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Persiska expeditionen och fredsun
derhandlingen.

Ratificationen af fredsunderhandligen 
med Persien afslutades jemnt och nätt 
tids nog, för att rädda den vigtiga staden 
Shiraz från den undergång, som redan före 
brittiska expeditionens anryckande drab
bat Bushir och Mahommerah. Då gene
ral Outran) afsände en del af sin armé, 
för att intaga Mahommerah, lät han för
stå, att Shiraz, Persiens fordna hufvud- 
stad, med ej mindre än 40,000 innevåna
re, skulle blifva närmaste målet för dess 
anfall. Oaktadt de nära 4 eng. mil i 
omkrets varande förskansningarne, tvifla- 
de man på att staden skulle kunna göra 
något verksamt motstånd mot våra bätt
re ordnade segerrika trupper. Likväl 
räddades den från stormning genom Sha
kens oförbehållsamma antagande af de 
fredsvilkor, Ferukh Khan nödgats gå in 
på i Paris. En af de intressantaste bygg
naderna i Shiraz är kongliga palatset, 
vanligen kalladt arken eller citadellet. 
Det omgifves af murar, hvilka innesluta 
omsorgsfullt planterade trädgårdar med 
rinnande vatten. Palatset var fordom re
sidens för Kerim Khan-le-Zend, som fö
redrog titeln Wekil framför Shah afPer- 
»ien _ en prins, hvars förtjenster ännu 
omtalas med stolthet icke blott af folket 
i Shiraz, utan af Persertie i allmänhet. 
Arken är nu guvernörens residens och 
befälhafvande generalen har här tagit sitt 
hufvudqvarter. Härifrån utfärdar han si

na order och på slätterne omkring palat
set mönstras oupphörligt trupper.--------- -

Innehållet af fredsunderhandlingen, som 
undertecknades i Paris d. 4:de Mars 1857 
och ratificerades i Bagdad den 2:dre Maj, 
har blifvit offentliggjordt inom de sista 
fådagarne. Fördraget innehåller, att Per
sien utrymmer Herat och Afghanistan 
och afsäger sig alla anspråk på dem. I 
händelse af någon tvist med nyssnämnde 
länder, har det att vända sig till Britti
ska regeringen, som opartiskt ordnar bå
da partiernas intressen. Persien får en
dast anfalla Herat för att försvara grän
sen och ej sträcka sina vapen längre än 
som är nödvändigt för att tillbakaslå ett 
anfall. Våra konsular-établissementer för- 
blifva på samma fot som ”de mest gyn
nade nationers”. Brittiska undersåtares, 
eller under brittiskt skydd varande Per
sers penningefordringar skola af en ge
mensam kommitté afgöras. Persiska re
geringen skall utan lösen frigifva alla en
gelska fångar och utvexla alla fångna 
Aflghaner. De fredslutande magterna sko
la förnya sin öfverenskommelse om un
dertryckandet af slafhandeln i Persiska 
viken. England afsäger sig skyddherr
skapet öfver Persiske undersåter, såvida 
de icke äro i tjenst hos Brittiska repre
sentanter, med vilkor, att Persien ej med- 
gifver någon annan magt Större skydds- 
rätt Brittiska kronans värdighet repre
senteras af Mr. Charles Murray, som af 
Shahen mottager ett bref innehållande af- 
bön för några förolämpande uttryck, och 

inbjudes högtidligen till hufvudstaden. Han 
föres dit med ståt, mottager besök af Pre
mierministern och beledsagas till residen
set af utrikesministern som presenterar 
honom för Shahen. Dagen derpå vid 
middagstiden mottager han ytterligare ett 
besök af Premierministern, hvilket föl
jande dagen besvaras af Mr. Murray — 
sednast före middagen. Denna del af un
derhandlingen har redan försiggått. Mr. 
Murray, Englands minister i Persien, läm
nade Bagdad den 14:de Maj med hela 
sin legationspersonal och begaf sig till 
Teheran. Han åtföljdes af Ali Khan, som 
Persiska hofvet för detta ändamål afsändt. 
Inga privata namn förekomma i traktaten. 
Intet ord är nämndt om den föreslagna 
Elektriska Telegrafen i Euphratdalen, fri» 
hamnarne vid Persiska Viken eller Ryska 
landvinningarne vid Caspiska hafvet. Ryss
land framträder blott och bart under be
nämningen: — den mest gynnade na
tionen. —

Shahens förolämpande bref, för hvilket 
afbön skall göras, lyder som följer:

— December 1855 ■—
I natt läste vi ett bref från Engelske 

ministern och blefvo mycket förvånade 
öfver dess råa, dumma, geinena och för
mätna innehåll. Det bref han förra gån
gen skref, var lika oförskämdt. Också 
hafva vi hört, att han i sitt hus bestän
digt talar om oss utan aktning, men vi 
hafva ej velat sätta tro dertill. Men nu 
visar han det tydligen i ett officielt bref. 
Vi äro derföre öfvertygade, att denne Mr.

ögon från den

, utstötte han itt 

Hans hustru den mot betraktade dessa tillrustningar mtd ett förakt-

LYCKAN ATT VARA RIK.
Berättelse af Hendrik Conscience.

(Forts, fr. N;o 26 )

or Snul lät icke bringa sig ur fattning och skrattade i mjugg öfver de fruktlösa 

försöken att finna något. Än tycktes hon uppmuntra sin man till ståndaktighet, än 

hela honom med gnistrande blickar. Hin denne bortvände ej sina 

bjelke, uti hvilkin skallen var gömd. Sidan allt varit förgäfves, lät domaren po-
liskonstaplarne lägga repet i ordning. Ilå mäster Smit såg detta, utstötte han ilt

skrik och nedföll nästan afdånad på en stol. Hans hustru den mot betraktade dessa tillrustningar mid i ll förakt

ligt litnde, som om hon liäruli blott såg cn låtsad hotelse.
— För sista gingen, — sade doman n i sträng lon, — för sista gången, innan jag genom polisen lålir 

bringa er i fängelse, bir jag er för ert eget bästa tillstå sanningen. Huru har ni kommit i besittning af dessa pingarl 
° I samma ögonblick hörde man ilt skrik i förstugan och en ung man störtade in, som kastade sig till Smits 

fölter och ropade:
— Fader, säg dock för Guds skull hvarifrån pengarnc kommit! Xi skulle som gemen förbrytare hafva stu

lit .. . mj, dit är icke möjligt!
Smets ögon fylldes af rörelse och han utbröt:
__  Sej, min son, din fader har felat, min ännu är han en ärlig man; han skall säga allt ... Och 

vändande sig till domaren, sade han i cn beslulsam lon: — llirr domare, jag •■kall riia ir skatten och derefter 

säga er, huru den kommit i mina händi r.

Hustrun hotade och brummade med bistert ansigte;

men sotaren fortfor:
— Jag har icke stulit, utan helt mkiIt funnit skallen.

Paul föll på knä och tackade Gud.

— Visa mig en tjenst, -- fortfor Smet, — ptn- 
garne ha gjort mig olycklig och som <n pesl trängt in 

i milt bus. llaf medlidande med mig; befria mig frätt 

denna plåga och lag den genast med er!

Hor Smit snyftade högt.
__  Visa oss då skallen! — sade domaren.

Smet förde dem till Ivärbjdktn och berättade, huru 

han gjort sitt fynd. Domann framtog skallen. Men 

på samma gång nedföll äfven något annat, som Smet 

förr icke varsi blifvit. lin gammal plånbok mid itt per-
llomann uppslog boken och genomögnade 

uppmärksamt. Denftir vände han sig till mor Smit

och frågade henne:

— Huru lulle er far?
— Vandmbirg, Piler Vandmbirg, — sade hon 

snyftande.
Ilan alt svara uppnf domann pmningpåsm ännu 

mira och uttog in handlull gnidmynt. Dinftir gaf han
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Murray är dum, inskränkt och vansinnig, 
som har den djerfheten och oförskämd
heten att till och med förolämpa konun
gar! Alltifrån shahens Sultan Hasseins 
tid (då Persien befann sig i den mest 
förvirrade belägenhet och under de sista 
fjorton åren af hans lif, då han genom 
allvarsam sjukdom var oförmögen att re
gera), allt sedan denna tid har man ej 
tålt någon vanvördnad för suveränen va
re sig från styrelsens sida eller dess a- 
gent. Hvad har då händt, eftersom den
ne narraktige minister uppträder med så
dan fräckhet? —

Det vill synas som om våra beskick
ningar icke visste ett ord om allt detta; 
lemna detta bref åt Meerza Abbas och 
Meerza Malcum, alt visa det för Franske 
Ministern och Hyder Effendi, på det de 
må se, huru oskickligt han handlat. Vi 
hafva hela natten varit oroliga. Vi an
befalla eder kungöra för de främmande 
sändebuden, att, förrän drottningen af 
England sjelf gör oss vederbörlig afbön 
för hennes sändebuds förmätenhet, vi hvar- 
ken skola återtaga denne hennes galna 
minister, som är ett dumhufvud, eller af 
hennes regering mottaga någon annan. —

—

Kanonbåt-flottiljeu till China.
’Illustrated London News’* 1 har af en of

ficer, hörande till kanonbåt-eskadern, er
hållit en teckning af denna flottilj, åtföljd 
af ett bref, hvarur vi utdraga följande:

konstaplarne ett tecken ocli sade till dem, sidan lian 

dragit sig något afsides med dem:

— Denne man talar sanning. I denna bok slår 

upptecknade af hustruns läder de summor, som han 

småningom instuckit i bjdken och han har till och m< d

i bestämda ultrvck förklarat, alt han bestämmer denna 

skatt såsom arf åt sin enda dotier. Vi vita, all man

nen var känd som rn girigbuk, och då han dog plöts

ligt, har han icke fåll tid att bileckna det ställe, 

hvarest pengarna befunno' sig. Dd ar idel gamla du- 

kater och till och mid brabantir mint. Det hos vex- 

laren slulna bestod af helt andra myntsorter.

Dertfter vände sig domaren till Smet och fortfor: 

— Hederlige man, ni har gjort er dt onödigt bekym

mer. Pengarne var enligt lag er rättmätiga egendom. 

De tillhöra er.
— Alltså skall jag behålla dm plågan? — utbröt 

solaren förintad.
Till mor Smet, som förtjust störtade fram, sade domaren.

— Ilin fru, pengarne är arfvet efter er far; 

bdrakta dinna planbok som hans testamente. Lif väl 

Otb Sök till all göra ett godt bruk deraf.

Madeira den 17 Maj.
Jag bar just nu tid att sända dig nå

gra rader och innesluter denna teckning 
af vår ankomst till Madeira, som efter en 
svår resa öfver Biscaya-bugten ingalunda 
är någon obehaglig omvexling.

Ön tycks vara vacker och det gamla 
Furious med sin familj af kanonbåtar, 
hvilka ankrade på en gång, gaf scenen 
ett lif, alldeles främmande för Funchals 
vanligen lugna redd.

Vi må alla fullkomligt väl och den stör
sta enhet råder öfver hela eskadern. Hvar 
och en emotser vår snara ankomst till 
bestämmelseorten; men naturligtvis dröjer 
det någon tid, innan vi hinna 111 China. 
Kanonbåtarne manövrerade ovanligt bra 
i den stornrga Biscaya-bugten. Du skul
le ha sett dem kastas från den ena vågen 
till den andra; och ehuru det blåste starkt 
höllo vi sällskap och anlände hit tillsam
mans. Du får ursäkta detta hastverk; 
jag skall härnäst skrifva ett utförligare 
bref och*hoppas kunna sända dig en in
tressantare beskrifning, då vi uppnått vårt 
mål.

Mormoii-Templet i Saltsjö-staden.
De sista underrättelserna från Stora 

Saltsjön gifva för handen, att sakerna i 
den trakten äro mycket oafgjorda. Brig
ham Young höll just på att vid Stora 
Saltsjöstaden göra förberedelser till en 
expedition någonstädes norrut, hvilkens 
ändamål var obekant för den förnäma 
verlden. Detta bestyrkes afen beskrifning

från St. Louis. Hans underhandlingar med 
höfdingen Pah-Utah angående dennes med
verkan i expeditionens planer förklara 
tillräckligt uppgiften, att han skulle haf
va underhandlat med Indianerne om sä
kert följe genom landet. Det gäckade 
folket bygger i Stora Saltsjödalen ett tem
pel, det fjerde i ordningen, som mormo
nerna påbörjat, och förmodar man, att 
det i storlek och skönhet skall vida öf- 
verträffa de förra. Det sista templet, som 
byggdes vid Nauvoo, bief ett rof för lå
gorna, sedan mormonerna lemnat det. 
Men den ifrågavarande byggnaden lär bli 
mycket större, emedan man redan användt 
lika mycket sten för dess grund, som be
gagnades till hela Nauvootemplet.

Uppförandet af ett tempel anses som 
en skyldighet af de yttersta dagarnes he
liga och upptages äfven som sådan i de
ras trosbekännelse; tillfölje häraf hafva de 
på hvarje vigtigare ort alltid påbörjat en 
af dessa byggnader.

Ett tempel bos detta folk är icke, som 
många tro, ett ställe för större församlin
gar; för detta ändamål hafva de stora 
byggnader, af hvilka ett, kalladt ”det löf- 
omskuggade”, rymmer 12000 personer; 
utan templet begagnas uteslutande till fi
randet af gudstjensten.

Denna byggnad intager medelpunkten 
af en klippmassa af 150 qvadratalnar. 
Rundt omkring detta stenblock har man 
för att trygga sig mot infall byggt en 
mur, som öfverst slutar med en jernför- 
skansning.

Sedan rättvisans tjenare aflägsnat sig, sammanskrapa- 
dc hustrun så fort som möjligt pengarne i sitt förkläde 

och ropade, i det hon sprang sin väg, till mannen:
— Dumhufvud, jag skall väl hota dig!
Nedkommen, kastade hon pengarne i skrinet, tog mid 

sig en handfull och sprang, sedan hon tagit nyckeln 
till sig, ut på galan, hvarest hon triumferande trängde 

sig fram mellan folkhopen, som gapande såg efter hen
ne. Paul skyndade utom sig af glädje till Trindle och 
himlade henne under mängdens jubel öfver till sin fa
der, som vänligt htlsadc henne och hvars första tanke 

var, sedan den lunga bördan fallit från hans bröst, sö

mns lycka.

— Nu genast papperen i ordning, — sade Smit, 
— lysning i kyrkan och om sju veckor bröllop. Till 
detta äro alla grannarne bjudne. Vi fara i fem eller 
sex vagnar till Dikke-Me eller Jan-Stek. Dit skall bli 

ett lif. Mm framför allt, barn, ber jag er, all någor
lunda foga er eflir min hustru. Ilon skall öfverhopa 
er med förebråelser, nun låt henne hållas. Må bara 

våra barn bli lyckliga!
Löftet gafs och de lycklige omfamnade hvarandra, 

Mm plötsligen kraxade en röst:
— Ilvad går för sig här i mitt rum? Nå dit blir 

ju allt bättre och bättre. Knappt vänder jag ryggen, 

innan milt hus är fullt med skoflickarc. 

— Men mor Smet, — slammade skomakaren blek 

af vrede.
— Mor? — skrik hon, — jag är fru, ja del är 

jag. limed dmna pöbil? Dd är på tiden, att jag får 
mig m våning vid St. Jacobstorget!

Skomakaren tog sin dotter vid handm och skyndade 
knölande hem. Då började äfven vreden koka öfver 
bos Sind och han ämnade bryta löst mot sin hustru; 
men Paul hade gåtl < mellan och höll honam tillbaka 
med kraftig hand. Andlligm lyckades han all bringa 

sin fader in i sängkammaren. lida dm öfriga dilen af 
dagen rådde ledsamhet i huset. Frun ville icke höra 

ett ord mera om Trindle och utstötte alla slags smä- 
dt Iser mot dm oskyldiga flickan och hennes fader. Då 
solaren slutligen gick till sängs, mumlade han för sig 

sjelf:
— Pestm är ännu alltjeral i mitt hus, dd märker 

jag alltför väl. Jag ville öuska, all pengarne måtte 
sjunka nid i afgrunden, hvarifrån de kommit.

VIII.
Följande dag, då solens första strålar utgölo sig öf

ver staden, ämnade skomakaren gå i kyrka med siu 
dotter; men plötsligen stannade flickan på gatan och 

sade :

(Fortsättning pag. 2V4,)
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Enligt beskrifning af arkitekten Angell, 
skola murarne bli 16 fot tjocka vid ba
sen ocb hvila pâ en 6 fot tjockare grund
val. Åtta fot öfver marken bli de om
kring 8 fot tjocka och sä vidare i pro
portion. Byggnaden har 6 torn, 3 vid 
hvardera ändan, en symbol af de begge 
prestembetena (det Melchizediska och det 
Aroniska) af hvilka kyrkan styres; hvar
dera af dessa beståfnemligen af tre per
soner, en president eller hufvudman, bi
trädd af tvenne rådgifvare eller medhjel- 
pare. De tre tornen vid hufvudingången 
äro högre än de vid andra ändan, en sin
nebild deraf, att det Melchizediska pre- 
sterskapet i sina förrättningar inneslutar 
det andras magt och anseende och såle
des står öfver det i rang och inflytande. 
— Med ett ord hela byggnaden kommer 
att antyda och blifva ett uttryck af grund
satserna i de yttersta dagarnes heliges 
trosbekännelse.

Byggnaden skall bli 186 ’/î fot lång 
från öster till vcster och 99 fot bred. 
Rundt omkring densamma blir en bal
kong, hvartill trappor på alla sidor leda. 
Alla ornamenter göras af tuktad sten och 
sjelfva massan utaf granit. — På nedra 
delen af hvarje stödjepelare för denna 
balkong framställes jorden, så, att då 
man går rundt omkring, nian ser henne 
vid de olika årstiderna, jemte månen, so
len och Saturnus med sin ring.

När detta tempel blir färdigt, kommer 
det att utgöra en af de vackraste pryd- 
naderne i Stora Saltsjösladen, emedan

— Se, far, hos Smets står dörnn öpp< n och fen- 

sterna äro slängda.
— Min Gud, hvad bttidir det? Låsen är uppbruten, 

säkert har det i natt skett inbrott.
Skomakarn gick närmare och sparkade upp dörnn. 

Då han ändtligcn hörde folk komma, steg han in.
— Hvem har läst upp för er? — frågade mor 

Smet de inträdande.
— Rimligtvis bar Paul redan gått i kyrkan ocb 

lemnat dörren öppen efter sig, —mente mannen.
— Nej, — sade skomakaren, — dörnn var upp

bruten och jag befarade en olycka.
— 0 min Gud, min Gud! — jemrade mor Snut 

och var med ett enda skutt vid sin kista. Men med 
ett skrik for hon tillbaka och ropade: — Mina pengar 
äro borta, stulna!

Mannen var likaledes i början som fallen från sky- 
arne, men återhemlade sig snart. Det började klarna 
i hans sinne: ill leende ulgjöl sig öfver hans ansigte; 
men, för att icke nta sin hustru, låtsade han vara 

nvcket Ikdröfvad.
rnnette försökte emellertid trösta mor Smet med det 

innerligaste deltagande. Men denna skrek i ett väck:
— Mina pengar, mina arma pengar! Min faders arf 

. . . Ältieka! ällirka' jag mår illa, jag dör!
Solan n framtog en flaska med ältieka oeh gned nu el 

den ligger på en ansenlig höjd och synes 
från alla delar af staden. Norr om hen
ne reser ”Ensign-peak” sitt hufvud, på 
hvilken den 4:de Juli amerikanska flag
gan med sina stjernor och strimmor hel
sas af kanonernas eld och hurrarop från 
tusendetals personer, som samlats för att 
bevisa Amerikanska kon.-titutionen sin 
hyllning.

Stora Saltsjöstaden är belägen vid den 
väg, som förenar de vestra staterna med 
de östra och måste ovilkorligen stiga i an
seende och betydenhet samt dela handeln 
på denna stora väg. — Staden eger re
dan fabriker af alla slag, medan det om- 
gifvande landet öfverflödar pä mineralier 
af alla slag, isynnerhet stenkol och jern.

Den store hafsormen i Tafelviken.
Följande uppsats med plancher låna vi 

ur tvenne meddelanden, som förekomma 
i ”Cape Argus” för den 14:de Mars 1857:

Min herre!
Härmed innesluter jag ett bref, som jag 

erhållit från min vän, dokfor Biccard, 
tillika med en teckning, hvari han med
delar den intressanta underrättelsen, att 
han samt några andra den 16 sistl. må
nad sett den store hafsormen ett stycke 
från gamla fyrbåken vid inloppet till Ta
felviken. Det kan väl synas litet förmä
tet att inför nutidens störste zoolog, Pro
fessor Owen, vilja påstå, att ett sådant 
hafsunder verkligen existerar, men jag 

dess innehåll sin husfrus ansigte: min hon stötte ho
nom tillbaka, som om hon alls icke ville mottaga nå
gon hjelp af honom.

— Nå, hvem skall väl laga sig så när af en så
dan plundring. Pmgarna äro borta; men mid dim ä- 
ro vi också befriade från dit eviga grälandet, sorger 
och ledsamheter, låt mig åter ta till mitt yrke; då 
ha vi fred i huset och lifva njulningsrika dagar i sam- 
drägt ocb glädje.

— Ack, stackars mor Smit, hvad ni är olycklig! — 
utbröt Trinille.

— Ja, du ensam har upprigtigt medlidande med 
mig. Den känslolösa stocken skrattar heldre ut mig. 
Jag förstår nog, att rätt uppskatta dina tårar, kära 
Trinctte. Ack min Gud, min Gud, hvad skall jag nu 
taga mig till i detta elände!

Just nu koro Paul springande utför trappan.
— Ilvad sir jag? Trinille hos mor; är då allting 

åter i ordning?

— Tyst, Paul; ljufvar ha i natt bortstulit alla våra 

pengar!
— Nå, då kan Paul lustig åter bli en duktig solare. 

Trösta er, mor; bry er ej om den stnintm. Huru 
Ivckliga voro vi icke, innan vi lingo dit fördcrlliga 
guldet! Från den dag vi funno pingarne, har jag ej 

vågar göra det på grund af mina egna 
ögons vittnesbörd.

År 1845 eller 46 en vacker och klar 
sommardag voro hr Brunette och jag sys
selsatte med fiske i Camp’s Bay. Ingen 
vindflägt sväfvade öfver den spegelblan
ka, jemna vattenytan. Vid middagstiden 
lemnade vi klipporna och begåfvo oss till 
den vid sjön belägna villan, då Mr. Bru
nette plötsligen fastade min uppmärksam
het vid något, som han i början ansåg 
för en hvalfisk. Men ett ögonblicks iakt
tagelse var tillräcklig, för att upptäcka 
djurets verkliga natur.

Vid pass en mil från stranden märkte 
vi en rad af svarta glänsande föremu., 
liksom en kedja af stora fat, som paral- 
lela med stranden flöto på vattenytan. 
De höjde sig sakta upp och ned och en 
gång sågo vi hela längden ' ett par sekun
der öfver vattnet. Att döma af en Ost- 
indiefarares storlek af omkring 1OOO tons 
på samma afstånd, tycktes djuret vara 
från 150 till 200 fot långt. Dess omkrets 
kan jag ej bestämma, men efter hvad vi 
på så långt håll kunde se, måste det åt
minstone ha varit tre fot öfver hafsytan.

Det var oss omöjligt att skilja hufvu- 
det från stjerten, ehuru nära ena extre
miteten vi sågo något liknande skum el
ler fradga, som om djuret sprutade vat
ten åt sidan. Det syntes badda sig i sol
värmen utan tecken till någon annan rö
relse än den, jag beskrifvit, neml. att då 
och då dyka ned. Sedan vi vid pass en 
qvarts timma betraktat detta vidunder,

hört annat än suckar, far och Trinctte magrade och jag 
blef kollrig.

— Att vara fattig, att vara fattig! — snyftade mor 
Smet cmdlan hvari ord.

— Ack, mor, dd glada, trefliga lifvet skall åter 
börja: Far och jag dricka en mugg mindre, för att då 
och då köpa tn klädning i er smak. Och när först 
Trinctte bor hos er, skall ni bli bättre uppvaktad än 

någon förnäm fru.

— Ja, men hvad skall folk säga, när de se mig 
gå på gatan? — j< mrade mor Smet.

— Ack, mor, ännu i dag går jag med er och far 
öfver dammin, och ni skall få se, att jag sätter milt 

hufvud lika högt.
Den stackars gumman tryckte, någorlunda tröstad, so

nen till sill hjerta och sade undir tårar:

— 1 Guds namn då! Jag skall väl än engång bli 
rik, om icke i dag, så i morgon! Blif åter sotarege- 
säll, Paul; dit är visserligen för mig in förargelse, min 
då dit icke kan vara annorlunda och du finner ett 
nöje deri . . .

Härmed släppte hon sonen och omfamnade Teineite:
— Koro. kära Trinille, du är dock din bästa af 

dim allesamman, mitt barn! Minniskorna vita icke livad
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skyndade vi till villan, för att låna en 
kikare, men knappt hade vi gått några 
alnar, förrän vi sågo djuret långsamt vän
da sig om och i rät linie ila utåt sjön i 
nordvestlig riktning; det rörde sig med 
stor hastighet, ja så snabbt, att sedan vi 
från villan anskaffat kikaren, det redan 
hunnit så långt, att vi med den sågo fö
ga bättre än förut med blotta ögonen. 
Den rörelse, hvarmed djuret förflyttade 
sig, var nästan vågforznig, i det de tunn
lika delarne tid efter annan dykade upp 
och ned och glittrade i solen, tills de 
slutligen helt och hållet försvunno, hvil- 
ket inträffade omkring en timma sedan 

först varseblifvit vidundret. Att det 
var en hafsorm, derpå tviflade jag ieke 
det ringaste, dock emedan vi alltför väl 
kände det misstroende, man skulle sätta 
till en sådan uppgift, så nämnde ingen 
af oss ett ord derom; men som dr. Bic- 
card på min begäran benäget lofvat skaf
fa mig närmare detaljer om djuret, hvil- 
ket han sett under mycket gynsamma 
omständigheter, nödgas jag med mitt rin
ga vittnesbörd instämma i de många fakta 
man har i denna sak och hvilka afgjordt 
bevisa tillvaron af en utomordentligt stor 
hafsorm. Äfven ville jag påpeka, att en 
sådan man som dr. Biccard, med välkän
da vetenskapliga insigfer, icke gerna kun
de förvexla en skäl med en orm, samt 
att de sex eller sju individer, som på 200 
alnars afstånd bevittnade djurets svängnin
gar, svårligen kunde ha blifvit missledda af 
något slags sjögräs eller någon planka.

Det är med stort nöje man läser dr. 
Biccards berättelse och får derföre hän
visa dem, som kunna hysa något intres
se för saken, till en artikel om den sto
re hafsormen — i Westminster Review 
för Januari 1849.

Chas. Fairbridge.
P. S.

Ofvanstående har jag läst för mr. Bru
nette, hvars erinring fullkomligt öfverens- 
stämmer med min, men han tillägger, att 
skummet eller fradgan orsakades af ena 
ändans rörelse — förmodligen stjertens — 
hvilken han tydligt såg piska vattnet.

Capstaden d. 13 Mars 1857.

Capstaden d. 11 Mars 1857.
Min kära Fairbridge!

Jag skyndar nu att uppfylla din önskan 
med en berättelse om hafsormen, hvilken 
jag i sällskap med några andra sett midt 
emot gamla fyrbåken vid Green Point

Måndagen den 16 sistl. Februari på ef
termiddagen vandrade jag utåt Green 
Point. Vid 5-tiden eller något sednare 
hörde jag uppsyningsmannen för fyrbåken 
ropa till mig: ’Kom och se hvilket hafs- 
under!” jag gick fram till båken och der- 
ifrån såg jag på vattnet vid pass 150 al
nar från stranden den väldige ormen, lig
gande i den ställning, som planchen N:o 
1 utvisar. Jag lånade en bössa af mr. 
Hall (mr. Murrays svärfar) och lossade 
ett skott på djuret, men kulan gick om
kring 4 alnar framom det. Intet tecken 
till rörelse visade sig, hvarföre jag ännu 

lossade ett skott, men äfven detta blef 
bom. Likväl var det tillräckligt att skräm
ma ormen, som under oviga rörelser 
sträckte sig, dykade ned och drog sig ef
ter allt utseende undan. Tio minuter så
go vi ingenting af honom, men plötsligt 
upptäckte vi honom på cirka 200 alnars 
afstånd och ungefär 40 alnar längre bort. 
Småningom närmade han sig likväl åter 
sitt förra hviloställe, då min son, som 
nyss slutit sig till oss, lade an på vid
undret. Men — skottet förstörde bössans 
cylinder och nu var det slut med vidare 
skjutning. Sedan ormen kommit till det 
ställe, han i början intagit, ringlade den 
sig i en ställning, som synes af planchen 
N:o 2, hvarefter han med en förfärlig fart 
styrde kosan utåt viken och sedan sågo 
vi aldrig till honom.

Som jag redan nämnt, höll sig ormen, 
ej på längre afsånd än 200 alnar från 
stranden; dess längd var omkring 200 fot, 
men dess tjocklek kan jag icke uppgifva, 
då endast öfra delen af kroppen fram
trädde i dagen. Vi varsnade äfven en 
upphöjning på dess kropp, som jag för
modar icke kunde vara något annat än 
öfra delen afhufvudet. Några ögon kun
de ej upptäckas, oaktadt afståndet var 
ganska kort och kikaren temligen god. 
Djuret hade en mörk färg och på hufvu- 
det syntes några hvita fläckar. Vädret 
var lugnt — en lindrig nordvestlig bris. 
Utom af mig sjelf betraktades detta hafs- 
uiider af mr. Hall, mr. Murray, mrs. och 
miss Biccard samt mina tvenne söner, 
hvilka alla sågo det tydligt.

Dr. Biccard.

det vill säga all vara rik; nan du skulle snart vant 

ilig drrvid.
Paul hade emellertid smygt sig bort.
Plötsligt väckes bos mor Smet en ängslig tanke.
— Min Gud! — utbröt hon, — jag är ännu 

skvldig juvtleraren 75 gulden. Att vara fattig är ej så 
illa; men all hafva skulder är förfärligt!

Och hon tilläde — Jag skall heldre bära mina 

guldnipper tillbaka.
___ JjPji — sade solaren fryntligt, — du behöfver 

ej bära något tillbaka, du kan behålla alllsamman. Jag 
har för kommande fall och i synnerhet för vår Pauls 

bröllop undangömt en liten summa.
Härmed satte lian en stol fram till kaminen, steg 

upp på densamma och framtog ur röret en näsduk, 
hvaruti ett antal guldmvnt var invecklad!, och i det han 

framträdde utbredde han pengarna på bordd.
_ Ser du, — sade han till sin rörda hustru, — 

dessa pengar tillhöra dig, med dem kan du förfara som 
du bäst tycker. Men större delen borde vi dock an
vända till vår Pauls bröllop och all grundlägga hans 

lycka.
Hustrun tycktes försänkt i djupt funderande . . . 

Plötsligen hörde man ropet: »Ap, ap,» som tycktes ljuda 
från källaren och snart steg Paul in, trallande pa sin 

favoritiisa:

Skorste nsfejare, AB-skrå,
Glada själar, 
Inga trälar

Skorste nfejare! AB-skrå!

Han hade åter påtagit sina gamla kläder och nedsö
lat sitt ansigle.

— Paul Lustig är åter uppstånden. Ltfve glädjen!
Anblicken af denna drägl, som han under sin barn

dom burit både i sorg och glädje, gjorde dt Ulligt in
tryck på fadren. Tårar framträdde i hans ögon. Men 
hustrun vände sig till skomakaren och bjöd honom le
ende handen:

— Gamle vän, jag hade i går mycken förtret och 
var stygg och retlig emot er. Kan ni förlåta mig?

Skomakaren tryckte med hjerllighd hennes hand och 

svarade med fuktiga ögon:
— Förlåtet och glömt; vi halla ju begge need sam

ma fot. Dessutom äro vi icke skapade, för all vara on
da på hvarandra; vi gingo tillsamman i en och samma 
skola och sedermera ha vi varit grannar, inte sant?

— Paul, — fortfor derefter mor Smet, — de pen
gar, du här ser, hade din far gömt undan, för att grun
da ditt yrke. Jag skänker dig dem. Gift dig med Tri
ne tte så fort du kan; men en tjent skall du visa din 
mor: bo hos mig, tills milt arf från Holland utfaller.

Barnen sade jublande ja.

— Vi bo hos er, kära mor, och förena oss alla i 
kärlek och vänskap, tills döden åtskiljer oss, —tilläde 
Paul glädjedruckin.

— Ja, ja, blif mig en god moder, jag skall gör* 
mitt bästa, för all vinna er kärlek, — inföll den öf- 
verlyckliga flickan.

— Är du nu verkligen lycklig? — frågade Paul 

sin mor.
— Ja, ja, mitt barn, — svarade den goda mer 

Smet rörd.
ilen Paul tog sina föräldrars bänder äfvensom Tri- 

nettes och hennes faders, lade 
nödgade dem till en ringdans.

jiu svängde sig hela sällskap 

det all ynglingen sjöng, så det

Skorste nsfejare, AB-skrå,
Glada själar, 
Inga trälar

Skorste nsfejare! 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 hvartenda glas vi månd’ få.
Ap, a, ap, ap!

“ (S1 u I.)
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Mormon-Templet i Saltsjö-staden.

N92

Den stora hafs-ormen.
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