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Douglas Jerrold (efter ett Photographi, taget några dagar före bans död, af dr. Diamond.
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Douglas Jerrold.

Douglas Jerrolds död bar väckt en dju 
pare sensation än man hade anat af den 
sanning, att han var det sista stora snillet 
i England samt att med honom försvann 
slutspåret af de förmågor, som redan hörde 
till traditionen. Men Jerrolds bana varjust 
egnad att gifva betydelse åt hans död, 
för att icke tala om mist ningen af en 
namnkunnig man; och de, som känna huru 
brant vägen är för litterära och bemärkta 

män, uppskatta och förstå bäst förlusten af 
honom.

Douglas Jerrold var, som några berätta, 
född i London, men, enligt andras påståen
den, i Sheerness, den 3:dje Januari 1803. 
Han döptes med namnet Douglas William 
Jerrold, emedan Douglas varit hans farmors 
namn. Fadren, Samuel Jerrold, var före
ståndare lör de begge teatrarne i Sheerness 
och Southend, tvenne sjöstäder, der han till- 
bragte en stor del af sin barndom. Ibland 
aktörerne, som spelade vid fadrens teater

var Edmund Kean, af hvilken han fördes 
på scenen i ’Rolla’’ och i hvars sällskap 
han äfven uppträdde som ”främlingens” 
barn. Född ibland fartyg och sjömän, var 
det helt naturligt, att Jerrolds unga sinne 
skulle fästa sig vid sjölifvet; och efter mån
ga fåfänga föreställningar, skaffade fadren 
honom plats som kadett på ett linieskepp. 
Befälhafvaren, kapten Austen, tyckte myc
ket om teaterstycken, hvarföre officerarne 
roade sig med att uppföra enskilta pjeser. 
Stanfield, då för tiden simpel matros, hade 
bestyr med dekorationerna och Jerrold led
de det hela. Då Jerrold bief förflyttad till 
ett annat skepp, skildes de åt, för att i 
en framtid råka hvarandra, hvilket inträffade 
först vid Coburgteatern och sedan vid 
Drury Lane, der Stanfield målade kulisserna 
till ”Förfallodagen."'

Jerrold tröttnade snart vid sjölifvet, som 
i anseende till en ömtålig hälsa föga öfver 
ensstämde med hans natur; och nu kom 
han efter eget val i lära hos en boktrycka
re samt under fullföljandet af sitt nya kall 
till London, der han först gjorde bekant
skap med Laman Blanchard, en bekantskap, 
som likväl snart slutade med dennes död. 
Sedan han uthärdat många plågsamma år 
såsom mekanisk sättare, började den unge 
Jerrolds cacoöthes scrihendi yppa sig. Sitt 
första litterära alster, en recension af ope
ran ”Friskytten” nedsläppte han oförmärkt 
och utan underskrift i en låda, der bok
tryckaren förvarade några gamla tidnings- 
luntor. Då han en dag funderade ötver sin 
anonyma uppsats’ öde, blef han med ens 
öfverraskad att hålla i sina händer sitt eget 
manuskript, som skulle sättas, för att i nä
sta nummer af "the Monitor,” utföras. Ut
kastet vann bifall, men den unge författaren 
förstod att under allt loftal hålla saken hem 
lig, tills han slutligen på ifriga eftérfrågnin- 
gar i ”Notices to Correspondents” presen
terade sig för förläggaren, som genast gaf 
honom annan sysselsättning mera passande 
för hans anlag och öfverensstämmande med 
hans tycke, än att sätta stilar.

Vid knappt aderton års ålder skref Jer
rold en farce i tvenne akter, hvilken kallad
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beslöt ban skaffa sig 
hyrde för sådant än- 
med mr Hammond,

Street”. Den 300:de aftonen stycket spel
tes, voro teater-väggarne illuminerade och 
stora folkskaror fyllde gångarne.

Då ”Den Svartögda Susanna” sederme
ra pä nytt uppfördes, räddade det för 
någon tid detta lysande elände från un
dergång.

Under medvetande att lia varit orsak 
till mångas lycka, 
en egen trupp och 
damål, i förening 
Strandteatern.

Det var först då, efter hvad vi tro, som 
han uppträdde på scenen, för att spela 
en rol i sitt eget drama ”Målaren i Ghent”; 
spekulationen tycktes bli vinstgifvande; 
hvarje afton speltes för fullt hus och hun
dradetals personer fingo nya biljetter; men 
till all olycka voro konstnärerne sjelfva 
icke nöjda med sin lycka; de längtade 
efter ett vidsträcktare fält för sina an
strängningar och slöto sig till Drury-Lane- 
teatern, som till följe af den olycka, hvil- 
ken allljemt hvilat öfver densamma, snart 
nog gick under.

Det var vid samma tid som Kenny 
Meadows, ”Folkets anförare”, först utgafs; 
äfven häruti uppträdde Jerrold som för
fattare och skref: ”Kyrkvaktaren”, ”Lag
karlen”, ”Pantlånaren”, med flera andra 
småsaker, i hvilka alla hans lysande snil
le, sunda förnuft och inbillningsgåfva både 
förvåna och tjusa läsaren. Den välbekan
ta serien af artiklar, under benämningen; 
”Män med karakterer” trycktes ursprung
ligen i ”Blackwoods Magazin”. Jerrold

dess författare att skrifva en efter-
Den ena aftonen efter den andra 

en hyrvagn honom i blå jacka och 
byxor från ”Obelisken” till ”Boro

”Ed fjäders historia”, utgafs 
”Punch”, liksom äfven ”Punchs 

sin son” och ”Läsning vid eld
arbeten, hvilka gåfvo ett full

begrepp om hans egendomliga 
tänkesätt.

vistades utrikes då ”Punch” första gån
gen bragtes å bane, samt återvände ej 
till England, förrän dess lycka börjat 
grundas. Man erbjöd honom att deltaga 
häri, hvartill han samtyckte.

Hans första bidrag voro en kedja af 
ströskrifter, undertecknade med bokstaf- 
ven ”Q” 
först i 
bref till 
brasan”, 
komligt 
stil- och

Kort efter utgifvandet af ”Punch” bör
jade Jerrold med en korl öfversigt af hän
delsernas gång, som tick namn af ”lllu- 
streradt Magasin” och utkom en gång i 
månaden; häruti förekom ”Klöfverbladet”, 
en af hans bästa skrifter. Efter ett års 
förlopp upphörde detta och ett annat kal- 
ladt ”Douglas Jerrolds skillingsmagazin”, 
innehållande berättelsen om ”St. Giles och 
St. Jacob”, trädde i stället. I Juli 1816 
började nan utgifvandet af ett veckoblad, 
likväl utan vinst, hvarföre han sålde det
samma. Derefter blef han förläggare af 
”Lloyd’s tidning”, en sysselsättning, hvari 
sonen blifvit hans efterträdare. Från hans 
hand har äfven utgått: ”Katt-tassen”, 
”Enslingar”, ”Krigsfångar” och ”Det gyl
lene hjertat”-

Hvad Jerrold synnerligen utmärkte sig för 
vardenjemna föreningen afliochefoucaulds 
vackra djupsinnighet och Sheridans gläd
tiga sinne. 1 åratal försåg han London 
med evitti'.'ismer och jeux de mots, hvilka

”Mera skrämsel än fara” uppfördes på 
Sadler's Wells-teatern. Skådespelaren 
Wilson var, enligt livad vi vilja minnas, 
hufvudsakligen den, som skaffade stycket 
på scenen och åtog sig att i Pope’s-eyes 
rol bidraga till dess framgång. Denna ef- 
terpjes måtte hafva väckt bifall, ty tätt i 
dess spår följde: ”Den lurade gerigbuken” 
och ”Den fina modekrätnerskan” jemte 
flera andra.

Jerrold öfverenskom med Davidge, fö
reståndaren för Coburg-teatern, alt mot 
betalning författa teaterstycken. Till följe 
af några tvistigheter lemnade han denna 
teater och begaf sig med ”Den svartögda 
Susanna” i handen till Surrey. Från 
däcket på Namur hade han medfört en 
kärlek till sjön och kännedom om sjö— 
tjensten, som han visste använda till sin 
fördel icke blott på scenen, utan äfven i 
sina skrifter. Elt stycke, hvilket han i 
hast författat, men som dock anses för 
det mest lyckade af hans arbeten, gjorde 
Surrey-teaterns lycka, återställde Ellistan, 
som en lång tid icke varit i smaken, och 
förskaffade heder och oberoende åt T. P. 
Cooke.

Intet dramatiskt verk har någonsin i 
framgång uppnått detta stycke, skrifvet af 
en knappt 2O-årig yngling. Det uppför
des utan afbrott hundradetals aftnar. Co- 
vent-Garden lånade stycket och engage
rade 
pjes. 
förde 
hvita

hade stannat, för att betrakta cnskilta herrlighiler. Allt 
incr och mer rolfäslade sig ilen föresatsen, alt man åt

minstone måste hafva något af dessa skaller; allt mer 

och mer ängslig blef hennes fästman tillmods, emedan 

han slutligen insåg, all han måste lillegna sig något, 

för alt bevisa sin kärlek.

Ilan tillstod för sig sjilf, alt han i grunden hittills 

hade skänkt Eugenie ganska litet af värde. Förlofnings- 

tiden var snart tilländalnpen. Dit fanns derför hvarken 

tid eller tillfälle till några så dyra minnen, som en 

längre förlofningslid medgifver.
— En gång för alla! — tänkte han. — Jag skän

ker henne denna gången något rigligt dyrbart och der- 

med punkt.
Sålunda gick dit till, all Albert, som hittills varit 

ganska kall vid anblicken af alla dessa herrligheler, nu 

plötsligen visade sig myckit förtjust, då han med sin 

fästmö stannade framför ill präktigt landskap i en äkta 
förgyld ram. Eugenie kunde ej tro annat, än att hen

nes fästman tyckte bäst om ikila konstverk. Ilon be
römde dit utomordentligt och Fragte härigenom Albert 

på din förmodan, alt dit icke fans något i lula huset,.

BARA INGEN ÖFVERRASKNING.
Af Kurt Falkner.

kom ho-

framför

jordi n do 

mast skiljd 

varit ogift,

så myckit 

rätt länge

Hen

ål dör-

ugenie skyndade fram till spegeln, påsatte halten, vände bufvudet än ål höger, än ål 

venster, tog parasollen och steg ut i förmaket, hvarest hennes Albert väntade henne. 

Ilan var ännu icke helt och hållet hinn es Alberl; ty de hade först för några må

nader sedan blifvit förlofvade, och derför tog han ännu icke i anspråk rättigheten alt 

visa sig förtretad och misslynt öfver dröjsmålet före en gemtnsam promenad.

som han nu slod här med käpp och hall i hand, blickande än på uret, än

ren, sade han för sig sjelf: äfven del måste bli . . .
Men fortsättningen uttalade han icke. Ilans brud slod ändlligcn framför honom och hennes anblick 

nom alt glömma dit obehag han led af all vänta, hvilket hon nu hade skingrat.

Hon hängde sig vid hans arm, och del sköna paret genomvandrade Here gator, tills de stannade

guvernören von Ankerns hus. Guvernören var död, och det var just dilla som föranledde, atl Alberl och Euge

nie och ännu många andra hegåfvo sig till hans boning; ty följande dagen skulle auktionen af hans qvarlålenskap

taga sin början. Och hvilken qvarlålenskap sedan! Den gamle herrn liade icke blott qvarlcmnal på

- många oumbärliga sakir, med hvilka hvarje dödlig efter råd och lägenhet omgifver sig; han hade också 

sig från lyxartiklar och konstverk, hvilkas förvärfvande dit blott är få föruunadl. Guvernören hade 

och hans arfvingar lifde spridde ål alla håll. Hela arfvel kom derför under klubban.

Albert och hans fästmö hade gåll till utställningen af dessa föremål af nyfikenhet. Ty dtl var 

skönt och präktigt all bese, alt Eugenie blott alltför ofta kufvade <11 utrop af hänryckning, när hon
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cirkulerade i alla kretsar och nödgade 
månget dystert sällskap att skratta samt 
befriade salongerne från den vanliga stel
heten.

Måndagen den 8‘.de Juni kl. half 1 slu
tade Jerrold sina dagar. Hans sjukdom 
hade endast varat i 8 à 10 dagar. Thors- 
dagen före sin död hade lian stigit upp 
och oaktadt sin opasslighet satt sig att 
arbeta vid pulpeten. Ingen tänkte på att 
han var så nära sitt slut, ty det var säl
lan han klagade — endast i sista döds
kampen lät han förmärka en suck från 
sina läppar. Med de få intime vänner, 
som fingo besöka honom, samtalade han 
muntert och yttrade sig öfver sin sjuk
dom med hopp om återställande; och då 
hans ansigte klarnade af glädje öfver be
söken och man hörde hans lugna, klang
fulla röst, kunde man omöjligen ana, att 
hans lif sväfvade i sådan fara.

Ända till sista stunden hade alla, som 
omgåfvo honom, hopp om hans tillfrisk
nande; ty han hade 2:ne gånger förut 
varit närmare döden än nu och likväl 
räddats, Äfven doktorerna talade med 
tillförsigt om hans förbättring. Sjelf tyck
tes han vara den ende, som märkte sin 
nära förestående död. Då någon frågade 
honom, huru han kände sig, svarade han: 
”Som en, hvilken väntar och väntas”.

A t! e »•
____ Vi anlände till Aden om aftonen 

och befunno oss utan tvifvel i granska pet al 
Araber; ty i den nattliga luften höjde sig 

som kunde göra henne större nöje, än egandet af detta 
landskap.

Sedan nu de begge älskande åtenändt hem, allägs- 

nade sig Albert mycket snart; ty han längtade efter alt 

förverkliga sina tankar. Ilan gick nemligen till juden 

Landauer, som redan många gånger visat honom tjen- 
ster, och gaf honom i uppdrag, att följande dagen, då 

auktionen skulle börja, för hans räkning inköpa laOan, 

hvars nummer han uppskref för juden.
— Jag måste ovilkorligen hafva den, — sade han. 

— På ett par hundra louisd'or mer eller mindre gör 

jag denna gång intet afseende.
— Det är annars icke crl sätt, — svarade juden 

klippskt. — Emellertid skall jag göra som ni önskar.

— Just derför, — sade Albert, — all jag van

ligen icke använder mycket på lyx, är jag i stand, vid 

della ovanliga tillfälle all göra något, som jag annars 
icke skulle tillåta mig. Inropa i alla fall ladan för 

mig.
— 1 alla fall, — upprepade juden. Och härmed 

var samtalet slutad.
Albert gick följande morgon tidigt på jagt. Landauer 

deras entoniga sång och i att tjuta och 
skrika öfverträffade de vida sinaEgyptiska 
bröder. På morgonen rodde vi iland, satte 
oss på åsnor och redo uppför märkvär
diga berg, för att skåda utsigten, — berg, 
vid hvilkas passerande man kunde bryta 
halsen af sig, om ej dessa fastfotade djur 
funuos. Vi hade just hunnit öfver en 
krökning i vägen, då på engång Aden 
med sina hvita bazarer, den tjerran lig
gande moskéen och tälten nära oss plöts
ligen stack fram för våra ögon. 86-pun- 
dingarne hollo just på att skjuta derbor- 
ta med förvånande verkan. Välan! vi 
redo fram i en linie, tills vi voro vid 
flaggstången. — På ena sidan om oss ett 
bråddjup af 800 fot stupande mot sjön, 
på den andra Aden; och den smala sti
gen föga mer än 3 fot bred ända upp 
till bergspetsen. Folket lifvade scenen 
med sina lekar. Härifrån gingo vi ned i 
staden, ilade till postkontoret, besökte 
marknaden, sågo boktryckeriet — och, 
märkvärdigt nog, gröna buskar; men re- 
servoirerna voro torra, ty på två år hade 
ej något regn fallit! Solen har icke upp
hört att skina en hel månad — och hvil
ken sol! så behagligt varm — 86 gr. ef
ter Fahrenheit. Vår frukost intogs på 
hotellet ”Prince of Wales”, men vi hade 
svårt att göra oss begripliga på hindui
ska språket: innevånarne bestodo nästan 
uteslutande af Hinduer. Sedan vi förplä
gat osö och tagit en pipa, skyndade vi 
på signalskottet till båtarne; och under 
negrernes rop, af hvilka hvar och en med

begaf sig till auktionen. Ilan väntade tåligt tills det 

nummer uppropades, som Albert hade upptecknat. Men 

då trängde han sig fram och, då han genom sitt för

sta djerfva bud väckte de kringslåendes förvåning, vän

de han sig om med den sjelfbelåtne anmärkningen: Jag 

har uppdrag !
— Hundra gulden! — ropade emellertid en annan, 

men hvilkel var så litet i stånd att skrämma honom, 

alt han ganska kallblodigl svarade: -— Och ljugo.

— Förbanna dig! — ropade den andre. —- Tjugo 

fem !
— Hundrafemtio, — sade Landauer.
— Håll! — ropade nu en torr, gammal herre och

ryckte i sina — Tag dock lallan hil ner.

Vänta litet . . . bara cll ögonblick !
— Mine herrar, betrakten målningen! — ropade 

auktiousförrältarm. — Hundrafemtio gulden ä o bjudna. 
Bdrakten noga, mina herrar, och ni bjuden del dubbla!

— Tvåhundra! — sade den torre lurrn med sak

ta, förnäm röst.

— Och ljugo, — tilläde Landauer.
För dl sådant bud förslummade alle de konkureiebr, 

full hals skrek, att hans båt var den bä
ste, lyckades vi, genom att skrika ännu 
högre, slita oss undan och komma om
bord Vår landstigning varade ej länge, 
emedan vi vid den tiden bordo ha varit 
vid Point de Galle.

Jag skickar en trogen skizz af stran
den vid Aden, den man terhända finner 
öfverdrifven, men långt ifrån att detta är 
fallet, hafva många här ombord försäkrat 
motsatsen. Först synes en karl, omgif- 
ven af åsnor och åsnedrifvare. På af- 
stånd intager ”Hindostan” sina kol, medan 
negrerna här och der galloppera på sina 
hästar. De, som skola föreställa sprät
tar, hafva med ett slags gummi färgat 
sitt hår ljusrödt. I bakgrunden ser man 
en lång rad kameler framskaffa hvarje- 
handa saker till de en half mil inne i landet 
uppslagna lägren. 1 förgrunden vill en 
negerpojke öfvertala tvenne unga män att 
köpa en koral): naturligtvis begär han 
dubbelt emot det verkliga värdet. En 
man i Aden, som en god stund sett mig 
teckna, ville ha betalning för det nöje 
han beredt mig. Till höger synes en dam 
med 2:ne herrar på väg till lägren och 
efter landets sed springa pojkarne efter. 
Några Hinduer, af hvilka en med grönt 
paraply, hafva just åteivändt från staden. 
Jag har aftecknat eu polisbetjent och en 
soldat. De sednare äro alla klädde i hvitt 
med hvita hufvudbonader. Qvinnorna, en 
Arabiska och en Hinduiska, bära natio- 
naldrägter. Der finnas i mängd oxkärror,

som biltills läflat med juden om konstverket. Han trod

de sig ridan kunna triumfera; ram då reste sig en 

medläflare, som han icke väntat. Tapetsören Nielhlicb

gjorde lång hals, fixerade noga nummern, som var fast 

klistrat på ladan och ropade hastigt: — Tvåhundrafem

tio gulden!
— Trehundra! — sade juden kallt.

— Trehundrafem! — ropade tapetsören, i det han 

ännu engång kastade in pröfvande blick på nummern.

— Och Ijngo, —■ ifyllde juden.
Bland den församlade mängden såg mg 

ansigten fulla af förvåning och öfverrask 

uppstod en allmän munterhet, då juden’ 

uppdrefvo hvarandra till åttahundra guhb 

af den senare.
Landauer vände sig och gick öfver till de skrattan

des opartiska parti. — Ilan har sagt, i alla fall, — 

mumlade han för sig sjilf; — men jag känner hans 

svaga sida. Följde jag med högre, så kunde det ske 

en olycka.
Och härmed lemnade han salen. Niethlieh tog lallan 

på axeln och bar den ut med en mans min, som har

(Fortsättning pag, 222.)
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från atl ropa ned till

Landauer? — sade 

men hvilken juden 

— svarade denne

han med en belydelsc- 

ickc kunde begripa.

i samma ton. — Är im

samt en bättre lott 
än att i skojare- 

blifva på älderdo- 
plägade och miss-

det ljufva medvetandet, att han gjort sin skyldighet. 

Ilan log vägen till Eugenics boning, der han ailade sin 

börda.

Eugenie sprang i sin glädje rundt omkring klenoden, 

som hon tillvunnit sig. Men hennes moder gjorde ett 

långt förskräckt ansigte, då hon fick veta priset, för 

hvilkel ladan erhållits. Men, hvad var att göra? Hen

nes dotters afsigf var benne redan bekant förut och hon 

hade gifvit sitt bifall. Ihtni kunde tro, atl konstverket 

hade ett så högt värde?

Dylika obehagliga känslor besvärade dock icke Eugenie.

— Tag tallan, — sade hon 

bär den till min fästman. Han 

jagt och kommer först hem fram 

be husets värdinna om nyckeln 

upp på 

hvilki n 

och vid 

lian så

gon vrå obemärkt betrakta hans ansigte, 
igenkänner dit förmål, som i går så 

honom 1

som fortskaffa med en hastighet af 
mil i minuten. De flesta af kadetterne 
köpte strutsfjedrar och stucko dem i hat- 
tarne. Klippan ute i sjön heter ”Lejonet” 
och är befästad.

ed passande ställe.

glädje del skall blifva, när han kommer 

inträdet i rummet får se denna målning, 

myckel önskade sig. Kunde jag bara från 

när han
mycket förtjuste

Det bästa offret de hade att bjuda 
Odin, var det förnämsta hus- 

och då de offrat den- 
det 
och 
och 
del

till tapetsöre n, — och 

är för närvarande på 

emot aftonen. Ni lår 

och häng sedan ladan

find, hvilken öfverraskning, 

liein 

som 

na

ntir

utfört sitt 

icke det!
Ilon har god

Jag gläder mig nu dubbelt öfvrr att jag an

skaffade mig don; jag skall betala med uppräckta hän

der. Bland så många saker skulle jag kanske icke fä-

Blandade Ämnen.

EBörliga observadoriei*. Under 
belägringen af Sebastopol voro de allie
rade mången gång i saknad af en stånd
punkt, från hvilken de kunde öfverskåda 
det inre af fiendens försvarsverk; åtskilli-

Gm begagnandet af hästkött ti Ii föda.
(Ur Tietskr. für Latidlnianna- och Kornninnat-Ekonornien.)

Hästen är vårt renligaste och dyrbara
ste husdjur, och våra förfäder värderade 
hästkött, såsom en läckerhet, likasom det
samma ännu i dag hos flera folkslag i 
Asien och Afrika begagnas. På åtskilli
ga ställen i Europa, t. ex. i Danmark, 
Frankrike och Tyskland har man sedan 
några år tillbaka börjat återinföra bruket 
af hästkött; hästslagterier, s-tällda under 
vederbörliga kontroller, hafva der upp
stått, och den stora fördelen derigenom 
vunnits, att tillgång på ett sundt och godt 
näringsmedel erhållits, 
tillfallit äldre hästar, 
och skackrarehänder 
men till det yttersta
handllade. — Efter Payens beräkning 
kan en mindre häst i slagtvärde uppgå 
till 50 Rdr, tinder det att en större kan 
vara värd öfver 100 Rdr — förutsatt na
turligtvis att de båda äro i hull. Gamla 
utrnagrade hästar säljas deremothos oss till 
5 à 8 Rdr, eller för hudvärdet. — Huru 
annorlunda skulle det icke vara, om häst
kött användes till menniskoföda. Äldre 
hästar, eller yngre, som fått någon till
fällig skada, skulle gödas och försäljas, 
och landtmannen dervid göra en vinst, i 
stället för förlust; och dessa djurs be

handling skulle blifva helt annan, än hvad 
den nu beklagligen är. — Vi kunna der- 
före ej annat än önska framgång åt de 
bemödanden, som både i hufvudstaden och 
på andra orter älven hos oss försports 
atl återinföra bruket af hästkött till föda. 
— Hästkött var våra förfäders yppersta 
spis.
sin Gud, 
djuret — hästen; 
samma, togo de alltid för egen del 
mesta nf köttet till stek och soppa, 
välplägade sig derined. — Offrandet 
hästslagtandet (vid hvilkel alltid en
af djuret utskärs åt afguden) förbjöds af 
munkarna vid christendomens införande i 
landet, och härifrån härleder sig den än
nu rådande motviljan mot bruket af häst
kött. I våra dagar lära inga offer ifrå- 
gakomma åt Odin. Sunda förnuftet sä
ger oss, att förtäring af hästkött ej kan 
vara mera fördömligt, än förtäringen af 
de andra husdjurens kött. Tvärtom det 
är oförlåtligt, det är skamligt, ja man 
kan säga det är syndigt att låta de håf- 
vor Herren oss gifvit förfaras. Det är 
orätt att ej använda dem efter deras art 
och beskaffenhet. Må d< rföre hästkött 
och dess användning i matlagningen åter 
komma till heders! Mycket skulle der
igenom vara vunnet både för erhållande 
af mera födoämnen, så väl behofliga i 
våra dyra tider, och för hästens bättre 
behandling, i motsats till hvad nu oftast 
är händelsen.

Byskolinästaren.
Knappast gubben hunnit efter gårdagsruset 
vakna upp och ta en liten tår på tand, 
förrän barnen redan framför skolehuset 
stå med korg på armen och med bok i hand.

Muntra såsom alltid, hjertligen de skratta, 
när de skåda gubbens kostliga figur.
Han, som ej har svårt att löjets orsak fatta, 
manar dem att tiga tysta som en mur.

Af det vreda molnet uppå gubbens panna — 
barnens barometer — spå de åska, storm. 
Längre fram på dagen få de ock besanna 
alt han dem ej svikit, deras gamla norm.

Gubben är förargad att han spelte tärning 
med en plåts förlust på bröllopet i går 
Harmen bryter lös . . . men Sör hans dumma gerning 
blir det — barnaskaren blott, som svida får.

Ingen skonas dervid — icke ens den lilla: — 
en får handplagg, en får slut, en annan lugg. 
Utaf kroppslig smärta barnens tårar trilla; 
men lång näsa räcka de ändå i mjugg.

Eli får stå i skamvrå, hållande karbasen, 
som en knekt på post med sitt i-arm-gevär; 
en far sitta efter, en far. . . men, för masen 
sannerligen jag nu minnes allt det der.

Sedan då ban ra=at, gubben rostig blifver 
i sin hals och kanske af motionen trött; 
ocb, att sig förfriska, han sig bort begifver 
till sin vän i skåpet, vinkande så sött.

Och med den, med flaskan, umgås han förtroligt, 
ända tills han blir — så der en smuta säll.
Då farväl, all ledsnad! — då får barnen roligt, 
och de ropa högljudt: ”0, hvad han är snäll!"

OXKEL AUGUST.

i (let han låste dörren eller sig- 

............... ..... Ilan var 
Skyndsamt bortlade han bössa och jagt- 

„ l soffan, för all öf- 

all något

Nietblich fullföljde sitt uppdrag. Ilan lät öppna Al

berts rum och sag sig om efter en plats, der konst

verket log sig biisl ut. Del var egentligen ingen rätt 

passande. Hvarje plats hade redan sin bestämmelse, 

och den medbragla gåfvan skulle helt oeh hållit onrska 

pa rummets anordningar, . . . härtill ansåg sig tapet
sören dock icke befogad.

— Ilär lar den sig ju alldeles förträffligt ut! __

sade han för sig sjelf, sedan han ställt ladan upp i 
soffan. Denfter betraktade han den ännu engång på 

något afslånd och gick, i ' '

Några timmar direflir kom Albert hem. 

myckel trött, f 

väska och, i del han vände sig ål 

verlemna sig ål en heiiödig In ila, såg han, 

annat der tagit plats.

— Ah! — utbröt lian. — Rar juden 

uppdrag? Nå i sanning, hvarför skulle han 

Men del är verkligen en vacker talla. 

smak.

stat mig vid detta hänförande föremål. Om jag nu ba

ra visste huru myckel det kostat. Kanske har Landauer 

skrifvit priset någorstädes.

Med dessa ord vände han taflan på alla kanter; men 

ban fann intet annat än katalognummern, som ännu 

satt qvar.

— Nå, jag får tidsnog veta det, — sade han 

derefler, tände in cigarr, öppnade ett fenster och tittade 

välbelålen ned på gatan. Det var afton. Otaliga men- 

niskor hade slutat sina göromål för dagen och gingo 

hemåt. Andra ströfvade utåt, för alt inandas den län

ge saknade friska luften. Det var nu vid den tiden; 
då största rörelsen egde rum på gatorna.

Da varseblef Albert juden Landauer, kommande inbe

gripen i ett ifrigl samtal med en af sina trosförvandter. 

Han kunde icke afbålla sig 

honom.

— Nå 

full åtbörd,

— Nä?

nöjd med mig?
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ga planer för afhjelpande af denna olä

genhet uppgjordes, men voro overkställ- 

bara. Två eller tre månader innan staden 

föll i de allierades händer, hade en m:r 

Stoequerel kommit på den tanke, att en 

maskin, konstruerad enligt samma prin

cip som de af engelsmännen så kallade 

”lazy tongs”, skulle kunna förskaffa en 

person tillräckligt högt upp i vädret, för 

att från ett säkert afstånd få en fullstän

dig öfversigt af de inre försvarsverken. 

Han meddelade sin idé åt herrarne Saun

ders, som gillade den och utarbetade al

la detaljer för dess praktiska tillämpning. 

På krigsministern lord Panmures begäran 

konstruerades nu en sådan maskin. En 

serie af spjälar — sex och sex, af livil— 

ka två och två korsvis — uppstiger från 

en triangulär bas, och hvarje afdelning af 

spjälar i denna serie är så förenad med 

den närmaste undre och öfre, att den 

vertikala rörelsen, som åskadkommes ge

nom ett på en spindel verkande hjul, sam

tidigt meddelar sig åt hela serien. 1 a 

detta sätt kan en person med lätthet brin

gas 50 till 100 fot upp i luften. Öfverst 

befinner sig en ställning med bröstvärn 

för den ”upphöjda” personens säkerhet, 

och det hela hvilar på en vagn, så att 

det med lätthet kan Hyttas huru man be

hagar. Ehuru maskinen ej hann blifva 

färdig innan Sebastopol fallit, och dess 

användning såsom ett «lags belägringsred- 

skap således ej behöfdes, kommer den 

emellertid väl tillpass vid många fredliga 

sysselsättningar och afbjelper ett verkli— 

gen i hög grad känbart behof. Vid mål

ning och reparering af väggar, tak o. s. v., 

vid eldsvådor, vid fruktplockning eller 

ansning af höga träd, vid skeppsrepara- 

tioner, med ett ord, vid alla sysselsätt

ningar, der arbetet kräfver en viss höjd 

öfver marken, blir ”Patent Elevato and 

Observatory”, såsom maskinen kallas, af 

största värde. Om den kan ersätta de 

fula, obeqväma och lifsfarliga murareställ

ningar, som nu vid alla nybyggnader och 

reparationer skräpa på våra gator, så 

skall menskligheten i allmänhet, och hus- 

egare, hyresgäster och promenerande i 

synnerhet, stanna i stor förbindelse till 

hrr Stoequerel och Saunders. Mången 

köpman, hvars handel annars skulle lida 

en oersättlig skada derigenom att en så

dan der murareställning spärrar ingången 

till hans butik och hotar trafikerande med 

ruin, skall tända ett tacksamt hjertas rök

offer icke blott för hrr Stoequerel och Sa

unders, utan ock för den af hrr bygg

mästare, som behagar taga närmare no

tis om elevatorn (af hvilken en teckning 

finnes i ”Illustrated London News”) och 

vid aldra första tillfälle införa den här

skades. Ofvanstående hrr Stoequerel och 

Saunders hafva tagit patent pä sin upp

finning i England, Frankrike, Belgien o. 

s. v., och maskinen lär redan vara i fli

tigt bruk i uämde länder.

JFåglarnes nytta. Det dröjer län

ge, anmärker ett amerikaskt blad, innan 

menniskan lär sig inse Försynens vägar 

och ■ erkänner, att allt här nere är bättre 

inrättadt för henne än hon sjelf kunde 

göra det. Så har man nu nyligen bör

jat öfvertyga sig, att man missförstått 

småfåglarnes ändamål och ej begripit det 

syfte som den allsmäktige afsåg vid deras 

skapelse. De förljena att af dem som 

så och skörda betraktas som vänner och 

som mycket gagneliga vänner. Det har vi
sat sig att de till största delen lefva af in

sekter, som höra till landtmannens arga

ste fiender, och att när de någon gång 
tilltvinga sig ett hvetekorn, detta blott 
måste anses som en obetydlig lön för de 

stora tje-nster de gjort. I följd af denna 
förändrade åsigt ha bland flera af Ame

rikas lagstiftande församlingar lagar blif- 
vit utfärdade till fåglarnes skyddande, lik

som de straff blifvit höjda som förut voro 

utsatta för deras dödande. Hvilken rol 

de spela vid utrotandet af mask och ohy
ra, visar sig af följande händelse som 

nyligen tilldragit sig i Binghampton i sta

ten Newyork En farmer i denna trakt 

bad sin granne att få låna en jagtbössa 

för att skjuta några små gula fåglar som 

åto af säden i hans hvetefiker. Grannen 

vägrade att låna honom bössan, då han 

ansåge fåglarne nyttiga. För att bevisa 

honom detta och tillka tillfredssälla hans 

nyfikenhet, sköt han en af dessa fåglar, 
öppnade dess kräfve och fann deri 200 

sädesmaskar tillsammans med blott fyra 

hvetekorn, och äfven dessa fyra korn ha

de masken ätit. Den fågel, hvarom här 

är fråga, har likhet med kanariefågeln och 

sjunger äfven väl. Dock skall det öfver- 

liufvud ej ges en enda af deras slägte, 
som ej på ett eller annat sätt gjort sig 
förtjenta af landtbrukaren ock trädgårds

mästaren.

dock åter i mitt lins! Och i alla fall är ladan värd 

delta pris. Jag är ingen kännare; men den som hade 

näst sista budet, visste väl livad ban gjorde. Var (af- 

lan efter hans åsigl värd eller nittio, så

får jag icke låta det komma an på en tio eller tolf 

gniden.
Med denna Iröst satte sig Albert midi emot ladan 

och lät sina blickar fråssa i dess åskådande. Sedan 
han nu engång visste priset, fann han sjelf, att han an

skaffat sig ett förträffligt konstverk och undrade blott 

öfver, huru han förut kunnat anse del för mindre vär

defullt. — Ila, denna kolorit ! — utbröt han.

Men nu hankades på lians dörr.

— Stig in! — ropade Albert, och in steg en ung 

man under lidig rördse och af dl eldigt utseende.

— Ursäkta, — sade främlingen, — då jag tar 

mig friheten presentera mig för er. Mitt namn är van 

Anke rn.

Albert bugade sig.

— Jag vet icke, om dd är er bekant, att jag är 

en af arflagarne dier guvernören. Förhållanden for
drade, all hela massan kom till auktion, och sålunda 

bid allt gifvet till pris för allmänhetens köplust . . . 

allt, utan afscer.de på niskilta arflagarcs önskan. Jag 

måste hafva mig dl minne efter min dyre, oförgätlige 

onkel I Jag skyndade hil och kom för sent.

— Inte än, — svarade Albert. — Auktionen kom

mer att vara ännu i tre dagar.

— Jag vet det, — sade den främmande afböjande. 

— Jag har ännu tid att kunna bjuda på en hel hop 

saker; men dd var blott dl föremål jag åslundade. 

[let är en talla, vid hvilken så dyra minnen äro fasta

de, all jag icke gerna kan Icnina den i andras händer. 

Jag såg, all den bragtes in i er boning. Redan tre 

gånger förut har jag sökt er. Man svarade mig, att 
ni var på jagt. Nii träffar jag er ändlligcn och kan 

till er ställa min bön, all öfvirlåla mig ladan.

— Om jag förslår er rätt, — sade Albert, i dd 

han pekade på sodan, — så är dd denna målning, 

som är föremålet för er önskan. Jag beklagar ganska 

myckel, alt jag icke kan tjena er. Tallan är inköpt till 

present ål min fästmö, som ovanligt myckel intresserade 

sig för delta konstverk. (Forts,),

— Fullkomligt! — svarade Albert, nickande med

hufvudel.
— Del kunde jag väl tro, — fortfor Landauer med

ett sjelfbelålel leende. — Jag vet nog livad jag gör;

jag känner milt folk!
— Kan ni icke komma upp ett ögonblick?

— 1 afton är det mig omöjligt, alldeles omöjligt!

1 morgon bittida, om ni så önskar.
— Nå, godl då* * * * * * * 1 . . . Men . . . bur’ högt gick 

del tillf
Juden gjorde en grimas, såg sig listigt om och ro

pade i en half gvcklande ton: — Åttahundra! Der- 

efltr höjde han på axlarne, skrattade och skyndade vi

dare.
Men den nuvarande egaren af konstverket fann sig 

icke hågad alt skratta. Mid någon förvåning slängde 

han fenstrd och gick tillbaka in i rummet.
— Åttahundra gniden! — utbröt han. År då 

juden galen? . . . Eller voro de andre det, som upp- 

drefvo honom så högt! Nej åttahundra gulden! En man 

i mina förhållandin kan icke göra en present af ett 

dylikt värde. . . . Hen hvarför icke? Din kommer ju

afscer.de
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i.

Patenteradt snör-bord.
Sedan krinolinen kommit i bruk, rekommenderas denna uppfinning hos täcka könet, emedan kammarjungfrurna, genom 

placera sig på en dylik ställning, aldrig riskera att vid snörandet af sin herrskarinna bringa hennes kjol i o ag.

»0* Härmed följer Romanbihanget; ’’Svärmarne,” pag. 105 112.
xr- * xr * j iu i i- C- Petersens Officin 1857
Nasta N:o utgifves Sondagen den 19 Juli.

En oöfverträfflig ångspruta.
Denna kastar sin vattenstråle med sådan styrka, att man, såsom af planchen synes, kan slipa yxor på densam 

machinen riktigt forceras, blir den tiM och med ryckt några steg framåt af vattenstrålen.




