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Tiflis.

Fgjgæa|

’ AàsàlÂ.v

Tiflis,
Ryska högqvarteret i Miadre Asien.

’Om Ryssland bibehåller Georgien och 
Tiflis, och Preussen håller sig neutralt, så 
får Ryssland Constantinopel, och då eger 
det hela Europa.”

Ungefär så yttrade sig för lång tid till
baka en gammal Napoleons general. Ännu 
i denna stund bibehåller Ryssland Tiflis, 
och turkiska armén, som man i Kars och 
Erzerum ställt emot det, skall hafva så 
mycket att göra med sig sjelf, att Ryssland 
>rån denna sidan har ganska litet att fruk- 
a — Tiflis är porten till Kaukasus. Trak

ten är i nordvest begränsad af en öken, i 
vester och söder genom berg skild från 
de turkiska och persiska provinserna Aki- 
ska och Erivan samt östlig genom Dag
hestan, Schirvan och grenar af Kaukasus 
från Kaspiska hafvet. Klimatet och lan
dets fysionomi, bestående af vilda berg och 
blomstrande dalar, höja nejden omkring Ti
flis till en af de skönaste iveriden. Bom

ull, lin, hvefe, hirs, ris, hampa o. s. v. ve
xa i öfverflöd utan synnerligt arbete af 
menniskohanden, under det att naturen om
kring det turkiska hufvudlägret i Armenien 
slutar sig för de lata invånarne. De ge- 
orgiska bergen svälla rundt omkring Ti
flis af de hemligaste skogar, och vildt 
vexande drufvor mogna till det smakliga
ste vin. En skön flod, Kur, genomslingrar 
och befruktar landet. Georgierne anses för 
det mägtigaste folk i Kaukasus änskönt de 
i sedernas förderf temligen likna Perser- 
ne. Georgiskorna äro erkända såsom de 
skönaste bland alla kaukasiska skonheter. 
Marknaden i Constantinopel förses hufvud- 
sakligen härifrån öfver Trebisond. Lan
dets adel berrskar oinskränkt öfver sina 
vasallers och slafvars lif och egendom.

Georgien hörde ända till Alexander den 
Stores tid till Persien, bief derefter sjelf— 
ständig stat under turkiskt eller persiskt 
beskydd, tills det 1576 delades emellan 
begge dessa magier, änskönt det enligt 
formen behöll en suverän. Denne bad re

dan 1586 om — ryskt beskydd. — Ry ss
land byggde en stad vid Terek på andra 
sidan Kaukasus, för att villfara denna bön. 
Änskönt Georgien sedan 1735 hörde till 
Persien, visste dock Ryssland i fredsslutet 
med Turkiet 1791 att förskaffa det sitt ”o- 
beroende.” Sedan det emellertid icke 
kunde fördraga detsamma, kom Ryss
land det till hjelp (sökt af en prins af 
Georgien), så att Georgierne sedan 1798 
funno för godt, för att undvika allt besvär 
med alt. regera sig sjelfva, att uppdraga 
detsamma uteslutande åt Ryssland. Folk
mängden anslås till 450,000 personer. 
Hufvudstaden Tiflis (af Tibili = varm, på 
grund af dess varma källor och dess itali
enska klimat från April till November, 
kallas af Georgierne Tbilisk Alaki, variu 
stad) höjer sig vid stränderna af Kur, som 
här framflyter i en praktfull dal emellan 
tvenne skogbevexte bergrader, stolt på än
dan af den ena bergraden med sina massi
va, starka, höga torn, beskuggad af öds
liga, mörka höjder. Den ligger n¿ begge
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sidor af floden, egentliga hufvudstaden vid 
vestra strandbrädden. Här höja sig den 
rikaste adelns palatser, stora bazaren, vackra 
torg, präktiga kyrkor, regeringens byråer 
och guvernörens palats. Den nya stads
delen, anlagd sedan ryska tiden, utmärker 
sig genom präktiga, jemna gator med hus 
och palatser. helt och hållet i europeiska 
civilisationens stil. ”Goretuban” kan man 
på sätt och vis jeraföra med ”Unter den 
Linden” i Berlin. — På venstra stranden 
ligger förstaden Awlabar, ett stort kara- 
vanseri med kaserner, långa husrader och 
många blomstrande verkstäder och butiker’ 
hvilka äro nästan uteslutande i Tyskar- 
nes händer. (Hvar finner man icke Ty
skar?) Den Engländare, som sist såg och 
beskref Tdlis, kallar dem Sydtyskar, men 
angifver inga närmare omständigheter.

I gamla Tiflis äro gator och hus för det 
mesta trånga och usla, så som man i mot
sats till alla nya stadsdelar skall finna dem 
i alla ”citys”, blott icke i Amerika, som 
ända från början bygger n y a stadsdelar 
som hela släder likasom fabriksmässigt och 
en gros, ulan att först vänta på ”citys.” 
Men sedan invånarne i Tiflis blifvit mer 
och mer vanda vid civilisationens njutnin
gar, hafva de börjat, att af hy ddor göra 
hus och att nedrifva trånga gator, för att 
i stället bygga breda med palatser. — An 
talet och till en del prakten af kyrkorna 
är imponerande. Man finner femton gre
kiska, tjugu armeniska och tvenne kathol- 
ska kyrkor. Begge stadsdelarne äro för
enade medelst en bro der, hvarest floden 
emellan fi amspringande klippor är smalast. 
Dess båge är 31 fot öfver floden och 1000 
fot öfver Svarta hafvets yta.

På Awlabar-sidan qvarstå ruinerna ef
ter en gammal skans, en kyrka och några 
hus, qvarlefvor efter en persisk chans för
ödelser 1795, hxilken ville göra Ryssar- 
ne väldet stridigt.

De största natur-, konst- och civilisa- 
lionsmäikvärdigheter i Tiflis äro de varma 
lielsobrunnarne och baden, hvilka ännu 
halva en framlid, i det den tilltagande ci
vilisationen också torde medföra rheuma
tism, gikt och hudsjukdomar. Brunnarne 
framspringa i stort antal vid stadens sö
dra ända ur kalkstenslager, från hvilka de 
flyta ned i stora, uthuggne klipphålor; 
byggda i olika afdelningar och Ijena som 
badhus för olika kön och stånd. De be- 
skrifvas såsom mycket romantiska. De

mörka hålorna med sina naturliga klipp
väggar blifva blott till hälften upplyste 
medelst svagt lampsken, hvilket knappt 
kan tränga igenom de heta ångor, som fylla 
rummen.

Invånarnes antal i Tiflis anslås till 50,000. 
Ena hälften af dessa äro stora, starka Ar
menier, andra hälften beslår af grekiska 
kristne, af kaukasiska stammen, romerska 
katholiker (deribland Tyskar) och Maho- 
medaner af olika stammar. Ibland låta 
också Cirkassier från bergen se sig, för 
att här köpa hästar och lifsmedel samt för 
att göra sig bekanta med civilisationen, den 
de dock i längden icke kunna motstå. Den 
är mäktigare, än del sedan ett århundrade 
af Ryssarne fortsatta kriget. Krigstill
ståndet med Ryssarne bringar dem icke i 
någon fara, då de komma som handlande ■—- 
en rysk politik, som är finare än man tror, 
likasom den öfverhufvud ej längesedan var 
finare mot hela Europa, än Napiers, Aber
deens, Napoleons kunde drömma om.

Så mycket man än måste akta den kau
kasiska friheten i dess uppoffring, så fram
ställer den sig i verkligheten just icke 
mycket poetisk Deras frihet beslår der- 
uti, att de sönderfalla i många stammar, 
som allasamman arbeta ganska litet, och 
lära intet, ej alt tala om läsa, då de icke 
ega någon litteratur, ja tiliochmed icke en 
ABG-bok. De lefva af salt och byte. De
ras förnämste dygd är alt stjäla. Om 
en flicka vill gilva en tillbedjare en korg, 
så behöfver hon blott att förebrå honom, 
att han ännu icke stulit någon ko. De er
inra om det gamla Sparta. Märkligt nog, 
att hos begge dessa tappra folk tillika 
den fega ljufnaden skall räknas bland kar
dinaldygderna.

De krigiska stammarne uppsökas emel
lertid till och med i sina undandolda berg 
af kulturen, som omgiiver dem från alla 
kanter, till och med under den ryska uni
formen. Och om detta blifver fallet, så 
hafva vi fulländade menniskor, ty som be
kant äro Cirkasserne iordparadisets skö
naste folk. De tvenne anforarne, som för 
någon tid sedan voro i Petersburg, bragle 
hela hufvudstaden på benen. De besökte 
kejsaren, som serverade dem från sitt kök; 
dock anhöllo de att heldre bekomma köt
tet rått. Det var sköna hufvuden, i 
hvilka bildningen kan göra under. De 
uppträdde i sina krigiska stålklädningar. I 
civil klädsel voro de ännu mera grote
ska och måleriska.

' Freller’s patenteude nya lädst- 
beredning,

(Forts, och sl. från N:o 34.)
En af de mest utmärkande egenskaper 

för det P r o 1 1 e r’ska ,.Crovn‘‘ - lädret är 
dess ringa vigt och ringa tjocklek, i jem- 
förelse med vanligt logarfvadt läder. För
sök hafva ådagalagdt alt 100 ® färska 
hudar vid vanlig garfning med ekbark gil
va 50 ®, men enligt Prelle r’ska förfa
randet endast 34 "tb läder. Skulle man så
ledes antaga lädrets vigt såsom måttstock för 
detsammas godhet, så skulle jemförelsen in
galunda utfalla (ill det nya förfarandets för
del; men omdömet, beträffande lädret, måste 
vida mer rätta sig efter de båda olika läder- 
sorternes löfriga egenskaper. Vid begagnan
det af det Prelle r’ska förfarandet bibe
hålies hudens tradiga byggnad oförändrad 
hela huden blifver endast tätare, hvarige- 
nom det nya lädrets större fasthet och rin
gare volym tillika förklaras Då ett styc
ke logarfvadt läder med våld sönderslites 
så visar sig den blottade inre byggnaden 
af filtartad beskaffenhet; sönderslites der- 
emot, ”Grovn”-lädrel, så ser man alla trå- 
darne uti huden liggande tätt invid hvar
andra, utan alt de märkbart afvika från 
sitt ursprungliga, paralella läge. Jemfö
relsen, med afseende â lädrets fasthet, ut
faller betydligt till fördel för det nya för
farandet; det har visat sig, att logarfvadt 
läder af J/8 tums tjocklek afslets vid an
vändandet af en kraft, medelst hvilken man 
ej kunde afslita J/2 tura tjockt Prelle r’skt 
läder. En remsa af delta sistnämnda lä
der, 1 Yard lång, tum bred och */8 tum 
tjock, afslets först medelst en vigt af 6 
Gentner 2 ÏG, under det en lika stor rem
sa af med ekbark garfvadt läder brast vid 
5 Centner. Ett ytterligare bevis uppå det 
P r e 1 1 e r’ska lädrets större fasthet är 
följande fall, som man vid en fabrik omta
lade för oss; för alt förlänga en drifrem 
af detta slags läder, skarfvades den med 
vanligt läder, och under arbetet afslets 
remmen på ett ställe af det tillskarfvade 
stycket.

Fårhudar, bockhudar ni. 11. andra, som 
vid logarfning lemna ett läder, hvilket lätt 
sönderslites, erhålla genom detta nya garf- 
ningssätt en märkvärdig fasthet.

Emedan det nya lädret förenar styrka 
med ringa tjocklek, så egnar det sig före
trädesvis till drifremmar för maschiner. 
Till följe af sin ringa tjocklek och stora
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böjlighet, kunna sådana remmar anbringas 
uppå skifvor af endast några tums diame
ter, och hålla delta oaktadt ganska lange. 
Då man använder tjockt läder till drifrem- 
mar, så måste trådarne i huden på inre si
dan vexelvis sammandraga sig, och trådar
ne på yttre sidan uttänja sig, hvilket har 
till följd en förändring uti deras ursprung
liga läge, och gör att sprickor snart bil
das uppå remmen; genom det P r e 1- 
1 e r’ska lädrets ringa tjocklek förekommes 
denna olägenhet. De remmar, som äro af 
ett enkelt läder, bildas sålunda, att ändar- 
ne först skäras tunnare och sedermera fö
renas genom ett emellan dem lagdt sam
manbindande ämne. Sammansatte remmar, 
till öfverförande af större kraft, göras så
lunda, att man lägger .2, 3 eller 4 stycken 
tjockt Crovn-läder uppå hvarandra och se
dermera sammansyr dem. Vid användan
de af dessa remmar är rörelsen ganska 
mild och likformig.

En ytterligare fördel af denna nya upp 
finning, jemförd med logarfningen, är den 
stora vinsten af tid. Kalfhudar kunna, en
ligt Preller’s förfarande, garfvas med 
tvenne behandlingar, hvarvid tiden för ha
dantes behandling i cylindrarne beräknas 
till 8 limmar för hvardera gången, med ett 
ganska kort mellanrum emellan båda be- 
liandlingarne. Den tjockaste nölkreaturs- 
hud erfordrar endast 2 /, dag, för att en
ligt Preller’s förfarande förvandlas till 
låder, då deremot 4—5 veckor erfordras, 
för att under de mest gynsamma omstän
digheter logarfva en dylik hud, för att ej 
ens tala om den äldre garfnings-methoden, 
enligt hvilken en ännu vida längre tid er
fordrades härtill. Den vid Londons indu
striutställning så mycket beundrade vahl- 
rosshuden erfordrade ej mindre än fyra år 
för att garfvas; Herr Preller tror att 
denna hud, enligt hans förfarande, hade 
kunnat förvandlas till läder uppå 60 tim
mar, hvarvid han antager att densamma 
skulle erfordrat en sex gånger upprepad 
behandling i cylindrarne, hvarje behandling 
räknad till tio timmar.

De försök som blifvit anställde för att 
utröna Crovn-lädrets förmåga att emotstå 
vatten, hafva äfven lemnat gynsamma re
sultaten. Drifremmar af sådant läder, hvil
ka varit i bruk uti fria luften eller i fuk
tiga rum, hafva hållit sig ganska bra.

Om man kokar vanligt läder uti vatten, 
så blifver del småningom hårdi och oböj

ligt, och då det kokat en half timmas tid, 
finner man att det blifvit sprödt och träd- 
aktigi. Genom samma behandling blifver 
Grovn-lädret småningom hornartadt. likväl 
först efter flere timmars förlopp.

I anseende till sin böjlighet egnar sig 
Grovn-lädret särdeles väl till skosulor, och 

ta med såväl kanoner som mörsare För- 
nämta skansen, Gustafsvärn, dominerar in
loppet till hamnen med en lång rad grofva 
kanoner och kasematter i de nedra rummen. 
Tvenne andra skansar, Domansholm och 
Gustaf Adolf, belägne öster om central
skansen och försedda med skottgluggar åt 

denna egenskap, i förening med dess fast
het och ringa tjocklek, rekommenderar det 
äfven till många andra ändamål.

Vid det vanliga garfnings-förfarandet 
måste m.an ofta afskära bakdelen af häst- 
hudar, och begagna den på något annat 
sätt; enligt Preller’s förfarande kan man 
deremot bringa denna del af huden till en 
sådan vekhet, att man kan lemna den till
sammans med den öfriga huden, och be
gagna alltsammans såsom ett helt. Prel
ler förfärdigar på detta sätt ett utmärkt 
godt hästläder för de mest olika ändamål, 
isynnerhet till öfverklädning af kusksäten, 
och till stöfvelläder, hvilket är särdeles 
mjukt och glänsande.

Brittiska flottans operationer i 
Ösiersjöi'.

Det långa fördröjandet af Fransmännens 
inträffande, kanske också afvaktan på 
Sverges beslut, hafva varit orsaken, att 
flottan hittills ännu iclte företagit något 
af betydenhet. Man begagnade emellertid 
tiden så g dl man kunde, undersö le fram
förallt vattnet längs med kusb rna, skada
de fienden genom borttagande af hans han
delsfartyg, blockerade hamnarne och pröf- 
vade kanonernas skottvidd, äfvensom styr
kan af enskilta fästningsmurar, hvaribland 
hörer bombardementet på de vid Hangö- 
sundet belägna skansar, hvilket af den all
tid till öfverdrift färdiga tidningspressen 
förvandlades till intagande af Gustafsvärn.

Flottan, eller snarare den under Napiers 
omedelbara befäl stående delen af densam
ma jemte franska linieskeppet Austerlitz, 
inträffade, sedan de en längre tid kryssat 
vid Gotiska sandön, den 20 Maj till Ilangö- 
sund och kastade ankar utom de fiendtli- 

sjösidan, skydda än vidare inloppet genom 
en korseld Hela stranden rundtikring är 
betäckt med maskerade batterier, anbragta 
på punkter, hvilka beherrska sjön, och dol
da af träd och buskar. Af förberedelser
na vid stranden kunde man förstå, att Rys
sen icke ämnade dröja länge.

Om eftermiddagen den 22 erhöll kapten 
Wilcox befallning, att med Dragon (ånga
re med sex kanoner) så fram till en ö 
hvarest man förut laggt en bo:. Denna 
ställning tog hufvudskansen i flanken, och 
sålunda förmådde man af alla de kanoner, 
hvarmed valíame voro späckade, alt blott 
gifva tvenne rigtning åt fartygen. Det 
brittiska fartyget ålades nu, genom en sig
nal från amiralskeppet, aM försöka sina 
kanoners skottvidd, och det öppnade ge
nast elden. Första skottet var väl rigtadt 
men kulan gick icke tillräckligt långt. Det 
andra träffade skansens mur i centrum.
Men de följande genomfårade till den grad 
gräsvallarna, som ofvanpå múrame bilda
de bröstvärnet, att faskiner och sandsäc
kar foro söndersplittrade omkring. Efter 
andra skottet svarade Ryssarne, och på 
detta sätt fortsattes kampen emellan skep
pet och skansen ungefär 4 timmar, un
der hvilken tid flere bomber sprängdes öf- 
ver den sistnämnde och utan tvifvel an
ställde betydlig skada. Tvenne af de bom
ber, som träffade vallen, krossade en skott
glugg, och man såg från amiralskeppet, 
huru spillror af kanoner och menni- 
skolenrnar kastades i luften. Elden var 
ej synnerligen lillig, man tvärtom sköt myc
ket försigtigt Något senare fick Magici
enne (16 kanoner) befallning att intaga 
ställning vid den midt emot liggairfffe
smala klippön och beskjuta ett af de itia - !
skerade batterierna, som befun no sig på 
landet. Den kastade flere borner difiii. 
hvarpå återhelsades med granater (V-li 

ga kanonernas skotthåll, så att skeppen, o- 
störda af desamma, kunde intaga sin ställ
ning. Tre skansar på små öar försvarade 
reddens inlopp. De bestå af masiva byg^, 
nåder på xäldiga granitblock, försedda med 
kasematter och efter all yannpjikhet besat

glödgade kulor, hvilka mellertid icke rå
kade fartyget, Senare slöt Basilisk sig 
till grpjtpep, under det a.tfc Hecla syssel
satt^ skan&er, Gustaf Adolf och tillfogade 
densamma betydlig skada. Omkring kloe- 
fyan half fem gafs ångaren teçken till å-.



Brittiska ångaren Dragons beskjutning af Gustafsvärn den 22 Maj.
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hvars pikar 
det alt Hekla sköt 
Arrogant en hel 
En trupp ridande 

derifrån, då röken

skjuta 
ett af- 
Några 
begge

tertåg. Dragon hade fått åtskilliga kulor 
och blifvit temligen starkt skadad, samt 
fått en man dödad och tvenne sårade. En 
24 pundig kula hade hunnit skeppet på 
5400 fots afståud. Englåndarne hade sig • 
tat förträffligt, så att amiral Chads fiere 
gånger utropade: ”Herrligt skjutit!” och 
mottog de återvändande med ett förnöjdt: 
”Väl gjordt, mina tappra drakar!”

Hangös hamn är god. Landet rundt om
kring är flackt och betäckt med furuskog, 
uti hvilken man vill påstå, att stora trupp- 
massor äro gömda. Skansen Gustafsvärn är 
mycket stor och skall hafvaa en besättning 
af 7000 man, hvilket dock tyckes vara öf- 
verdrifvit.

Före delta tillfredssställande experiment 
hade tvenne engelska fartyg i samma nejd 
utfört ett ovanligt djerft företag. Ångfre- 
gatten Arrogant med 47 kanoner hade af 
flottan blifvit afsändt, för att rekognoscera 
fiendens poster och kustskansar vid Hangö 
bugt. Medan de härmed ännu voro syssel
satta. förenades med dem Hecla, komman
derad af den från fordna krig, och i syn
nerhet det chinesiska, välkände kapten 
Hall, och de begge kaptenerna beslöto af 
egen ingifvelse att företaga en liten expe
dition, hvars syfte var att under de fi- 
endtliga batterierna hemta ut ett handels
skepp. Resultatet var lysande. Begge 
fartygen foro upp åt en smal flod, och då 
de om aftonen den 19 Maj kastade ankar, 
började fienden, bakom en hög sandbank 
på ett med skog tält bevext ställe, 
på en af båtarne, som passerade på 
stånd af sex till åttahundra steg, 
kulor träffade äfven Hecla. På 
skeppen slogos genast alarm, kanonerna 
laddades med granater och kartescher och 
afiossades mot sandskansen och skogen, 
från hvilken Ryssarne under skyndsam 
flykt drogo sig tillbaka. Denna afton be
svärades skeppen ej vidare, och sedan man 
ulställt vakter, förblef man för ankar.

Klockan två på morgonen foro begge 
fartygen uppåt strömmen, Hecla förut, och 
manskapet vid kanonerna färdigt att hvil
ket ögonblick som helst gifva eld. Sedan 
de ostörde ångat ungefär Ire mil uppåt den 
mångslingriga floden, kommo begge skep1- 
pen plötsligen inom skotthåll af ett batte
ri Hecla öppnade oförlövadt elden, som 
raskt besvarades från skansen. Udden, på 
hvilken skansen låg, var tätt besatt med 

tåg förenade sig den 21 åter med flottan 
Då de närmade sig, hissade hertigen af 
Wellington signalen: ”Väl gjordt, Arro
gant och Hekla!” Flaggskeppet mannaderå, 
flere andra skepp gj rde detsamma, hvari- 
blaud äfven det franska linieskeppet Au
sterlitz, och från alla kanter dånade det 
hjerlligaste hurra hjeltarne tillmöte, under 
det att Ryssarne på Gustafsvärn sågo på.

grå kappor och pickelhufvor, 
glänste i solen. Under 
på batteriet, aflossade 
bredsida på soldaterna.
artilleri galopperade
skingrade sig. Från skogen smattrade hun
dratals gevärskott och som hagel föllo ku
lorna på begge fartygens däck. Arrogant 
stötte femtio steg från batteriets eldgap på 
grund och blef sittande. Men innan man 
gjorde försök att göra fartyget flott, de
monterade man batteriets samtlige kanoner 
medelst en bredsida, och derefler befriades 
fartyget från grundel. Då man passerade 
skansen, hvarest kanonerna blifvit demon
terade, hade man en förfärlig syn. Lavetter 
och krutvagnar lågo sönderkrossade i tu
sen bitar, hjelmar och tornistrar utan éga
ré kringströdde på marken.

Nu visade sig staden Ekenäs, och här 
lågo de fartyg, som voro föremålet för ex
peditionen. Arrogant var tvungen att här 
blifva qvar for ankar, alldendund vattnet 
var för grundt. Hekla for vidare. Men 
ett annat batteri öppnade nu på henne sin 
eld. Arrogant vände sig från ena sidan till 
den andra och underhöll en stark kanonad, 
under det att Hecla ångade framåt, kastade 
på fienden bomber, lade sig helt nära staden 
bredvid ett barkskepp, tog det på släptåg 
och, till invånarnes förfäran, for bort med 
detsamma. Då denna lilla expedition vände 
tillbaka, möttes den af den lilla ångaren 
Dauntless, som af öfvrbefälhafvaren hade 
blifvit afsänd, för att underrätta sig om 
orsaken till elden, som tydligen kunde hö
ras, då eskadern for in i Hangö bugt. Hec
la hade fått åtskilliga skott i skråfvet, 
skorstenen och tågverket.. Ett skott hade 
till och med gått tvärs igenom fartygets 
sida. Kulor och granater hade susat bort 
öfver Arrogant. Begge fartygen voro be
täckta med spetskulor. På Arrogant blef 
en man skjuten midt igenom hjertat, och 
en annan igenom nafveln och ryggen. 
Ilecla hade blott en död. Staden Ekenäs, 
hvarifrån pr isen hemlades, ligger icke min
dre än halftredje eng. mil från hafvet.

Kapten Mall hade beslutit att icke aflägs- 
na sig, utan att hafva med sig en trofé af 
det förstörda batteriet. Då man kom till
baka till detsamma, steg han i land med 
sina sjösoldater, lät dem bilda en k dja 
och skaffade, med tillhjelp af en afdelning 
matroser, en af kanonerna om bord på Hecla.

Kongl. brittiska artilleriet.
Artilleriet hörer till de bästa trupperna 

i engelska hären. I antal kan det icke mä
ta sig med regimenterna af detta vapen, 
som kontinentens magier kunna sända i fält 
men är oöfverlräffadt, bvar det handlar om 
verklig bildning och bekantskap med alla i 
detta fack ingående nya förbättringar och 
uppfinningar, och sällan anländer någon ut- 
märktare främling till engelska kusten, utan 
att göra ett besök i Woolwich, hvarest artil
leriets ståodqvarter och arsenaler befinna sig. 
Detla var åtminstone fallet, då kejsar Niko
laus besökte drottning Victoria. Den gången 
grop han hvarje tillfälle som erböd sig, att 
på det noggrannaste underrätta sig om det 
engelska artilleriets inrättningar. I synner
het tycktes han intressera sig för dess in
re ekonomi och allmänna organisation. 
Men knappt har han eller hans ledsagare den 
gången tänkt på, att efter förloppet af nå
gra är dessa samma eldgap, som han så noga 
undersökte, skulle erhålla den bestämmelsen 
alt ställa sig med ett dånande halt emot 
hans planer i Turkiet.

Krutets användande i krigsväsendet, ar
tilleriet (torde härledes från arte tollere, 
d. ä. skickligt kasta eller skjuta}, tykes 
först hafva förekommit i Spanien, derefter 
att hafva utbredt sig till England, Flandern 
och Tyskland och slutligen i Frankrike 
blivit förbättrad!. Mohrerne använde fir 1341 
vid belägringen af Algesiras kastvapen, soin 
kastades med krut. Eduard III vann ár 1346 
slaget vid Cressy huvudsakligen genom fyra 
kanoner, som han förde med sig. Vid be
lägringen af Calais 1377 hade Englåndarne 
likaledes artilleri. I Tyskland kunna Augs
burg och Niirob-rg anses som artillerivä
sendets vagga. Dock begagnades det blott 
vid belägringar och förblef en längre tid 
ytterst ofullkomligt, icke heller ansågos 
artillerbtevna ända till förra århundradet 

soldater, utan som skråleda-

?
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oldater, stort, vackert folk, i Arrogant och Hecla med sin pris i släp-
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infiler. Såsom särdeles verksamnia förbät- 
trure af artilleriväsendet anses Gustaf A- 
dolf, «<>“> hufvudsakligen gaf artilleriet en 
större rörlighet, Fredrik den store, som i 
Preussen helt och hållet ombildade det, och 
Napoleon, som aldraförst gaf artilleriet 
rätta förhållandet till de öfrige Irtippslagen 
nch först använde det i stor skala i sina 
bataljer. Flera af såväl Fredriks som Na
poleons mest lysande segrar vunnos genom 
kanonerna, under det att i äldre liden, och 
synnerligen i spanska kriget om arfsfoljden, 
den gamla fördomen hade bibehållit öfver- 
handen, att artilleriets hufvudbestämmelse 
vore b*dägringikriget. Först i följd af fran
ska revolutsionskriget och de derpå föl
jande krigen blef artilleriet allmänt och 
formligt så som tredje hufvudvapenet ansedt 
och som sådant kulliveradt.

Alt man i England redan tidigt förstod 
att värdera artilleriet, framgår deraf, att 
det redan år 1628 hade att fägna sig af 
särskilta privilegier,som medgåfvo det rangen 
öfver andra delar af hären. Det marscherade 
alltid i spetsen af armén, hade fö eträdet 
vid val af lägerplatser och qvarter, och 
ingen vagn eller kärra vågade understå sig, 
med undantag af skattmästarens, att passera 
dess inarschlinie. Benämningen ”kongligt 
artiderie,'’som denna del af hären nu förer, fö
rekommer först 1705 .Fibre denna tiden hette 
korpsen blott ’’artillerifrain,” och den be
stod då blott af fyra kompanier, som slodo 
under general Borgårds befäl. Senare blef 
den betydligen ökad och sedan år 1805 
består artilleriet af ett rigimente, som 
räknar sex bataljoner, hvarje bataljon 
bestående af tio kompanier à 120 man 
och utgör med officerarne ungefär 7 500 
nian. Men utom dess har hvarje ba
tallón ett kompani invalider, som förätta 
tjensten i garnisonen hemma, äfvensom på 
Guernsey, Jersey och Bermuda.

Alt dömma efter namnen, voro officerarne 
vid engelska artilleriet i början till större 
delen Tyskar och Fransmän, och så vidt 
man känner, buro de ingen uniform, som 
utmärkte dem framför andra. Artilleripar- 
ken, med hvilken Wilhelm III förde kriget 
i Flandern och med I.vilken den segersälle 
Marlborough framträngde till det indre af 
Tyskland, skulle för närvarande knappt an
ses som tillräcklig för en korps af 5000 
man; ty man räknar nu på 1000 man in
fanteri 2 /.. à 3, men på 1000 man rytte
ri 5 à 6 kanoner. I början af kriget be

gärde konungen af Sardinien ett detasche- 
ment brittfekt artilleri till skydd för sina 
gränser, som den gången voro ho'ade af 
Fransmännen och Spanjorernna, och denna 
begäran villfarandes. Wilhelm, hertig af 
Cumberland, återkallade detta kompani år 
1745, och några af dem bidrogo i slaget 
vid Culloden till Engländarnes seger. Grun
den till de praktfulla kaserner, som artille
riet i Woolwich innehar, lades, då fältmar
skalk Conway stod såsom fälttygmästare * 
spetsen för denna korps. År 1804 hade 
engelska artilleriet en park vid Lissabon, 
ett detaschement befann sig i Neapel och 
ett tredje sändes storherfingen af Toscana 
till undrslöd. Den raskhet, hvarmed engel
ska ridande artilleri ombytte sin ställning 
och underhöll en väl rigtad eld, är i lifligt 
minne hos alla dem, som deltagit i krigtf 
på spanska halfön. Den ridande brigaden bil
dar emellertid blott en jemförelsevis ringa 
del af regimentet.

Enligt de älsta offentlige dokumenter 
upprättades den kongliga millitärakademien 
i Woolwich, genom en befallning, daterad 
den 30 April 1741, af konung Georg II. 
Andra gifva institutet en högre ålder, i 
det de förlägga dess uppkomst till år 1719-

Det är tillräckligt att veta, att detta 
institut är en af de förträffligaste skolor, 
som finnas i krigsvetenskapen. Redan länge 
sedan är det bruk, alt ingen kan erhålla 
offi ersfullmagt i artilleriet eller vid in- 
geniörkorpsen, som icke varit vid akademin 
i Woolwich, och att hvar och en som ön
skar att blifva upptagen uti densamma, har 
att bestå en sträng examen. Genom denna 
helsosamma anordning har det lyckats, att 
officerarne medföra solid vetenskaplig un
derbyggnad för praktiska utöfningen af de
ras yrke och följden häraf är, att brittiska 
artilleriet, hvad manövrering och skjutning 
angår, är ett af de bästa i verlden. Detta 
gäller i synnerhet om fältbatterierna, och 
hvem som vet, hvad som fordras för att vara 
en god artillerist, skall anse det allmänna 
beröm, som meddelas det engelska artilleri- 
väsenet, var väl förtjent. Det behöfves b’ott 
några veckor för att inöfva en duktig in- 
fanterist. En kavallerist behöfver redan län
gre tid. Men en artillerist behöfver för att 
blifva fullkomlig i sill yrke, åtminstone tre 
år. Sträfvar han efter befordran, så måste 
han förskaffa sig kunskaper i matematik, 
geografi, planritning och mechanik. Ilan må
ste förstå kanonväsenels theori och praxis, 
måste lära sig anlägga batterier, pontoner, 

bryggor och skansar, måste kunna rida och 
köra, vara bekant med infanteriets handgrepp 
och evolutioner, veta att umgås med sabel, 
karbin och lans o. s. v. — allt saker hvil- 
kas studium erfordrar tid, förstånd och ifver. 
Först då kommer han vidare; ty missbruket 
alt kunna köpa sig en fullraagt, som i en
gelska armén ställer den rikaste, men som 
sällan är den värdigaste, i spetsen, äger icke 
rum i artillerif, utan officerarne befodras 
efter ansiennitet och skicklighet.

Tekniska Notiser.
Griil fä rening af ylle medelst 

träd-svamp; af W. GJriiae. Träd
svamp frambringar å ylle en äkta gul 
färg, såsom följande tilldragelse bevisar. 
Ett stycke hvitt, till tryckning bestämdt yl
letyg, som medelst kall betning uti 8 gra
der Baumé stark svafvel-saltsyrad tennlös
ning och derpå följande sköljning, blifvit 
förberedt till trycknig, blef af misstag nå
gra veckors tid liggande på en trädställ
ning, som var angripen af svamp, och den
na drog sig älven in uti stycket. Då man 
märkte detta, aflägsnade man den redan 
haudslora svampen, och fann under den
samma en gul fläck, som trängt igenom 
flere lager af tyget och som ej kunde 
bortskaffas, oaktadt användande af de mest 
mångfaldiga kemiska medel, hvilka endast 
bidrogo till att öka färgens djup och styr
ka. Ylletyget var ej det ringaste angri
pet, och hade fullkomligt bibehållit sin glans. 
Den hvita bomullsväfnad, som utgjorde bot
ten för denna pys, förblef hvit, utan att 
undergå någon förändring.

Som någon äkta gul färg på ylle än
nu ej är bekant, så vore det verkligen af 
vigt att försöka huruvida man på denna 
väg kunde erhålla pn sådan.

Teg-elsten áíSS go’íiiiggími«; i 
fähus. Tegelsten, som i midlen är för
sedd mod en ränna, har i Schottland blif
vit mycket förordad till golflåggning uti 
fähus. De fortlöpande rännor, som härige
nom bildas uti golfläggningen, hafva sin 
mynning uti en större ränna, som är bil
dad af tegelstenar utaf samma form. Den
na ränna upptager vätskan ur de smärre 
rännorne, och bildar ett aflopp för dem. 
Genom användande af sådana tegel befor
dras ej allenast renlighet, utau man inbe- 
sparar äfven en betydlig mängd strö.
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Helgontjenst i grekiska kyrkan.
Grekiska, österländska, eller så som den 

heldre kallar sig, orthodoxa kyrkan, dyr
kar ett likaså stort antal helgon, som den 
romersk-katholska. Blott namnen och per- 
sornerna äro för det mesta olika. Utom 
Moses, Aron, Elias, Johannes döparen, Pau
lus och de tolf apostlarne nämna vi bland 
andra företrädesvis Basilius, Gregorius, 
Cyrillus, Athanasius,. Chrysostomus, archi- 

diakonus Stephan, Joachim och Anna, den 
heliga jungfruns föräldrar. De senare an
ses, näst efter riddaren Georg, drakedö- 
daren, för de förnämsta. Kyrkan tillåter 
uppställandet af målningar, som föreställa 
dessa personer, och man antänder till de
ras ära ljus och lampor, röker inför dem 
rökelse och hyllar dem med bugningar, 
korsningar och knäböjningar. Man vänder 
sig till dem med böner för sig och med 

förböner för de aflidne. Men alla fram
ställningar af de helige medelst bildhu--- Ö 
garekonst är helt och hållet förbjudit, all- 
denstund statyer anses för figurer af 
mensklig uppfinning, men målningar be
traktas deremot som framställning af san
na och heliga händelser. Emellertid be- 
dömes skilnaden olika i olika landskap lich 
detta gifver anledning till icke så lilet 
hårklyfveri och theologiska stridigheter

vara

b var

en eller annan tidning. Bruket att hålla 
tidningar har således starkt tilltagit under 
de sista århundradena, ty år 1606 dekre
terade senaten i Hildesheim, ”alt som man 
erfarit att köpman Tapp höll en tidning, 
skulle man ingå i underhandlingar med ho
nom om att haa skulle låta den höga magi
straten läsa densamma efteråt mot det att den 
kontribuerade med haliva omkostnaderna’’.

C. Petersens Officin 1854.

af den renaste proportion, utförandet vitt
nar om stor sorgfällighet, men begge fi
gurerna hafva hela denna styfva och kan
tiga karaktér af medeltidens konst, hvars 
verk ofta hafva mera utseende afatt 
skurne än målade.

Tidningarnes utbredning.
Man har nyligen beräknat, att på 

nittonde Berlinare kommer i exemplar af 

Såsom ett exempel, huru den heliga jung
frun med Christus-barnet i den grekiska 
kyrkan framställes, är den ’heliga Maria 
af Kasan" i synnerhet märkvärdig. En 
kopia af denna Ryssarnes berömdaste hel
gonbild framvisar vår illustration. Origi
nalet är i den bysanfiska periodens öfver- 
dådigt prålande maner, betäckt med guld 
och ädla steaar, strålar och blommor. Så
väl jungfruns sotn baraets ansigtsdrag äro 

Nästa N:o utgifves den 3 September.

Den heliga Maria af Kasan.
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Kypare ri.
Novell.

(Forts, fr. N:o 34.)
Hela dagen tiilbragtes i sus och dus, 

men dâ stadens tornur förkunnade den nion
de aftontimman bief det tys! i tiufhålan. Ser
geanten sjelf brngle François till sitt rum, 
I,vilket han omsorgsfullt stängde, och snart 
dt-reiter hörde denne, huru galérslafven 
med sin kamrat, Likfiugern, lemnadv huset, 
för att utföra sitt förfärliga verk.

Knappt voro röfvarnes steg i den trånga 
gatan icke längre hörbara, dû Fra nçois 
började se sig om efter en väg, på h vilken 
han kunde verkställa sin flykt. Rummets 
fenster voro så små, att det tycktes omöj
ligt alt tränga sig igenom något af dem, 
och den bastanta dörren hade sergeanten 
läst, icke heller torde llycktingeu göra nå
got buller, ty Dödgräfvaren och Blodögat 
befuuno sig ännu i tjufhålan

I François rum eller rättare fängelse 
befann sig en mäkta stor tysk kakelugn, 
som väl genom en tillfällighet eller infall 
af någon husets förra égaré kommit hit. 
Ynglingen märkte att kakelugnens rör, som 
förde till förmaket skulle vara rymligt nog 
alt låta honom komma igenom, och han 
började nu mycket försigtigt nedtaga ka
kelugnens serskilda delar, och trängande 
sig slutligen igenom den smala eldstaden, 
kom han lyckligen ut i förmaket. Här «öpp
nade Francois ett fenster, gled på takrän- 
an ned i den smala gården, tog rigeln från 
gångdörren, och sprang några ögonblick 
senaie fri — men solig från topp till 
tå — nedåt galan.

Full af glädje öfver att hafva sluppit ut 
ur tjufhålan, men tillika i förlägenhet, hvar 
han skulle tillbringa natten, vandrade Fran
çois planlöst omkring i nattens mörker. 
Väl hade han ännu några francs qvar i 
fickan, men alldensfund han måste lemua 
sitt resbylte efter sig i tjufnästet, så fruk
tade han, så som han såg ut med sot öf- 
ver hela kroppen, att han icke skulle få 
komma in på något ställe.

Under det att François sålunda vandra
de framåt en vacker, bred gata, hade han 
den olyckan att snudda mot ett hvitklädt 
fruntimmer, som sväfvade fram vid en bred- 
axlad dragons arm. Min tanke sig gri- 
settens förfäran, då hon fann sin eleganta 
drägt nedsmord af sot.

”Se, Charles, huru detta djur smutsat 
ned mig!” ropade flickan gråtande, i det 
hon visade dragonen d> t målade stället 
”Nu kunna vi icke gå på spektakel ■— för 
mig tillbaka till min boning.”

”icke förr, än jag betalt denna slyngel 
för hans tölpaktighef,” utfor hjelten, och 
härmed grep han den arma François i kra
gen och pryglade honom grundligt igenom. 
Den olyckliges alla försök att rycka sig 
lös ur dragonens händer, eller åtminstone 
applicera några puffar, strandade mot hans 
motståndares hjettestyrka, hvilken höll ho
nom fast som i ett skrufstäd, så att han 
alls icke l>unde röra sig.

Sedan dragonen utkylt sin vrede på den 
arme François, slängde han honom in i den 
öppna, klart upplysta portgången af ett 
hus och aflägsnade sig med sin ännu alltid 
jemrande älskarinna. François tumlade här 
emot den ståtliga figuren af en portvakta- 
re, som med en trekantig hatt på bufvu- 
det och stafven med den stora metallknop- 
pen i handen hade skrattande bevittnat ba- 
stonaden.

Redan höjde portvaktaren handen, för 
att också å sin sida straffa den smutsiga 
bonden, då denne plötsligen glad utropade: 
”Morbror Brassin, känner ni icke igen er 
systerson François Duprés?”

”François Duprés! Vid den helige erke- 
engeln är det icke du, min bjertunge! Men 
säg mig för Guds skull, du ser ju värre ut 
än en kolbärare?”

”Morbror, min goda morbror, jag har 
redan upplefvat mycket i Paris, änskönt jag 
icke länge varit här.”

”Att du var i Paris, visste jag,” sade 
portvaktaren, ”en poliskonstapel har redan 
frågat efler dig.”

”Gud vare lofvad!” ropade don hänryck- 
te François, ”så har min afsigt lyckats, 
och de olyklige komma icke att dö under 
mördames händer.”

”Hvad är det du pratar?” frågade den 
förvånade port vaktaren.

”Jag ber er, morbror, låtom oss gå till 
ert rnm, att jag kan få tvätta och borsta 
mig, så skali jag berätta er historien om 
mina äfventyr, och ni skall komma att bäp- 
na af forundran.”

Morbror Brassin öppnade sin loge och 
skot systersonen in.

”Om en liten stund blir jag tjenstfri,” 
sade han, ”och då kan du berätta mig. 
Laga nu din yttre menniska i ordning, 
François, och har du lust på litet mat och 
ett glas vin, så finner du båda delarne i 
det der lilla skåpet.”

Härunder skyldrr.de den godmodige port
vaktaren med sin staf och återtog sin plats 
i hotell Garniers portgång.

Följande morgon presenterade Brassin 
sin systerson för husets egarinna. Denna 
var en tjock dame med röda hängande 

vero beväpnade ända till tän- 
kommiss«rien, ”och försvarade 
yttersta. Till följd af denna 
bief en af karlarue, vid namu

herr
?ör-

kinder, och hennes fiender pästodo, att den 
biåaktiga färgen på hennes näsa härrörde 
irán en liten förkärlek för chambertin. 
Dirjemte stod fru Garnier i ropet för att 
vara likaså rik som girig, dock lät man 
henne vederfaras den rättvisan, att hennes 
hotell var ett af de bäst inrättade. Med 
välbehag betraktade damen den vackra, fri-« 
ska pojken, och angagerade honom genast 
som kypare för hotellet, med en årlig lön 
af hundrade francs. Ännu hade den nya 
kyparen icke lemnat sin matmors rum, då 
en poliskommissarie anmäldes och trädde in 
till fru Garnier.

”B finner sig François Duprés, systerson 
till eder portvaktare Brassin, i edert hus, 
min fru?’1

D’ n förvånade frun pekade på ynglingen, 
hvars ögon strålade af glädje.

”Har ni skrifvit denna biljett, Duprés?” 
fortfor kommissarien, i det han framhöll en 
papperslapp.

”Det har jag, min herre ! Hafva bofvar- 
ne blifvit fångade?”

”Vi hafva kapat hela nästet, min vän; 
genom er underrättelse hafva fyra de far
ligaste förbrytare fallit i rättvisans hän
der. Nu skall jag upptaga ett protokoll, 
huru ni kommit till kännedom om det af- 
sedda nidingsdådet.”

Tjenstemannen framtog skrifmaterial, och 
tog plats vid ett bord. François berätta
de de händelser han de senare dagarne 
upplefvat och med förfäran erfor fru Gar
nier, att röfrarne äfven hade tilltänkt hen
ne ett besök.

”Dig har Gud fört till Paris, min son,” 
ropade den förskräckta damen, ”och på det 
du må so, att jsg erkänner vigten af din 
handling, skall du få en årlig påökning i 
din lön af tjugofem francs.”

”Röfrarne 
derna,” sade 
sig till det 
förvägenhet
Likfinger, dödad och en annan, den nyss 
från galererna undvikne mördaren Piston, 
kallad sergeanten, starkt sårad.”

”Och invånarna i huset N:o 27, blefvo 
de räddade?” ■■

”Vi kommu i det afgörande ögonblicket, 
då snaran redan var lagd 
d’Alignes hals,” svarade komm 
öfrigt, François Duprés, skall 
klockan tre inställa er på stadsßüset, ni 
finner der alla edra kamrater från den gam
la Mabels hus och skall ni då upprepa e- 
der angifwlse. På samma gång kan ni 
mottaga tretusen francs, som herr d’Alig- 
nes deponerat för sitt lifs räddare, äfven-
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ringde på ky-

iörilirtit efter de nu 
François hade blif-

hade en aning 
stormarskalken

mau
för-

det

hjerta. Den andra 
nära tömd, kejsa- 
efter sin mössa.

en prydlig 
anskrifven 
högt var
för hennes

som ett tusen francs för er medverkan till 
gripandet af en rymd galérslaf.”

Hvem var gladare än François. ■— Un
der det att fru Garnier inbjöd kommissa
rien att med henne dricka ett glas Cham
berlin, sprang den nye kyparen till sin mor
bror, för att berätta honom sin lycka.------

Det fångna tjufbandets process var snart 
slutad. Sergeanten, Blodögat och Dödgräf- 
varen pliktade med lifvet under guilloti
nen; tjufhålans qvinnor vandrade till tukt
huset.

en duktig voltigeur, 
bli soldat, pojke?” 
heire! Konskriptionen 
mig förbi!” svarade

”1 hafven b eg ge glömt eder börs? Det 
är i sanning en ganska egen tillfällighet. 
Men alldenstund det ofta händer, att her
rar, som vi icke känna, vända sig till mig 
i dylik förlägenhet, hvarigenom jag. utan 
att vilja säga er någon oartighet, min her
re — förlorat mycket penningar, allden
stund herrarne sedermera glömde att beta
la, så anhåller jag — af grundsats — »tt 
ni på ett eller annat sätt gör mig skades
lös, kanske genom ett eller annat föremål 
af värde, som här kan qvarlemnas som pant ” 
sade fru Garnier.

Duroc var i en förfärlig förlägenhet. 
Han vände sig från fru Garnier, och var- 
seblef nära vid byffeten kejsaren, som m d 
korta steg gick fram och tillbaka och med 
händerna på ryggen, sakta hvisslande en 
krigsmarsch. Stormarskalken såg, att kej
saren hade hört hvarje ord, som vexlats 
emellan honom och hotellets egarinna, och 
att han kostligt roade sig öfver slormar- 
skalkens pinsamma belägenhet.

”Men, min fru, jag försäkrar er, alt vi 
äro ärliga personer, som endast en oför- 
sigtighet bragt i förlägenhet — ni vil! väl 
icke kompromittera oss?” utbröt den olyck
lige Duroc.
”Godt, min herre! Då kan en af mina ky

pare följa er till er boning och der fä li- 
qviden — icke sandt?”

”Det går icke heller an!” svarade stor
marskalken.

”Sä — å? Icke det heller? Nå, min herre, 
dä ber jag en gång för alla om pant eller 
antaglig borgen!”

”Min herre,” sade François, ”jag har än
nu aldrig sett er i detta hotell, men jag 
tror, att ni är officer i franska bären?”

”Nå, än se’n?” frågade Duroc.
”Om jag nu hos fru Garnier ville gå i 

borgen för er redlighet, skulle ni då under 
en af de första dagarne vilja ersätta en 
fattig kypare dessa penningar?”

”Utan tvifvel, min vän!” utbröt sformar- 
skalken i det han andades lättare.

”Nå väl, min herre,” fortsatte François, 
”jag anser er för en bra soldat. Fru 
Garnier, jag är er gäldenär för trettio 
francs.”

”En dåro är du, François,” sade frun, 
tillräckligt högt, alt Duroc kunde höra det. 
”Du anser dessa sluskar för officerare? 
Skälmar äro del Derborta sitter major Du- 
verrier och icke långt från honom kapten 
Lasalle, hör efter hos dem och du skall 
snart erfara, att de snygga foglarne kan
ske hafva burit bjelkar, men aldrig epälet- 
ter på sina skuldror.”

”Som sagdf, jag går i borgen för her-

pare, skynda med maten, jag är hungrig!” 
”Det är skada för sådant vackert folk, 

Duroc,” fortfor den lille. ”Rekryterings- 
kommissionerna äro icke uppmärksamme, de 
låta kanske till och med muta sig — 
måste se dem på fingrarne — hären 
lorar genom en sådan efterlåtenhet 
brukbaraste folket.”

”Befaller eders majestät, att kyparen skall 
stickas in i något voltigeur-regimenfe?” 
frågade Duroc, i det en skugga öfverfor 
hans panna.

”Nej, min vän, låt honom vara der han 
är, jag vill icke göra er ledsen, Duroc! 
H«! om nu kejsarinnan såge oss, drickande 
champagne och spisande oxkött likasom 
tvenne förpaktnre från Normandi.” Kejsa
ren gnuggade händerna och skrattade mun
tert för sig sjelf.

”Vet ni, Duroc, att champagnen är för
träfflig? I sanning! jag vill i dag göra ett 
undantag och dricka några glas till-” Na
poleon tog ringklockan och 
paren.

Ingen af de närvarande 
derom, att kejsaren jemte 
af Frankrike dinerade vid en af de blyg
samma hörnborden. Napoleon var ytterst 
upprymd, ban skämtade med Duroc och 
skrattade härvid af allt 
champagnebuteljen var 
ren steg upp och grep

”Betala ni, Duroc!”
Stormarskalken af Frankrike blef ytterst 

förlägen. Han stack handen sökande i si
na fickor och utbröt med kufvad förtviflan: 
”Sire, jag har glömt min börs!”

”Då kompromittera vi oss,” svarade kej
saren otålig. ”Se till huru ni kan reda 
er!”

Duroc stod några ögonblick i den stör
sta förlägenhet. ”Sire,” sade han derpå, 
”jag skall tala med fru Garnier!”

”Men ni förråder icke vårt inkognito, 
min herre!” befallde kejsaren.

Fru Garnier salt i sin buff-t på en ele
gant ländstol, från hvilken hon kunde di
verse hela salongen. Stormarskalken när
made sig till henne, och frågade klenmo- 
digt: ”Min fru, min vän och jag hafva in
tagit souper, hvad hafva vi att betala?” —

”François!” ropade frun, ”denne herre 
önskar liqvideral”

”Trettio francs, min herre!” sade ky
paren.

”Skulle ni väl på några timmar gilva 
mig kredit?” frågade stormarskalken. ”Så
väl min vän äfvensom jag hafva glömt vår 
börs, och först varseblifvit drnna glömska 
sedan vi souperat.”

Ett år kunde vara 
berättade händelserna, 
vit en vacker, ståtlig kypare, hans bond- 
aktighet hade gifvit vika för 
behändighet, och han stod högt 
hos fru Garnier, som visste att 
dera hans otröttliga verksamhet
rörelse, äfvensom hans bepröfvade ärlighet- 
Då inträdde sent en afton, då en häftig 

' snöyra rasade genom gatorna, tvenne her
rar i salongen, och togo plats i halfmör- 
kret vid ett af småborden i ena salshörnet.

”1 sanning!” utbröt den mindre af de beg- 
ge ankomna, i det han sned sin näsduk 
borstade snön bort från sin grå, ända till 
halsen knäppta ytterrock — ”i sanning min 
vän G afar, det var en lycka, att detta o- 
väder först bröt löst öfver oss här i när
heten af hotellet. Bland alla de äfventyr 
Harun al Raschid upplefvat, har han åt
minstone icke af någon s öyra blifvit för- 
drifven från Bagdads gator, liksom vi från 
vårt goda Paris’!”

”Det är ju ett helt och hållet gudomligt äf
ventyr, sire, vi skola i afton soupera hos 
fru Garnier, hvars kök anses för ett all
deles förträffligt. Kypare!”

”Mina herrar!”
”Reqvirera fort en souper för två per

soner, och sätt fram champagne,” befallde 
den mindre herren. ”1 sanning, en snöyra 
kan alltid gilva mig en upprymd stämning, 
den erinrar mig alltid om de glada ung
domsåren i Brienne. Vi byggde der våra 
skansar af snö, och snöbollar voro våra 
kulor. .Ack, jag var en munter pojke i 
Brienne!”

François frambar vinet. Under det han 
öppnade buteljen, vände den lille herren sig 
till honom och nöp honom i örat.

”Vacker pojke det,” utbröt han skrattan
de, ”kunde afgifva 
Har du icke lust att

”Tackar mjukast, 
har lyckligen gått 
François.

”Den kan åitr' osuna — men fort, ky-

aso
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men jag har till och med

Dock skall

t ; i* :■ >

förfärad ned pâ en stol, 
att hämta andan och ur

voro; hon reste 
och vaggade bort 
major Duverrier

yngling!” ropade kejsaren, i det 
passerade Buffeten, följd af Du- 
torkade ångestsvetten från sin

hofvet, ni måste 
hos hans majestät 
knäfall — Fran- 
hvilken du gått i

för dessa rustare, Fran- 
kanske äter glömt sina 
du ser dig för, äro de

sformarskalken den 
börs och en liten 
är betalning, Fran-

han den likbleka fru

höll Durocs gåfva i vädret, 
vill kejsaren se mig i Tui-

la er dem med ränta -- vi önska spisa, 
François — skaffa champagne!"

François gick till buffeten. ”Officerar- 
ne, som jag gick i borgen för, äro uu kom
ne, min fru,” ropade han triumferande, ”ni 
ser, att jag icke misstog mig, då jag an
såg dessa herrar for män af heder.”

"Har du redan fått dina penningar, Fran
çois?” frågade frun, förargad, att kyparen 
visat mera menskokännedom än hon, den 
erfarna värdinnan.

”Annu icke, men herrn bar redan lofvat 
mig betalningen.”

”Tag dig i akt 
çois —- de hafva 
börsar, och innan 
borla ur salongen.”

Fru Garnier var ytterst nyfiken att få 
veta, hvilka dessa herrar 
sig alltså ur sin ländstol 
till det bord, vid hvilket 
och kapten Lasalle sutto.

"Förlåt, bästa major, kasta en blick dit — 
bort i hörnet — der soupera tvenne her
rar •—jag ville gema veta, om de äro of
ficerare i vår tappra armé?"

De begge officerarne kastade ögonen åt 
det betecknade bordet, och en utomordent
lig öfverraskning afmålade sig på deras an- 
sigten. ”Min Gud!” utfor kaptenen, ”är det 
sanning eller bedraga mig mina ögon?” 

”Det är han!” sade majoren halfhögt. 
”Ni känner de herrarne, herr major?” 
”Men min bästa fru, har ni alls ingen a- 

ning om den lycka, som i dag vederfaras 
er ?”

”För Guds skull, tala tydligare!” bad den 
bestörta damen.

Major Duverrier fog ett femfranksstycke 
upp ur börsen och visade på pregeln. ”Fin
ner ni ingen likhet emellan detta porträtt 
och hufvudet på den lille herren vid hörn
bordet ?” frågade 
Garnier.

Fru Garnier föll 
ansträngde sig för 
hennes sammanpressade bröst frambröt slut
ligen: ”Kej — kejsaren!”

"Det är kejsaren!” hviskade majoren.
Fru Garniers ofantliga förfäran och hen

nes utrop hade icke blifvit obemärkt — 
med blixtens fart hade nyheten om Napo
leons och stormarskalkens närvaro spridt 
sig öfver hela salongen. Alla reste 
och ett jublande "wïe l’empereur'.7’ ljöd 
från alla munnar.

Kejsaren lemnade vänligt helsande salen, 
men innan dess tryckte 
förskräckte François en 
portfölj i handen. ”Här 

çois,” sade han, ”alltsamrnan tillhör er, och 
hans majestät kejsaren befaller, att ni i 
morgon skall låta anmäla er i Tuilerierne.”

Först efter en lång stund återvann fru 
Garnier sin tal-och rörelse-förmåga. ”Kej
saren!” pustade hon — ”heliga Maria, hu
ru kunde jag glömma mig så långt! Major 
ni har förbindelser vid 
förskaffa mig en audiens 
— jag skall genom ett 
ç.ois! det är kejsaren, för
borgen, och den andre herren var stormar
skalken Duroc, hertig af Friaul!”

”Tretusen francs, min fru!" jublade Fran
çois, i det han 
”och i morgon 
leriererna !"

”Dä fara vi

rarnr!” svarade otåligt kyparen — ”och 
ja»- tviflar icke, att jag, genom denna lil- 
|a Ijeost, har bragt tvenne män af heder 
ur en obehaglig förlägenhet.”

”Bravo 
han raskt 
roc, som 
panna. —

Napoleon tyckte om att, ledsagad af 
Duroc, sent om aftonen göra små utflyk
ter genom Paris’ gator, hvarvid han plä
gade kalla sig sjeif Harun och Duroc Gia- 
far. Kejsaren hade väl haft månget litet 
äfventyr på dessa promenader, men intet 
som roat honom så mycket som uppträdet i 
hotell Garnier, så att han till och med ha
de berättat kejsarinnan Josephine om det
samma.

Det hade sedan denna händelse redan 
förflutit några månader, då kejsaren vid 
sidan af stormarskalken kom till gatan Ri
chelieu, vid hvilken fru Garniers hotel be
fann sig, och skrattande stannade framför 
det upplysta huset.

”Nå, Giafar, skola vi taga oss ett glas 
champagne?” sade Napoleon.

"Som ni befaller, sire!”
”Apropos, Duroc, huru har ni belönt vår 

borgensman, vår vän i uödeu?”

”Kyparen — i sanning, sire, det är för
sumligt af mig.
icke betalt den stackars gossen den summa 
för hvilken han gick i borgen.
hau genast i morgon — —”

"Nej, herr stormarskalk af Frankrike, nu 
på stund skal! den hederlige pojken beta
las! Icke blott eder ära, utan äfven kej
sarens är pantsatt hos denne kypare. Hu
ru mycket penningar har ni på er, min 
herre!” frågade kejsaren strängt.

”Något guldmynt och ungefär tretusen 
francs i bankonoter.”

"Vi skola i afton soupera hos fru Gar
nier, och allt det mynt ni har på er, skall 
vara kyparens betalning. Pojken skall kom
ma till hofvet, Lacroix är död, jag vill gö
ra den unge mannen till kejsarinnans kam- 
martjenare; kora ihåg, Duroc, att han pre
senteras för mig i Tuilerierne." —

Salongen var i dag talrik besökt, doek 
lyckades det de begge nya gästerna, att 
finna plats vid samma lilla hörnbord, vid 
hvilket de förra gången souperat.

Duroc ringde. ”Kyparen François skall 
komma!”

Kyparen kom, och skrattade vänligt sina 
gäldenärer tillmöte.

’Genom min glömska har ni ännu icke 
fält edra penningar, jag skall genast beta-

begge till Tuilerierna, min 
son — Gud vare låfvad, så går det an, 
icke saunt, major? François lilla, jag är 
förfärligt upprörd, tag hit ett glas Cham
bertin!" —

Då följande dagen François beledsagad 
af fru Garnier visade sig i Tuilerierna, för
des de begge af stormarskalken sjeif till 
kejsarens rum. Napoleon satt läsande på en 
liten soffa, och trädde den tjocka damen, 
som just beredde sig på ett knäfall, raskt 
tillmöte.

”Ah, fru Garnier, vår förträffliga vär
dinna!”

”Sire, den olyckligaste qvinna i Frankrike, 
som genom eder majestäts inkognito — —”

”Lemna del, min fru,” skrattade kejsaren 
— "Ni gjorde fullkomligt rätt, då ni icke 
ville kreditera tvenne äfventyrare, som för
glömt sina börsar.”

”Sire, tillgif en fattig eländig qvinna,” 
och fru Garnier fälde heta tårar.

”Nog, min fru, jag tillgifver er af mitt 
hela hjerta — men vill äfven ni bevilja 
mig en bön?”

”Milt lif, sire, om ni begär det!"
”Lemna er kypare François ät mig — 

han skall ju infinna sig i Tuilerierna i dag, 
stormarskalk?

"Han är redan i förmaket, sire!”
Napoleon ringde. "François Duprès!” befall

de han den inträdande kammartjenaren.
Kyparen trädde in.
”Duprès,” sade kejsaren, ”ni måste öfver- 

gifva er ställning hos fru Garnier. Genera 
ert uppförande i denna frus hotell är jag 
skyldig er godtgorelse. François, jag ut

nämner er till kejsarinnan Josefin es förste 
kammarljenare —ni tillträder genast er tjenst. 
Anmäl er hos hofmarskalken! —■ Kejsarin
nan intrsserar sig redan för er!”—■ 
Halft bedöfvad af sin lycka kom François 

hem. Han hade nu varit två är i Paris
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och hade redan genom ödeis ynnest ernått 
en ställning, som öfverträffade hans djerf- 
vaste förhoppningar Den gamle morbror 
Brassin var också ytterst glad, och stoli 
öfver sin slägtskap med François, skyldrade 
han nu sin staf med olika högre värdighet 
än förut. Men François skötte sin tjmst 
med hela troheten hos en man som tacksamt 
erkänner de honom bevisada välgeruingarne, 
och månget vänligt ord frän den englamil- 
da kejsarinnan Josephine var hans belöning. 
Sålunda förflöt det tredje året af hans 
vistelse i Paris, och minnet af Alice och 
det gifna löftet framträdde med all styrka 
för hans själ. En morgon närmade han sig 
kejsarinnan, och böjde knä.

”Ah, se der, Duprès, har ändtligen äfven 
ni en bön? livad är det? Säkert önskar 
ni någon anställning för en slägtinge?”

”Nej, eders majestät, jag anhåller blott 
om en kort permisión till min hembygd.”

”Beviljad, Duprès. Lefva ännu edra för
äldrar?”

”Alla mina slägtingar i den lilla byn 
Carillon ärO döda — det, som drager mig 
till min hembygd, är ett löfte, som jag för 
tre är sedan gaf en ung flicka” och 
François berättade kejsarinnan historien om 
sin kärlek till Alice Meunier.

”Ni har biifvit henne trogen, Duprès, en 
qvinna, som verkligen älskar, blir aldrig 
otrogen!” utbröt Josephine med rörelse.

”Far utan uppskof till Carillon, jag vär
derar edra redliga tänkesätt, och lag denna 
rulle med Napoleonsd’ors såsom bidrag till 
reskostnaderra. Jag vill tala med kejsaren, 
att ni erhåller tillstånd till äktenskap, och 
säg Alice Meunier, att kejsarinnan skall 
sörja för hennes utstyrsel.”

”Ack, eders majestät, hvarmed har jag 
förtjent denna utomordentliga nåd?’

”Ni är en trogen, god menniska, Duprès, 
res med Gud, och här,” fortfor kejsarinnan, 
i det hon drog ut en låda i sitt skrifbord, 
— ”här är eit armband — finner ni er 
Alice med troget, rent hjerta — så gif 
henne detta armband såsom gåfva frän en 
lycklig qvinna.”

Uti en elegant resvagn ilade Francois till 
sin hembygds lilla by, och snart dykade denna 
med sina vänliga hus och gamla kyrka fram 
ur det gröna landskapet. Tårar af lycka 
och tacksamhet framträngde ur Francois fi
gón, dä han besteg den höjd, från hvilken 
han för tre år sedan för sista gängen ka
stat sina ögon tillbaka på den lilla byn. 
Alla hans förhoppningar hade mognat till 
herrlig skörd — men Alice, för hvars skull 
han lemnat sin hembygd, hade hon biifvit 
honom trogen?----- - Ilan sände vagnen för- 
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ut, och vandrade till prostgården i Carillon. 
Francois steg in i studerkammaren till den 
gamla presten, som ofverraskad reste sig 
och gick den ankommande tillmöte.

”Hvarmed kan jag tjena, min herre?” 
frågade gubben den rörde Francois.

”Och ni känner verkligen icke igen mig, 
min gamle, dyre lärare?”

”Hvad? Huru? François? N<-j, jag miss
tager mig icke, det är ju François Duprès,” 
utbröt den gamle presten. ”Välkommen 
till Carillon François, eller rättare herr 
Duprès, ty ni har biifvit en ståtlig herre, 
som alls icke mera liknar den lilla bond
pojken, som för tre år sedan gick till Paris.”

”Och huru går det Alice M-unier?” frå
gade med darrande röst den nyss ankomne.

”Hon mår bra, det vackra barnet, och 
hänger ännu vid er med den gamla tillgif- 
venheten. Hvarja frieri till hennes hand h»r 
hon afslagit. Och utom dess ännu en här
lig underrättelse, François — den gamle 
Meunier har allvarsamt beslutat sig, att gifva 
er sin dotter till hustru. Meunier blir gammal> 
och sitt icke obetydliga gods kan han nu
mera icke ensam sköta, och sålunda har 
han slutligen gifvit efter för mina och Ali
ces böner, och ville med del första sjelf 
fara till Paris, för att bringa er den gla
da underrättelsen, och taga er med sig hem. 
Men herr Duprès, ni ser icke ut, som om ni 
skulle vilja lefva i vår lilla Carillon!”

”Gud har välsignat mig, min dyre lärare’, 
jag har biifvit en lycklig och ansedd man’ 
och kan för den gamle Meunier uppvisa 
mera än de begärde tolftusen franks.”

”Den lilla förmögenheten, som ni qvar- 
lemnade i mitt förvar, har också burit frukt 
och förökat sig med trehundra franks,” sa
de presten, ”men herr Duprès, hvad har ni 
då egentligen biifvit i Paris?”

”Första kammartjenare hos kejsarinnan af 
Frankrike!” svarade François, icke utan en 
liten anstrykning af sjelfbelåtenhet i sitt 
vackra, glada ansigte.

”Kam — kammartjenare hos kejsarinnan 
af Frankrike?” ropade den öfverraskade 
presten, i det han steg upp, och hans hand 
lyftade på den svarta sammetskalotfen. ”Då 
har ni ju haft en ofantlig lycka herr Du
pres!"

”Gud var med mig, herr pastor, jag har 
troget följt edra lärdomar, och välsignel
sen har icke uteblifvit.” François berätta
de den andligo sina lefnadsöderi i Paris, och 
i den gamle herrens ögon stodo tårar af 
glädje och rörelse.

”Lätom oss gä till Meuniers — Babel, 
min helgdagsrock och den nya peruken!” 
ropade den gamle presten. ”Gud, hvilken
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glädje intågar icke nu i mairens hus, och 
mitt gamla hjerta får deri taga del! Fran
cois Duprès, icke sant, den gamla presten 
som döpt er och Alice, han fär äfven utta
la välsignelsen öfver eder förening?”

”Utan tvifvel, herr pastor!”
”Kom nu min unge vän, vi taga vägen 

bakom byn och igenom Meuniers trädgård, 
så att underrättelsen icke hinner före oss 
till familjen. Ni väntar i löfsalen tills 
Meuniers biifvit förberedd på eder ankomst 
och efter några få minuter kan ni då iden 
gamle mairens närvaro kyssa er brud.”

Den muntra gubben gick in till Meuniers 
och Francois gömde sig i löfsalen, samma 
löfsal, uti hvilken han för tre år sedan 
tagit afsked af Alice. Hans längtan efter 
det älskade föremålet dref honom emellertid 
efter några minuter ut ur löfsalen och när
made sig huset, uti hvilket den andlige 
försvunnit. Då upptäckte han ett öppet, 
af vinrankor tätt inhöljdt fenster —■ det 
hörde till Meuniers boningsrum — och 
smygande sig helt nära, hörde han den gam
le prestens stämma.

”Så förhåller det sig, min käre maire 
och du, mitt barn! Jag har underrättelser 
från Francois Duprès, men de äro tyvärr 
icke de behagligaste, och eder godhet skall 
för honom vara välkommen,” sade den and
lige.

”Jag borde icke låtit honom vandra till 
det farliga Paris,” sade Meunier, ”men jag 
varen förbländad dåre, som sä när för guld 
och gods hade sålt sitt kära barn till en gam
mal, grå syndare. Såg, herr patstor, hvar 
befinner sig Francois, så att jag utan uppskof 
kan resa till Paris och hemta den Ijnfpojken 
hem, förutsatt, att han förblifvit en redlig 
menniska.”

”Det har han säkert, far,” snyfade Alice, 
”Francois kunde icke förfalla till någon då
lighet!”

”Hvad vet ni om Francois, herr pastor?” 
frågade mairen.

”Den arma pojken lefver mödosamt af 
sina händers arbete. Allt hvad han före
tagit. sig har misslyckats, och nu har han 
för afsigt att taga värfning, för att snart 
i någon batalj finna sin död.*

(Forts.)




