljon

ger, förenar en fyllnad af arkitekters 

och bildhuggares prydligaste arbeten. 

Det är en omöjlighet att fullfölja de o- 

taliga historiska och symboliska sam

manhangen. Men framförallt fängslas vi 

af de två paviljongerna ”Turgot’s och 

Molliere’s” storlek och ställning, hvilka 

som hörnpelare till de begge flyglarne 

falla först i ögonen. Hvad pelarepryd

nad, relief och skulptur har hänförande 

att bjuda på, är här slösadt pâ en punkt 

Det vackraste är ostridligt arkaderna, 

hvilka rundt omkring omgifva flyglarne 

och till fullkomligaste belåtenhet utfylla 

paviljongernas mellanrum. Marmorbågar 

med kapiteler af löfverk, längre fram de 

herrligaste rosetter, omvexlande med sina 

rika och fina reliefs, slutligen frisens fram

stående prydnad omkring midten af hela 

byggnaden, bestående af en fyllig blom

sterkrans af marmor, ur hvilken palatset 

först praktfullt uppstiger i höjden. Öfver 

arkaderna stå i långa rader i allvarsam

ma gestalter Frankrikes största män och 

genier i deras tids kostymer Slutligen 

nedskåda från takfrisen symboliska figu

rer och täcka amourelfgrupper; häfemel- 

lau framsticker den mörkblå skiffern, och 

koketta skorstenar höja sig djerft i luften, 

som smärta plymer på stålhjelmar.

Under det vi ännu stodo försänkte i 

beundran, rullade ut igenom porten en 

rad af hufvagnar. Guldbroderade gardi- 

ster trafvade framför, i skarlakansröda 

ryttartröjor och hvita kappor En högre 

officer red till höger bredvid den andre 

praktfulle vagnen, gardinerna voro slag

ne åt sidan och derinne sutto tvenne 

fruar, en hofdam, bredvid henne en kraft

full amma i burguridisk landtkostym, på 

hennes sköte hvilade ett leende barn, 

klädt i himmelsblått sammet; l’enfant de 

France, kejsarens son. Pariser gatpojkar 

ropade af full hals: vive le prince! liksom 

de en gång ropade à bas Napoléon, à bas 

les Bourbons och vive la république.

Vi sågo det glänsande tåget rulla för

bi, och togo afsked af Louvren och Tui- 

lerierna, hvilka redan sett så många ko

nungars vexlande öden. I tysthet inträng

de på oss den frågan: Hvar kommer en 

gång detta barn att nedlägga sitt hufvud?

—=e=*=3~-

Biskötseln.
Ifrån urminnes tider har biskötseln va

rit känd och idkad utafjordens bebyg- 

gare. Den är äldre än åkerbruket, fy 

ännu under det nomadlifvet var det för- 

herrskande, fingo de beundransvärda ho- 

nungsbien skatta sina dyrbara gåfvor åt 

’naturens herre”. Det var ej heller un

derligt, att dessa djur tidigt ådrogo sig 

menniskans uppmärksamhet: deras flit, 

deras underbara konstverksamhet, det för

utseende, som uppenbarar sig uti deras 

arbete, samt de nyttiga alster, som de 

frambringa i sina samhällen, allt var eg- 

nadt att väcka menniskans lust till att 

göra sig dem nyttiga. Äfven i vårt kal

la norden är biskötseln urgammal, och 

våra mjöd-drickande förfäder voro icke 

de sista, som till sitt fulla värde upp

skattade de små, flitiga djurens drift och 

nit. På sedimre tider har emellertid bi

skötseln betydligt aftagit på många or

ter, och ehuru den ännu på vissa trak

ter, såsom i Ukraine in. fl. ställen, är en 

rik näringskälla, finner man den dock i 

allmänhet ganska mycket försummad. 

Orsaken dertill ligger uti de bristfälliga 

behandlings-melhoderna, hvarigenom bien 

ej gifvit så rik afkastning, ty sedan lan

det börjat blifva mer uppodladt, har det 

i delta, liksom i många andra fall, blifvit 

nödvändigt att egna mera uppmärksamhet 

och skötsel ål dessa djur, för att draga 

vinst utaf dem. Detta är dock något, 

süm ej så lätt inses, utan det ligger när

mare för hunden att antaga, att odlin

gens utbredande medför biskötselns un

dergång. Emellertid hafva åtskillige män, 

synnerligast i Tyskland, på den sista ti

den egnat större uppmäiksarnhet åt den

na vigtiga bigren af landthushållningen, 

och bland dem, som härutinnan kommit 

till d.e bästa resultaten, är Hr Dzierzon, 

pastor i Curlsmaik nära Brieg i Schle

sien Hr D. böljade biskötseln är 1837 

med 12 stockar, hvilka han snart med 

sin behandlings-metod förökade till flere

all vara rik, så skulle de ej önska sig rikdom. Del är 

en tung börda!
Mor Snul log honom vid skuldran, sköt honom fram 

till trappan och sade hånande:
— j)u börjar vackert! Jag borde bli ond, nun jag 

bar nudönikan mid dina barnslighittr. I morgon skola 

vi talas vid närmare. Lägg dig nu, Zibidæus, och om 

du åkr drömmtr om ljufvar och polis, så gör dtl åt

minstone icke så högt. Pengarne har gjort dig till en 

rädd hare.
Itmallad och tröll eftir dm öfverslåndna ångestui, 

gick solaren till sängs.

IV.
llorgoncn (fler dessa nallliga händelser, hade mor 

Smet stigil bittida upp, för alt i kryddkramhandlanns 

bod prala och pråla öfver sin tank' i Holland ocli dit 
förväntade arfvel; och då kryddkrämerskan vågade Ivilla 

på sanningen af hennes utsago, löt mor Snut en hand

full gilldstycktn klinga på boddisken, hvariflir de fyra 

elkr fem grauntp inner, som just bi funno sig i bodin,

i liäptnhtlen slogo händerna tillsamman öfver hufvudet, 

som om de med ens fåll skåda Californiens alla skatter. 
En half timme senare fanns icke en enda själ i hela 

grannskapet, som icke visste, alt solaren lians Lustig 

hade ärfl tre tunnor gnid, livar och en tilläde sitt 

(fler vanligheten, så att man slutligen talade om hundra
de hus och ljugo präktiga skepp. Inder det all fru 

Smit rände omkring i staden, för alt besöka de förnäm

sta galanterihutiker och hos m berömd sömmerska lät 

laga mall af sig till moderna kläder, hade Paul på 
humes begäran stannat hiiiuna och väntade tills hans 

fader, som ännu befann sig illamående, kom ned.
Åndlligen återvände mor Smet från «laden, ställde sig 

framför spegeln och beundrade de stora guldörhängina, 

hon fästat i sina öron.

— Se bara nu på mig, Paul. — utbröt hon trium

ferande. — livad säger du om dessa örhängen? Passa 

de mig icke alldeles förträffligt?

Den unge mannen betraktade sin moder, höjde på ai- 

larne och svarade:

— Jag vet inte, mor; men jag lytkir all örhängena 

«ticka af mot din skrynkliga mössa som flugor i kål. 

— Bah, vänta bara en stund; del skall snart bli 

bättre, — sade mor Smet. — Om några dagar skall 

din moder visa, om del är någon skillnad mellan hen

ne och en dame från Jliirplatscn! Hon skall bära eu 

halt med fjädrar, sammelspderin, en rosa sidenrock och 

kalfebruna kängor. Du skall få se mig spätsera genom 

gatorna med en liten parasoll, så slålligl och manérligt 

atl hvar och en skall inse, all jag är af familj.

. — Vet ni, mor, hvad jag tror? ■— sade den unge 

mannen ledsen. — Jag tror, alt vi äro förryckta alla 
tre. Och hvad arfvel angår, så skulle jag icke vilja 

gifva tio franks derför.

— Du vill icke gifva tio franks derför? — ropa

de modren. — Nä, der har du ett ännu bäHre bevis, 

vantrogue Thomas!

Paul spratt häpen tillbaka, då modren med triumfe

rande min höll honom för ögonen en hand full guld

pengar, som hon upptagit ur sin ficka.

— Nå, hvad säger du? — frågade hon. -- Har 

du nånsin sitt så många pmgar? År det också luftslott, 

såsom din far alltid nltrvckcr sig?
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hundrade, så att han under det gynsamma 
året 1846 hade en inkomst af niira 2,000 
rdr banko endast för försåld- honung och 
vax. Anmärkas bör äfven, att detta sked
de i en högst fattig trakt. Hans behand
lingssätt vann äfven sådan uppmärksam
het, att flera tyska regeringar på allmän 
bekostnad ditskiekat personer för att på 
stället taga närmare kännedom derom. 
Äfven Norge har följt detta exempel år 
1852. Hr D. motstod länge de honom 
gjorda uppmaningarne att utgifva en be- 
skrifning på sitt behandlingssätt och på 
de rön, han gjort under sin verksamhet; 
men slutligen gaf han dock vika och ut- 
lemnade på trycket ett arbete om bisköt
seln, hvilket nu äfven blifvit genom öf- 
versättning tillgängligt för den svenska 
allmänheten. (F- T-)

Blandade Ämnen.
Lycka på lycka. Sixtus den femte 

erhöll i dopet inamnet Felix. Af en 
händelse hette så väl den andlige, som för
rättade dopet, som äfven en af faddrarne 
Felix. Sedan han blifvit kyrkans öfver- 
hufvud plägade Sixtus skämtvis säga: "Vid 
min födelse hopade sig lycka på lycka”.

Stjernor på orätt plats. Storfur
sten Michael besökte en gång Observato
rium i Petersburg, i sällskap med flere 
stjernbeprydda hofmän. Den utmärkte a- 
stronomen Struve emottog de höge besö
kande med all möjlig uppmärksamhet, 
men visade en ytterlig förlägenhet. En

Ynglingen kunde ej bortvända sina ögon från guld

mynten, mm leg.

— Ilar du mistat tungan? — frågade modren gäc

kande. — Man skulle tro, att ditt förstånd slode 

still I

___ Tror gerna det, — svarade Paul, — synner
ligen, när man får ett sadant slag i liufvudit.

— Och denna handfull guld är intet i jcmförelse 

med del, som vi ännu ha all vänta. Vi äro sinn

rika!
— Del skall blifva ett lif! Och Trinetti? Huru glad 

skall icke den arma flickan bli, när bon får veta den

na nyhet.

Dessa ulsigkr försatte ynglingen i det mest ystra 
lynne. Ilan hoppade af glädje och sjöng med full hals 

sin favorilvisa. Mm modren lade honom handen på 

munnen och sade i en förebrående ton:

— Fy, Paul, en sådan sotan isa? Uppför dig så 

som del passar en ung man af god lamilj. Du måste 

bära hufvudet högt, hafva en stolt hållning och gifva 

ditt ansigte <11 så allvarligt utseende, som om du vore 

af de uppvaktande yttrade sin förvåning 
häröfver. ’’Det är ej underligt”, sade stor
fursten, ”Struve är bestört öfver att se sä 
många stjernor på orätt plats”.

Orglual-upplagan. ”Har ni Schil
lers samlade arbeten?” Frågade en per
son den ende bokhandlaren i en småstad. 
Denne framtog den store skaldens sam
lade skrifter, men då köparen vid geuoin- 
bläddrundet af en del, märkte alt det blott 
var ett dåligt eftertryckt, begärde han o- 
riginal-upplagan. ”Förlåt mig herre! den 
är ännu icke utkommen,” svarade den ge
nialiske bokförsäljaren.

Musikaliska kuriosa. En per
son, som kunde öfverdrifva snällt då han 
omtalade något, berättade en gång i ett 
sällskap, att han kände en flöjtblåsare, 
hvars lungor hade den styrka att, då han 
tilltäppte alla hålen på flöjten, och blå
ste i den, så sprack instrumentet midt itu”. 
”Ah! det var ingenting,” inföll en närva
rande: ”Jag har känt en valdhornist, som 
hade sådan kraft i sina lungor, att då 
han använde dem med all styrka, upp
rullade sig valdhornet och blef rakt som 
en orgelpipa, men då han sög vattnet ur 
det, återtog instrumentet sin förra form.”

Onkel Tonis död. I staden In- 
dianopolis uti Förenta Staterna har ny
ligen dött en neger, vid namn Thomas 
Magruder, nära 110 år gammal. Det tros 
af fru Beecher Stowe’s närmaste vänner,

misslynt; ty intet är så simpelt, som att skratta och 

vara glad.
— Då är det min själ mödan värdl all vara rik, 

när man till och med icke kan få roa sig med sina 

pengar !
Mor Smet satte sig vid bordet, som om hon hade en 

vigtig sak alt meddela sin son.

— Paul, sält dig. Du skall vara nog förnuftig att 

förstå mig. Krake söker make.

— Derför far bin håle åstad med sötare, säger ord

språket.

— Skämta inte nu, utan lägg märke till mina ord. 

Ilvad skulle du tänka, om du såge en barons son gilla 

sig med en stockliskhandlares dolkr?

— All del vore en smula besynnerligt.
— Tror du nu inte, Paul, att nu, då ti äro rika, 

menniskorna skulle få något att säga om oss, om du 

lar en fattig flicka till huslru?

Ynglingen blef heslört.
— För all del, min mor, hvad är din mining?

— Scr du, Paul, Trinclle, skomakarens dotter, är 

en snäll och beskedlig flicka, jag medgir gerna del, och 

att denne neger och hans öden gifvit nam
net och uppränningen till den verldsbe- 
kanta skildringen: Onkel Toms Stuga. 
Bestämd! känt är att fru S:s man mycket 
olta, och hon sjelf icke så sällan besökt 
Tom Magruder, hvars karakter äfven öf- 
verensstämrner med hjelteus i boken. Hans 
koja kallades i hela trakten för Onkel 
Toms sluga.

-JtO.®CM

Chara d.
Mitt första är ett vattendrag 
af mindre slag, 
invid hvars strand små blommor dofta. 
Mitt andra, med ett s förlängdt,
— tänk hur befängdt! —
ta’s än vid smörgåsbordet ofta.
För den, som ej mitt tredje kan,
— beklaglig han! —
är en lornjett af föga värde.
Om Kristi kyrka på vår jord
är sagdt ett ord:
att hon bland annat är mitt fjerde.
Nu om mitt femte förs en strid,
ej mycket blid,
om det som tilltalsord kan duga *).
Mitt hela är en sak, som är 
för vänner kär, 
när de ej blott sin vänskap ljuga.

*) Detta stycke skrefs i April månad inneva
rande år.

Ordet till Charaden i N:o 23 är:
Löf-ko-ja.

R ii 11 e ! s e.
I n:r 2t, sid. 167, spalt. 3, rad. 33 står:

men blef en leksak blott till slut.
Bör vara:

men blef en leksak snart, gudnås,

om vi hade förblifvit borgerligt folk, skulle du fåll gifta 
dig med henne innan årds slut; min nu skulle hda 

staden göra sina anmärkningar, om du gifte dig med en 

flicka, som icke har någonting.

— Nå, må de gerna göra sina anmärkningar! — 

ropade Paul, hvars hjerta sammanpressades. — Jag vill 

heldre vara sötare med Trindte, äu baron med en 

annan.
— Men lika iild kommir du all gifta dig med 

Trinclle.
— Da vill jag icke heller vara rik.

— Vänta bara tills vi komma i besillning af vår 

förmögenhet, så skall snarl en fröken eller . . .

— Nej, ingen annan än Trindte; utomdess har far 

sagt, alt han jusl nu skulle ombestyra milt bröllop och 

lill och mid tillagt, all dd skulle blifva dt rigligt ståt

ligt bröllop.

— Din far kommer att få helt andra tankar, när 

han först vant sig vid rikdomen. Du får hdl och hål

let glömma Trinetlc.

(Forts.)
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^Wsk'k 1
------- — jag i mitt anletes svett blifvit färdig;

Mon camerad - det icke Heiner ,/ ,°rban“ad vare ^n, som uppfann en sådan rätt!
Men största Triomphe upplefve vi, om vår herrskare reser till Tyskland o,h“< ♦ «; v
som hos oss! ^ysiuand och ingenstädes finner

Man kan helt och hållet förtvifla! - Med Biffstek, Caviar och Korf och SnrkålT ■
med dessa välsignade ”Knödeln” går min konst och talent under! - Förbannad vare d ' “"f------- - °UIVlt men

Mon camerad - det icke hjelper, vi måste travailler pour la ™ rätt’
le nnnlefve V« wvKm U—  -i  .... k oire. Lyckas oss dessa ”Knödelen,” så är franska äran räddad! —

en sådan hushållning

Nacf, k t ■/ e, -, . Härmed fö,Jer Romanbihanget: ”Svärmarne,” pag. 73—80.
Masta N:o utgifves Sondagen den 21 Juni.

C. Petersens Officin 1857.




