
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och 
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att 
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör 
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. 
Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books 
are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always 
visually compare it with the images to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



ILLÜSTRERADT NYASTE

SÛNDAGSMAGASIN
NiO 29. Utkommer hvarje Söndag. Götheborg den 19 Juli 1857* Pris för år: ß R:dr 325 sk. B:ço. XI årgången

Q 
c 
e« 
cn 
Ö 
cS

a

£3 
cS

hß
.2
8
UÎ
g



22G Illustrerad t nyaste Söndags-Magasin. XI årgången

Arrestering.
Det har, som man vet, under de sed- 

nare åren beklagligen blifvit snart sagt 
ett mode, alt tjenstemän, som med stort 
förtroende varit anställde vid banker el
ler å större kontor, den ene efter den 
andre helt plötsligt försvunnit med, om 
icke just hela, så åtminstone en god del 
af den. kassa, de haft om händer. Sjelf- 
va vårt gamla ärliga Sverige har flera 
sådana exempel att uppvisa; men i Eng
land och Frankrike, der allt måste vara 
tilltaget i större skala, har ifrågavarande 
industri par preference blifvit öfvad. Bland 
dessa länders ”store” skälmar torde man 
erinra sig åtskilliga tjenstemän vid ”The 
Royal British Bank” i London, om hvil— 
kas tilltag man nu erfarit, att det ej bät
tre lyckats än att redan sju af dem blif
vit arresterade. En af dessa herrar har 
man gripit i någon tysk stad, en annan 
i Boulogne, en tredje i Lausanne. Rö
rande den sistnämnda arresteringen med
delar ”La Gazette de Lausanne” för den 
20 sistl. Juni följande:

”1 går ankommo till Lausanne tvenne 
engelska polisagenter i sällskap med den 
franske agent, som utverkat Carpentiers 
arrestering i Förenta staterna. Dessa 
herrar efterspanade en af de direktörer 
vid engelska banken, hvilkas afvikande 
vi helt nyligen omtalat. Flyktingen har 
straxt blifvit funnen och arresterad af 
Lausanne's fredsdomare; dess utlemnan- 
de medgafs just i dag.”

Hauenstein-tiiiineln.
I djupet af Bucklen-dalen, ej långt i- 

från byn Läufelingen i Basel, afbrytes 
jernbanssträckan Basel-Olten, tillhörande 
den schweiziska central-banan, af den 
2,139 fot höga Hauenstein-kedjan, som 
utgör en del af Jurabergen. Här har 
man påbörjat ett af dessa jätteverk, h vil— 
ka, till en triumf för vår tidsålder, ställa 
så många af forntidens högt beundrade 
storverk i skuggan. Bergets innandöme 
genomskäres nemligen bär af den 2,496 
”metres” (vid pass 4000 svenska alnar) lån
ga Hauenstein-tunneln. Af denna under
jordiska jernvägssträckning voro den 31 
sistlidne Mars ej mer än 854 fot ofullän
dade, och sedermera hade man ytterliga
re brutit sig fram några hundra fot ge
nom klippan. Mer än °/io af det storar
tade arbetet voro, utan några synnerligt 
stora olyckshändelser, fulländade, och man 
närmade sig med stora steg dess slut, då 
på en gång en förfärlig olycka inträffade, 
den man svårligen kunnat förutse. Man 
hade, dels för att vinna mer utrymme 
under arbetet, dels för att erhålla större 
vädervexling i • tunneln, uppifiån höjden 
sökt genom trenne lodrätt brutna schakt 
uppnå tunnel-linjen, och af dessa blefvo 
tvenne, nemligen N:o 1 vid byn Hauen- 
stein omkring 3500 fot från den sydliga 
mynningen, och N:o 3 på norra sidan 
verkligen fulländade, hvaremot det mel
lersta, N:o 2, för lokalens vattenhaltig- 
hets skull öfvergafs.

Schaktet N:o 1 hade 12 fot i genom

skärning och var omkring 600 fot djupt, 
hvaraf 200 fot voro murade, men de öf- 
riga 400 endast beklädda med bräder och 
bjelkar. Ifrån bottnen af detta hade arbe- 
tarne ryckt fram vid pass 2500 fot emot 
norr. Straxt nedanför schaktet N:o 1 ha
de man sedan längre tid tillbaka haft en 
smedja, för att med större beqvämlighet 
kunna verkställa åtskilliga arbeten, och 
den beständiga elden derifrån måste nöd
vändigt göra schaktets sparrverk med 
hvarje dag torrare. För att i någon mån 
rena den under de sednare veckorna o- 
drägliga luften i tunneln, hade man i 
denna äfven underhållit en liflig eld och 
ledt röken från denna upp i nyssnämnde 
schakt. För detta ändamål såväl som 
för smedjans behof lågo i närheten vid 
pass 31 centner stenkol och nära derin- 
vid en betydlig mängd byggnadsvirke.

Thorsdagen den 28 Maj tidigt på efter
middagen bröt elden lös nedanför schak
tet N:o 1. Så snart smederna förrnärkte 
faran, skickade de genast en modig gosse 
vid namn Urs Gysiger (från Hauenstein) 
till de längre in i tunneln sysselsatte ar- 
betarne. Omkring 50 af dessa följde var
ningen, men 52 stannade qvar, i den tro 
att faran väl icke var så stor.

Emellertid gick förderfvet dem med 
stora steg til! mötes. Elden fattade i 
schaktets sparrverk, och en hög eld- och 
rökpelare uppsteg med rasande våldsam
het ur dess djup, alldeles som ur kratern 
af en vulkan. Man såg den ända till 
Aarau, och byn Hauenstein, af hvars

— Jag är ögonblickligen villig att gifva er en an

visning på denna summa, — sade von Ankern ork 

slutade den lyckliga affären med att skrifva en skuld

förbindelse. Under inånga tacksägelser aflägsnade han 

sig från Albert, som knappt kunde styra sin glädje tills 

främlingen väl kommit utom dörren. Då kastade han 

sig på soffan och utbröt i ett hjertligt skratt.

Följande morgon besökte han efter vanligbiten sin 

fästmö. Ron kom honom tillmöte under en tjusande 

förvirring. Men då hon i hans alldagliga min icke 

kunde upptäcka något ovanligt, råkade bon i en förlä

genhet af helt annan natur. Väl bemödade hon sig alt 

synas lugn; men Albert märkte snart hennes stora för

ändring i uppförande emot honom.

— Eugenie, hvad fattas dig? — började han slut

ligen.

— Ilvilkin besynnerlig fråga, — svaradi hon, i 

du hon med forskande blickar försökte läsa i haps an- 

sigte. — Du fördar dt skämt mid mig.

— Jag? Ett skämt? . . .

— Du öfvar dig i förställningskonslcn och har i

BARA INGEN ÖFVERRASKNING.
.4/ Kurt Falkner.
(Forts, fr. N:o 28.)

ör all dil, jag ber er, — sade den andre. — Det linnes ju ännu så många vackra 

saker. Vd då damen, att del var er afsigt all göra henne denna present?

— Just icke det, — svarade Albert; — men, det fanns intet bland hela 

massan af dyrbarheterna, som gjorde ett sådant intryck på henne som den

na lalla.

linder det alt Albert så talade, gnuggade han förtjust sina händer; ty inom sig hade han helt andra tankar. 

Ilan ville blott icke vid första stormlöpningen släppa klenoden, utan snarare genom något motstånd först reta köpa
ren. »htahundra gulden äro bra många ptngar«, tänkte han; »Eugenie vet ju icke, att jag var sinnad all göra 

henne en så dyrbar present. Juden har bjudit alltför rasande, Jag kan icke annat än gratulera mig, all jag 

på godt maner åhr kommer från den falska saken.

— Nå, min herre, — sade han slutligen med väl Inräknad eflirgifvinlut, — jag inser, att er smärta 

öfver tallans förlust måste falla tyngre i vågskålen, än min fästmös glädje ofvtr all få den.

— Huru, ni skulle vilja? — ropade v. Ankern liOigl.

— Jag kan ej längre motstå era önskningar. v

— Horn myckd begär ni?

— Ilvad den kostar mig sjelf måste ni ersätta mig. Det faller af sig sjeK, alt jag icke begär <n 

ilyfvcr mera af er, än hvad jag gifvil. laOan inropades för mig för åttahundra guldm.

»,
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byggnader några ligga helt nära schak

tet, var icke utan fruktan för sitt öde. 

Schaktets bräder och bjelkar störtade, 

förbrända, kolnade, eller brinnande, ned 

i djupet, en hop jord och grus rasade 

med, och sålunda blefvo i ett ögonblick 

de 52 arbetarne jernte 8 hästar afskurna 

från all förbindelse med den yttre verl- 

den.

Man försökte att uppifrån schaktet släc

ka elden; men att gjuta vatten i delta 

gap bidrog blott till att så mycket mer 

öka röken dernere. De öfriga arbetarne 

bemäktigades nu af en obeskriflig ifver 

att komma sina afskurna kamrater till 

bjelp. Med exempellös sjelfuppoflring och 

förvånansvärdt mod begåfvo de sig in i 

den med skadliga ångor uppfyllda tun

neln. Men de, som här ville uppträda 

som räddare, blefvo till en del sjelfva of

fer för sin mensklighet. Ty knappt tio 

minuter kunde man här uthärda den lifs— 

farliga luften ; och medan några halfför- 

brända föllo till jorden, hade de andra 

knappast hvarken tid eller kraft att hjelpa 

dem üppigen och föra dem ut ur den 

giftiga dunstkretsen.

Första dagen slutades dermed att man 

måste rädda sjelfva hjelparne. Sju af 

dessa hade då redan satt lifvet till.

Redan sent på qvällen den 28 Maj ha

de man hemtat läkare från Aarau. Sty

relsen för centralbanan hade också inträf

fat på olycksplatsen och dit medfört fy

sikern, professor Schönbein från Basel, 

för att af honom erhålla råd. — Den 29 

sanning valt ett präktigt tillfälle, som gör öfningen bra 
svar. För mig skulle åtminstone förhållandet vara så, 
om jag vore i din belägenhet.

— JagT I hvilken belägenhet är jag då?

— Albert, jag ber. Hvad nöje kan du hafva af 
att tvinga mig till förklaring öfver en handling, som jag 
icke vill kosta ord på?

— Jag förstår dig icke . . .
— Ilvad var klockan i går afton, då du kom hem 

från jagten?
Klockan var km . . .
— Fann du ingen förändring i ditt rum?
Albert teg. Stel af fasa stod han nu hår och for 

med begge händerna i håret — Gud, hvilken aning!

— Ilvad går ål dig, Albert? — frågade Eugenie.

—• Äh intet, — sade han. — Lat mig ga! — 

Och härmed grep han efter sin halt.

Hen fästmön lät honom ej gå. Hon forskade blott 
,å mycket mera efter orsaken till hans plötsliga rörelse 
»ch understöddes bäruti af hennes moder, som under 
liden hade kommit in. 

hithemtades alla arbetare från hela jern- 

vägslinjen. Räddningsförsöken började då 

pånytt. Den ohyggliga atmqsferen i tun

neln tillät ingen att på mindre afstånd än 

800 fot närma sig den ofantliga grus- 

och kol-hög, som blifvit samlad nedan- 

för schaktet N:o 1. Man fyllde brand

sprutorna med kalkvatten, för att genom 

koldunsternas neutralisering komma län

gre in; — men utan framgång. Arbe

tarne nedföllo halflörbrända och måste 

hvartionde minut aflösns. Arbetare bu

ro, sjelfva dödsbleka, sina kamrater, döda 

eller skendöda ur tunneln och mottogos 

derutanför af folkhopens ängsliga jem- 

merrop — af fäders, mödrars och barns 

klagan. Alla möjliga räddningsmedel an

vändes på de sanslösa, och företrädesvis 

voro de engelska qvinnorna, som med 

sina män bilda ett slags koloni i närhe

ten af tunneln, härvid alldeles outtröttli

ga, tillochmed sedan läkaren redan ansett 

sig böra üttala det sorgliga ordet: död! 

— Ingeniörer och arbetare hade 6 à 7 

gånger å rad begifvit sig in, men sans

lösa måst åter utbäras; men på eftermid

dagen af den andra dagen måste äfven 

dessa försök uppgifvas, derest man ieke 

med flit ville uppoffra nya menniskolif 

för dem, sem synbarligen redan gått för

lorade.

Man yttrade härunder olika meningar, 

dikterade af fruktan eller hopp, rörande 

de 52 olyckliges möjliga öde. Den bak

om den nedrasade grushögen liggande 

tunnelrymden uppskattades af ingeniörer-

Efter en kort, men förtviOad själskamp beslöt han all 
berätta allt. Eugenie utbrast i tårar; men hennes mo
der log. Hon var nu befriad från en sorg, som hon 
dolt för dottern, för att icke störa hennes glädje. Men 
nu sökte hon trösta de älskande med de orden:

— Glädjen eder, alt saken tog ett sådant slut. Icke 
genom värdet, ulan genom er dårskap gick taflan till 
ett så högt pris, hvilket dessutom gjorde er till föremål 
för begabberi. Tagen en god lära af denna lilla historia 
ocb väljen i framliden till ert valspråk:

Bara ingen öfverraskning!

♦
Post scriptum. Varningen blef ej obelydligen 

skärpt genom den omständigheten, alt Albert några da

gar efteråt erfor, att han låtit en äkta Claude lorrain, 

som minst var värd sina 10,000, gå sig ur händerna 
för 800 gulden.

(Slut.)

na till en million hubikfot, och man an

såg det således möjligt att de instängde 

derinne kunde blifva oskadade af de gif

tiga gaserna. Några af arbetarne hade 

haft litet proviant med sig; i sjelfva tun

neln flöt en frisk källa, och dessutom ha

de de 8 hästar hos sig. I sjelfva verket 

fattades ej heller tecken till att de in

spärrade ännu voro vid lif. Så visade 

sig t. ex. vattnet, som utströmmade ur 

tunneln, än grumligt och än rent, och 

man kunde ju af denna omständighet slu

ta till att de derinnanför arbetade för sin 

räddning. Vid ett annat tillfälle tyckte 

man att vattnet var blodblandadt — och 

genast antog man att en häst blifvit slag- 

tad. Under loppet af 8 långa dagar bör

jade dock alla dessa beräkningar så små

ningom förlora i vigt.

Den 30 Maj började man använda en 

ny räddningsmetod. För att åter kunna 

närma sig tunnelns innandöme, måste man 

framför allt arbeta på luftens renande. 

Till delta ändamål lät man anskaffa trä

rör af cirka 200 fots längd, dem man 

satte i förening med en luftpump, som 

drefs af en mindre ångmaschin. Med 

denna rörledning skred man derefter helt 

varsamt framåt, och den 2 Juni på f. m. 

hade man sålunda framträngt 3100 fot, 

och arbetarne kunde nu utan svårare följ

der gå ända intill schaktet — På efter

middagen började man redan genombry

ta den stora grus-kägla, som tillstängde 

ingången till tunnelns inre del. Följande 

morgon trodde man sig ha fullständigt

Humoristiskt.
Vid <*n examen frågade skolans närva

rande inspektor en gosse om han rikligt kände årtalen 
i historien.

— Åbjo, — svarade den tillfrågade — årtalen kän

ner jag allihop, men alls inga händelser.

Ilvad heter Ilan? — 1 en skola frajfe 
ställde en lemligen inskränkt lärare till en af jj<ts(i»3l 

följande fråga: — Fins det någon ö i ôsteÆÿ 

bvad heter han? jj! yäfj
— Jo, — blef svaret — i Östersjön linnäs-;måti:' 

ga öar, och jag beter Calle Lundin! 4

En mycket, vacker flicka sjöng i ett sällskap 
en aria, men öppnade dervid sin lilla rosenmun blott o- 
betydligt. Någon, som blifvit förtrollad af sångerskans 
skönhet, sade till sin granne: »Det är som om en engel 
kysste de toner hon skänjier oss». — »I så fall», svara
de den tilltalade, »må engcln akta sig alt bli smutsig om 
läppame, ty hennes toner äro ingenting mindre än rena.»
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genomträngt densamma, men man upp
täckte dock snart att man endast hunnit 
till ett mellanrum i dess midt, hvilket 
var uppfyldt af giftiga gaser. Den 4 pä 
morgonen började man genombryta grus- 
käglans inre vägg, som var vid pass 6 
fot tjock. Straxt efter middagen var del
ta verkstäldt, hvarunder man dock fort
farande måste inpumpa frisk luft, för att 
skydda sig mot den mötande giftiga gasen. 
Mot aftonen bade man hunnit 20 fot in i 
den afstängda delen af tunneln och redan 
funnit 6 döda. Luften var ännu osund, 
trärören måste fortfarande skjutas fram
åt- Den 5 om morgonen hade man kom
mit 80 fot längre och hade under denna 
sorgliga vandring ytterligare upphemtat 26 
döda, dem man funnit i spridda grupper. 
Några af dem befunno sig ännu i ståen
de ställning, flera af dem hade sina verk
tyg i händerna, och en hade bröd qvar i 
sin ficka. Liken voro vanställda, hade 
en gråaktig färg och kunde blott igen
kännas af kläderna. Så hade man nu på. 
en sträcka af blott 100 fot funnit 32 lik, 
men deremot på följande 1500 fot ej ett 
enda, icke ens af någon häst.

Det hjertskakande skådespelet närma
de sig dock snart sitt slut. Tidigt d. 6 
fann man de återstående 20 döde, vid
pass 1900 fot bortom schaktet. Dessa si
sta måste ha lefvat något längre än de 
andra; ty man fann 100 steg ifrån dem, 
ordentligt slagtadt hästkött. Deras lik voro 
föga vanställda oeh hade ett lugnt utse
ende. De flesta af dem återfunnos på en 

hög byggnadsställning, som tidigare blif— 
vit uppförd i och för tunnelarbetet, och 
lågo der, som i en stilla slummer, i en 
lång rad tätt invid hvarandra. Döden 
tycktes ha öfverraskat dem under sömnen. 
Blott några få lågo nere i tunneln, af- 
skilda från dessa, och syntes tydligen ha 
lefvat ännu längre. De voro ej det rin
gaste vanställda ; två af dem voro allde
les nakna och tycktes väl bibehållna.

Så hade då denna graf i jordens dunkla 
innandöme återgifvit dem alla, på det de 
nu måtte blifva nedbäddade i sin sista 
graf. Detta skedde ofördröjligen. Tre 
stora, med likkistor lastade vagnar sågos, 
beläekta med hvita dukar, den skönaste 
juni-inorgon, under en solklar himmel 
styra kosan emot byn. En stor menni- 
skoskara från när och fjerran åtföljde 
tåget, der anförvandterna gingo främst 
och derefter männen fiån Olten jemte 
byggnadscheferna och arbetarne — såsom 
en enda stor familj, sörjande en gemen
sam förlust Professor Bläsi tolkade å 
begrafningsplatsen i ett mästerligt tal al
las känslor. Äfven hela den schweiziska 
pressen har omtalat den sorgliga tilldra
gelsen med ett deltagande, som gjort den 
stor heder. Ty den har dervid företrä
desvis framhållit den rätta betydelsen af 
arbetarens verksamhet och att dennes lif, 
såsom varande ett heligt kapital, bör med 
ökad omsorg bevaras.

Blandade Ämnen.
Kosorna, Under medeltiden voro 

törnrosor så sällsynta och värderade, atl 
sjelfva adeln fann ett nöje i att uppdra
ga sådana.

I fjortonde årshundradet betäckte man 
vid riktigt lysande gästabud bordet med 
törnrosblad i stället för bordduk.

Nurmahul, en mongolisk prinsessa, lät 
fylla en stor bassin med rosenvatten och 
rodde der i en prydlig julle omkring med 
Stor-mogol. Hon bemärkte derunder ett 
oljaktigt ämne, som flöt ofvanpå vatten
ytan, och lät då afskumma detta. Så 
blef rosenoljan upptäckt.

I tolfte århundradet medförde Påfven 
gyllene rosor som en skänk åt furstar 
oeh furstinnor. Alexander III skickade 
en dylik ros till franske konungen Lud
vig, för alt uttrycka sin tacksamhet för 
de ärebetygelser, han under sin resa ge
nom Frankrike fått emottaga.

Sedermera uppstod af denna sed det 
bruket, att genom öfverlemnande af en 
sådan ros erkänna furstar och furstinnor 
såsom sådana.

Vid öppnandet af franska parlamentet 
öfverräckte de yngre pärerna blomster
kvastar åt de äldre. Detta bruk, som 
räknar sitt upphof från år 1227, blef 1589 
afskafladt.

Mot insektsstyng anses öronvax 
vara det botemedel, som forlast och säk
rast bjelper. Ingnider man det sårade 
stället med detta ämne, skola både klä
dan och smärtan nästan ögonblickligen

den

DUBBEL-G1NGAREN.
I.

början af sommaren 1854 låg dir ännu klockan 10 på förmiddagen, i dit bekanla 

»Hold de Russie« i Berlin, in man i sin bädd. Denne, som tycktes vara omkring

fyralio år gammal, sof ännu, och hans jemna, lätta andedrägl antydde alt hans slum

mer var lugn oeh helsosam. Hans ansiglsdrag, hvilkas rcgelmässighet verkligen kun- 

nal uppväcka beundran, voro en typ af den brittiska skönheten, den man skulle 
kunna anse alldeles fulländad, om dit icke fallades densamma alltför mycket bebau Hans blonda hår blind 
hvilka redan hår och d,r ett oeh annat grått strå visade sig, nedföllo i Lrade Lekar öfcer pZu" L ™ 

galt och gl.msande, som om den varit huggen i marmor, och ett nästan färglöst skägg omgaf symmetriskt ansig- 

Ms oklanderliga oval. ° - *

Ban kunde omojhgcn belviHa, att det var en engelsman, eller åtminslone en engelsmans afbild som låg der 

i bädden. tit Indje var ej tänkbart.

Det var också verkligen en engelsman — en engelsman af kött och blott, vid namn Francis Will Denne 

hade redan ,It år uppehållit sig i Berlin, der han bland sina bekanla gick oeh gällde för en »salans karl«, ehuru

man de rim el alls icke ville säga, all han på minsta sält var någon tre ilig karl.

Hela hans sysselsättning bestod deruti alt han omkring klockan clfva på dagen steg upp och klädde sig med

i.lmirJaslc omsorg, derefter frukosterade och sedan tidigt på eftermiddagen begaf sig till (ioppani, der han

deltog i spelet anda ull d<ss salongerna slängdes. Han spelade, myckel bögt och förlorade oupphörligt. Ingen

kunde påminna sig atl någonsin ha sett honom vinna. 

Som han redan ett helt år fortsatt härmed, måste han 

redan ha förlorat en oerhörd summa. Några trodde 

honom vara en medlem af det höga parlamentet, hvil- 

ken reste inkognito ; andra deremot förmodade all han 

var en singling till en namnkunnig bankir med samma 

namn.

Hans mindre nyfikna motspelare brydde sig dock föga 

om hvem han var, och voro belåtna, blott de finge 

skrapa till sig bans guineer, i hvilket fall han för dem 

gerna finge inneha hvilken lefnadsställning som helst.

Klockan hade nyss slagil XII. Master Will öppnade 

sina ögon och såg sig tank- och själ-löst omkring i sitt 

rum. En vänlig solstråle hade mellan gardinerna ba

nat sig väg ditin.

Alltid denna fördömda sol ! — brummade en

gelsmannen förtretad. — Ett helt år har jag nu bott 

i dilla enformiga Berlin och bar ännu icke sett minsta 

tecken till dimma!

Han steg upp, derunder hvarje rörelse utfördes med 

systematisk iangsamhet, log pa sgi sin morgonrock ock 

fulländade derefter hela sin toilitl med den mest pe.



N:o 2d. Illustreradt nyaste Söndags-Magasin. 231

försvinna och ej vidare återkomma. 1 ill— 
oehmed om svullnad redan inträdt, blifva 
alla olägenheter genom detta hjelptnedel 
genast undanröjde. — För att skydda sig 
mot myggstyng, behöfver man blott gni
da ansigtet med ett papper, på hvilket 
man gjutit en droppe anisolja. Ett så
dant papper kan man en hel vecka be
gagna, utan att det förlorar nyssnämnde 
egenskap.

Huru man håller Sgjr friska. 
Doktor Schubert lade i September 1846 
ett ägg i en upplösning, bestående af 10 
delar vatten och en del koksalt, och öpp
nade detsamma i April 1848, eller efter 
19 månaders förlopp. Det skilde sig då 
hvarken till utseende, lukt eller smak 
från ett vanligt friskt ägg Sjelfva dess 
salt-halt kunde man med möda känna.

O—11—

Till Allmänheten!
Då tidningen "Illustreradt Söndagsmagasin" 

från och me 1 nedanstående dag erhållit en ny 
redaktör, tyckes Allmänheten äfven ha billiga an
språk på, att denne, om också endast I-korthet, 
redogör för sin blifvandî verksamhet. Under
tecknad, som åtagit sig nämnde befattning och i 
cch med detsamma iklädt sig ett ej så ringa an
svar — enär detta kall afser att bereda en tal
rik publik någon uppbyggelse — får härvid i 
främsta rummet tillkännagifva, att tidningen, un
der hans ledning, hufvudsukligen kommer att re
digeras efter samma plan, som förläggaren redan 
så lyckligt för densamna utstakat. Men under
tecknad vill dock såtillvida utvidga denna, att 
han då och då har att bjuda Allmänheten på nå
gon anmälan af utkomm inde skrifter (särdeles 
inom skönlitteraturens område) samt äfv.en någon

kortare politisk öfversigt. Kan inom följeton
gen, som fortfarande kommer att upptaga de ny
aste alster af utländske författare, en och annan 
blifvande novell eller skizp af undertecknads egen 
penna tillvinna sig bifall, skall deraf med största 
nöje erbjudas mer.

Hvad undertecknad i allmänhet kan utlofva, är 
att af bästa förmåga söka gå sina läsares önsk
ningar till mötes. Skulle krafterna härvid ej all
tid räcka till, så är ju åtminstone den goda viljan 
lofvärd; och må man de. före ej genast bryta staf- 
ven öfver den felandes hufvud! — Ett gammalt 
ordspråk säger visserligen, att "man kan hvad 
man vill; men hvem måste icke erkänna, att 
just det är den menskliga ofullkomlighetens nota 
caracteristica, att ej alltid kunna åstadkomma de 
resultaler, dem viljan föreskrifvit — tilloc.hmed 
i fall, der ganska obetydliga hinder undanskym
ma målet!

Må vi blott vara ense härom — och belåtenhe
ten skall då lättaie blifva ömsesidig.

Göteborg den -19 Juli <8ö7.
MAXIMILIAN AXELSON.

Oude.
Bland de många olika berättelser, som 

voro i omlopp rörande Indien, just då 
allmänheten börjat hemta sig från den 
förvåning, som lörst uppstått vid under
rättelsen om sepoyernas uppror och dee
med förenade mordgerningar, förekom 
också en af innehåll, att konungens af 
Oude bror och onkel blifvit arresterade i 
Lucknow, under det de voro inbegripna 
i slämplingar med de infödda trupparna 
i kautoneringsqvarleren Detta var påtag- 
ligeu blott en dikt. Oude-furstarnes a- 
genter på platsen synas emellertid ha 
hyst någon fruktan, att man skulle tro

dem stå i förbindelse med upproret; ty 
då man erhöll den bedröfliga underrättel
se, som satte hela hufvudstaden i bestört
ning, tillkännagafs genast, att de offent
liga moltagningarne, som eljest hvarje 
torsdag brukade ega rum i ’ Harley House”, 
komme att inställas. De insågo sjelfva 
alltför väl att någon öppen agitation för 
den ondiska saken, under närvarande för
hållanden, sannolikt icke skulle ha blif
vit betraktad med blida ögon.

Omstående planch föreställer stora ga
tan i Lucknow, Oudes hufvudstad, innan 
denna ännu hade förlorat sin fordna be
tydenhet. Staden har ett imponerande 
yttre. Flera af de mer framstående bygg
naderna äro efterbildningar af den greki
ska arkitekturen; andra åter påminna ge
nom sina kupoler liHigt oin Kremlin i 
Moskwa. Lifvet på gatorna är högst rör
ligt och pittoreskt. Ryttare, klädda i 
guldstickade cashmirstyger, och företräd
da af tjenare, bärande silfverkäppar, svärd, 
pipor, sporrar och embetstecken, passera 
fram och åter i en ändlös ström. Åtskil
liga dignitärer, sittande i öppna, rikt må
lade och förgyllda palankiner, blanda sig 
i hvimlet; flera af dem bära i händerna 
präktiga silfver-rhookahs", eller ”gour- 
gouris”. De äro omgifna af hookali-bä- 
rare, beväpnade tjenare och kanske till— 
ochmed en lifvakt, sittande på kameler 
med gröna och röda schabraker. Andra 
af dem åter sitta uppspetade på elefant- 
rvggar, i smakfullt arbetade ”hovvdahs”, 
hvilkas sidor ha formen af en svan och 
ofta äro af rent silfver. Bland de rikare 
invånarnes tjenare ser man individer af 
de olika raserna från alla Indiens delar, 
hvilkas både utseende och drägter äro i 
hög grad pittoreska.

danliska omsorg. Då han ändlligen var fiirdig, log han 

fram ett par pistoler, laddade hvar och en af dessa 

med tvenne kulor och ringde sedan (fler sin frukost.

Sedan han ätil rätt försvarligi och druckit ännu mer, 

sköt han sin stol långl ifrån bordel och utsträckte sin 

hand för att fatta pistolerna. Hans anletsdrag förråd
de härvid ett exempellöst lugn, och hans genomskinliga, 

skära hy visade hans kinder så friska och rosiga, som 

dessa endast under den fullkomligaste helsa kunde 

vara.
De båda pistolerna uppspändes nu med största lik

giltighet. Francis Will log en i gardera handen, vän

de ryggen mot fönsterna, för att slippa se det odrägliga 

solskenet, och satte båda mynningarne mot sin panna. 
Ben i samma ögonblick lian skulle trycka af, rann ho 

nom något i sinnet.
— Ihn fördömde Dick glömmer da alltid min land 

pelare! — mumlade han med en missnöjd blick.

— Dick!
En bitjcnt af förträffliga proportioner och som annu 

tycktes vara något lättare än en välfödd gumse, stack 

un in hufvudet genom dm halföppna dörren. Francis 

Will bad honom först gå för Ilin i våld, men befallde 

honom i nästa ögonblick all hemta tandpetaren. Medan 

hans hejduk verkställde den sednare delen af den er

hållna befallningen, hade husbonden kastat sig tillbaka 

i sin stol och vände det sina glasartade ögon emot 

takd. Föremålet för hans tankar var en svårmodig 

filosofi. Han sade sig sjelf att de fyra kulorna i hans 

pistoler i sjelfva verket hade gjort alla tandpetare'öf- 

verflödiga, o.h att dröjsmålet med utöfvandet af en all' 

varsam och lofvärd handling på dit hela lagd vore 

ovärdigt en gentleman. Och ändå dröjde han; ty för 

cn engländare förlorar dt sjelfmord tre fjerdedelar af 

sitt behag, om barometern visar på vackert väder.

De, som påstodo alt master Francis Will var en an

hörig till den berömde bankiren i London af samma 

namn, inisstogo sig; — master Francis Will var nimligen 
just samme bankir i egen person. Sjelf skapare af 

sin rikedom hade han inom femton års tid förvärfvat 

sig en oinskränkt kredit, och år 1832 gjorde han en
sam större affärer än tio af hans mest rennomerade 

kolleger, ’dm hyste allmini den meningen alt han i 

sin eldfasta kassakista, ellir ock annorstädes, förvarade 

en fabelaktigt stor skatt, och hans medtäflara, som ej 

cgde att disponera öfver mer än 8 eller 10 millioner, 

voro färdiga att spricka af afund och förargelse.

Men Francis Will var sjelf intet mindre än lycklig. 

Han hade kommit till rikedom, efter att förut ha könnt 

fattigdomens boja; hans maka var en mild och trogen 

qvinna och hans dotter en riktig kknod, öfver hvars 

besittning hvilken fader som helst skulle hi varit stolt 

— i få ord sagdt, allt visade sig för honom i en le

ende dager. Men just denna oafbrulna lycka trollade 

honom; han fick spleen och greps med delsamma af en 

oöfvervinnelig vedervilja för sitt husliga lif. Det föll 

honom då först in alt i dårskaper öfverlräfla alla Lon

dons »lejon«; men för att kunna verkställa delta, hade 

han måst föra elt rörligt lif; och det hade varit cn 

skräck för vår bankirs tröga natur, hvilken endast tör- 

stin efter guld under yngre år kunnat ckklriscra.

Tillfölje af cn oförklarlig motsägelse värderade han högt 

sin fru och ville äfven bibehålla hennes aktning. I åratal 

hade han varit nämnd såsom ett mönster för familjefäder, 

och hvarlill skulle det väl tj. nat, all btröfva sig della goda 

namn, hvarigtnom sjelfva hans kredil tillväxte! (Forts.)



XI årgången N:o 29232

ilsi

. ti"

?

o G pu n

' Härmed följer Romanbihanget: ”Svärmarne,” pag. 113—120
Nästa N:o ntgifves Söndagen den 26 Juli. 0. Petersens Officin 1857.

»■>
7

ET 
C

pu
Vù
w 
p-

p O pr 
c 
o 
3

goo
ilwii

i|;i(. ‘

fe:

bki ! rH1 : ■'>te

:<r

1
<iu«x 
«

’Æ«
SI

■•. X -nuguli 

çiXnMhîti

ws
‘•''’'ÿi.

iil
...

ÄÉ %

-Äi.' ■?■-.... ?; ..

f ■ n i

‘c TÄ

«
»IS

'0 <Ä'J^ / »...•— ter "V-^ •• '- ^ 
i c--

"■■ ;1-n- .':< '•

ijlt ’*

>'./■ ■ ,v®l




