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Det för kort tid sedän, mcd högvederbörligt tillständ, i Wiborgsstad inrättade Finsba Literatur - Sällskapet begieb den 3 Februarii sin för-'
sta i de för detsamma antagne ocb gilJade Stadgarne förcskrifna årsdag.
Höglidligheten öppnades af Ordförandcn Herr Ilofrätts Assessoren, Phil.
ocb J. U. Doctoren J. E. Bergbom medelst ett tai på Finsba språbet,
deri hän, eftcr att hafva antydt att dcnna dag bunde anses för Sällsbapets
egenteliga instiftelsc dag, emedan bvad dcrintiils blifvit tillgjordt, bestått
endast i sådane förberedande åtgärder, som äro osbiljabtiga från hvarje in-
rättning tili förenande af fleres verksambct, öfyergår tili betrabtande af
de tvenne väscndtliga afdelningar Finlands kultur innefattar, nemligen
den Svenska ocb den Finska. Sedän Talaren ädagalagt bvilket menligt
inflytande delta mlssförbållande baft på landets egenteliga Finska befolk-
ning, bvilken i följd deraf värit bclt ocb bållet afslängd från ali bcrö-
ring mcd den högre bildadc klasscn, fortfor lian nngcfär sålunda:

, ~y°r e, det Täl tänkbart att den Svenska literaturen skulle uttränga den Finska och lillikamed Mirva herrskande, eller att dessa språk kunde likasom hittills fortfara att hvarderanas och hvardera förblifva gällande inom de kretsar, der de redan vunnit häfd ? Dertill sva-rar jag ett beslämdt nej! En högre makt, den som ledcr verldsordningen, har vedan tydligtutpekat den hana oss förestår alt i berörde hänseende beträda och man bör ej kumia misstaga sigrikinrng hvarlåt denna väg leder. De förhålianden äro ohjelpligen brutna, som hos osshartills bibehällit Svenska literaturen, hvilken ock i följd deraf blir allt mer och mer fremmande
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en? karnes sP räk kan ej vidare utveckla sig med lika steg som i dess hemland, ulanlörtaller i följd deraf, som kanske redan tili en del inträffat, tili dn ful räbråkning deraf och blirda, likasom i allmänhet hvarje efterhärmning, endast ett pappegoj-spel, saknande själ och tanke.
nvarken som hufvudspråk eller som bispräk för en särskilt klass af landets innevänare, det sednare
i anseende tili dessas ringa anlal för att underhåila en egen literatur, kan Svenskan numera be-sla, och den, äfvensom den dertill hörande literaturen, måste således gå under och lemna mmlor landets ursprungliga språk och en djerpå grundad inhemsk, Finsk, literatur; och att endastdenna kan för Finland vara och bli den rätta visar sig äfven deraf, att Svenskan, oaktadt degynsamma lörhallanden, hvaraf den i århundraden här upprätthällits, ej förmått göra särdeles Storamkraktningar på Finskans omräde eller hos de verkliga Finnarne uttränga kärleken tili deras Fin-
SKa kultur, seder och bruk.”

Det kan väl ej bestridas : Finska literaturen är väl ännu endast en svag planta och språ-
ket ännu i flera afseenden outveckladt och oodladt; men tiden är framskridande och landets kraf-
ter friska. > i böra således snart kunna emotse ett önskligare tillslånd härulinnan och för hvarje
rättskafTens fosterlandets vän bör det vara en helig pligt alt befordra tillvexten och utbildningen
af nämnde vigtiga beståndsdelar ulaf sann kultur. Och för att vinna delta får hän ej stanna
ihoin den trånga krels sora härintills velat gälla för bildningcns ; nej hän skall vända sig åt del
hali, der de friska krafterne ännu äro qvar, der landets egenteliga kärna ännu forlfar att vara
oförtorkad och saftfull.”

delta raål anser jag verksamhelen af det nu bildade Finska Sällskapet böra tiktas*
Det bör ej söka sin utvidgning uppåt, ulan hällre slräcka sig nedåt och sprida sig, att jag så mas!*S a’ P* bredden. Beröring, med de lägre klasserna och deras bildning och hyfTsning utgör ett vig-
tigt syftemål för våra sträfvanden; måtte vi lyckås deri! Då hafva vi utsått ett godt frö tili
f* Fi literaturens och inhemska kullurens befprdran och kunna vara förvissade ora alt varaDemödanden ej skola med otacksamhet räknas i en kommande framtid.”

önskmngar såväl för framgångcn af förenlngens sträfvanden
som för fosterkndet oeli vårdarcne af dess framtid slntade föredraget,
Ibyarlgcnom mi detta Säilskap tillika Mifvit åt en gagnande verksamhet
imvigdt.

Dereftcr uppläste Secreteraren den liomom cnllgt Stadgarnes s:e § å-
Kggaodc Berättelse, Lvilkeä rförandfe Sälfslfcäpcls organisåtion innehöll Imf-
vMifeaHtgasfc följande:
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”Redan i början af sisllidne sommar bade bland några af ortens
3Ö

Yånare fråga nppätätt att härstädes bilda en förcning tili Finsba språbcts
ocb literaturens bearbetande, hvllken ocb verkligen blef afslutad den 7
Scpfcmber, då 14 för sabcn nitalsbandc personcr öfverenskommo att i
Wiborgs stad organisera ett Sällskap under enabanda henamrimg ocb med
enabanda syfte, soin det redan alltsen ia -1 i Helsingfors existerande
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.”

Angåcnde skälcn tili nämnde bcslut heter det nti sagde Berättelse i
förbigåcnde:

”Ei sitä tehty omiin varoin ja voimiin hiottaen, vaan niissä toivoin, että meidänkin nur-
kassa halu äilinkieleen lienee jo ehkä heräämässä ja että maalipaikassa, jossa yli ympäri on um-
mikko Suomalaisia asumassa, mahtaisi löytyä Suomalaisia ei ainoastaan syntymältä, waan myös
sydämeltä; ci kunnian pyynnöstä, sillä se kunnia, jota tässä halutaan, on nykyisellä ajalla vie-
lä halpa hinnoillensa suuren joukon arviosta ja menee, jos sitä joskus voitettaisi, jakoisiin koko
suurelle Suomen kansalle; ei myös vanhemmalle veli-seuralle soimaukseksi, se on ikään kuin ei
se olisi asiansa taitavasti toimittanut. Ei, vaan ymmärtäen, että yhden ääni erämaassa huk-
kaan kaikuu, kahden huhuileminen ehkä toisiansa tielle johdattelee, ja että loitoinen walkia vaan
loistaa, likeinen myös länimittää.”

Sedän nnder nästföljandc sammanträden, utom andra förberedande åt-
gärder, det blifyande Sällskapets tjenstcmanna-pcrsonal blifvit beslämd ocb
Sfadgar för detsamma' antagne samt grundläggarnes autal ökats tili 23
personcr, äftensom lippa derom hds Hans Kejs. Majestät gjord särsbild
underdånig ansökning jVådigt bifall för föreningens vcrksanibet vunnits,
höll det sålunda dcfifaitlft organiscrade Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ra tViipurissa den 17 sisll. Jauuarii sitt första ordinarie sammanträde,
dervid ibland annat beslöls, att tili delaktighct I Sällskapets sträfvandcn
iilbjuda åIski liiga såväl närmarc som fjermare vistande patriotiskt sinnade
iandsmän. ”

Slutligen inncböll Bcrältelscn annit ett tJllkännagifvande, hvilkct för
dess särskilda vigt ocb bctydelse här ordagrannt intages, så lydande:

” Mutta erinomaiseksi kaunistukseksensa on Seura jo saanut liittoonsa 13 naishenkeäkin täs-
sä kaupungissa asuwaa kunnioilettawaa wallassäätyä. Heistä on hänelle ilo, kehoilus ja kaunis-
tus, mutta heissä onkin, —ja sepä on kaikkea muuta enempi —ei ainoastaan tämän Seuran,
Avaan myös koko Suomen kansan ja äidinkielen toiwo ja turwa. Sillä jos isältä lienee nousewalle
snwulle turwa ja suojellus annellawa ja tiedon halu, nero, toimellisuus ja kunnia sieluun siitettä-
wä, niin rakkaus syttyy waan äitiin sydämellä, rakkaus ihanaan isien maahan, somaan ja sei-
pään äitien kieleen. Joskas Suomen naiset kaikki ymmärtäisiwät tämän welwollisuutensa arwon
ja suuruuden ja esinnä kaikkea mieleensä johdattaisiwat mitä se nimitys: aituskieli Suomen
maassa merkitsee! ! !

Sist tillkännagaf Kassörcn alt, genom af 4s personcr skedd inbetal-
ning af fuli inträdes-afgift, tili Sällskapets kassa influtlt iuallcs 173 Ru-
bel Silfver.

Moderist Tidsfördrif. Ett bland de modernasle tidsfördrif ide förnämsta och lonfTvande
luisen i Paris har denna virter värit: att med pistoler skjula inne i rummen. Det begagnas dertill
helt små, näitä pistoler, och tili och med de annars sä rädda damerna taga del i della farliga
nöje. Mälet för skotten är vanligtvis smä figurer.

Anekdoter. Milton gifte sig,” sedän hän blifvit blind, med ett trätogirigt fruntimmer. En
af hans vänner kallade hau s fru en ro s. ”Om färger kan jag icke dömma,” sade Milton, ”men
ni kan hafva rätt, ty taggarna känner jag hvarjo dag.”

Voltaire och Piron bodde en tid i samma hus. En gäng skref Piron på Voltaire’» kam-

” Skurk.
” Knapt hade Voltaire, läst detta, d« hän ock genast gick tili Piron, ”Hvilken^^|j
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tillfällighet har jag att tacka för aran af ert besök?” frågade Piron. ” Min
Horre,” svarade Voltaire, ”jag läsle ert namn på min dörr, derför aflägger jag

Z** fick nägra dnktiga örfilar. ”Jag hoppas dock, att saken icke får blif-
ya utan följder!” sade X**. ”Gud bevare,” svarade Z”, ”att dömma efter smär-
tan, får jag en syntien kind.”

AIVMÄLAIV.
Finland torde för det närvarande vara det enda land i norden,

som icke har att framte någon Made-Journal eller Tidning med mo-
deplancher, och endast tidtals har något bland landets blad sökt af-
hjelpa denna brist genom knapphändiga modebiilletiner från IVien och
Paris, huilka, åtminslone huad snitt och facon beträffa, naturligtvis
sukua ali åskådlighet och hufuudsakligen nödgas inskränka sig på he-
skrifningen af gvaliten och fårgen hos de tggsorter som för tillfället aro
en vogue.

TVäl hafva vi lätit heratta oss, att i vär hufvudstad en eller annan
länge umgålls med tanken, att utgifva en Made-Journal 5 men intet
vidare derom har på länge hörts. Hvad kan du vara orsaken härlill?

Sakua kanske moderna för vara finska fruntimmer olit vär de? Det
ti/ckes ätminstone hufvudstadens erfarenhet och de hos modehandlerskor-
na gjorda talrika beställningarne icke vilja hesanna. Skall mäti våga
gå så långt, alt pasta, att det vackra könet i väri land är mindrc
känsligt för det sköna i draperiet af en välgjord klädning, i rundnin-
gen af en vacker laille och det prgdliga i pnffar ä ärmar och pösande
veck å framstgcket, det prålande i en garnitur, o. s. v. eftersom ingen
vågat i väri land företaga utgifvandet af en Mode-Journal med plan-
cher, directe förskrifne från Pnris eller TVien ? Jngalunda3 balerna
och salongerna vittua om motsatsen.

För att hana väg för ett sådant företag, har redactionen velat göra
ett försök i hufvudstaden Helsingfors och dess egen moderstad IVihorg
med att i nätnnde städer låta TVeckoskriften en gång i månaden åtföl-
jas af en utmärkt väl graverad och färglagd mode-planeh från Paris,
rnot en särskild ersättning af blott 30 kopek Silfver för året, eller till-
sammans med .Jtrenumerations- och försändnings-afgiften, i Helsingfors
5 Rubel 93 kdp. och i TVihorg 5 Rubel 30 kopek Silfver.

Dessa plancher utkomma den ena månaden i Paris och utdelas den
nästföljande med denna TVeckoskrift.

Att plancherna fullt förtjena det vitsord vi ofvanföre tillagt dem,
derom torde enhvar kutina sjelf öfvertyga sig, gettoni granskning af de

k prof-plancher, som finnas tili påseende i Hrr IVasenii <Sf C. bokhandel .
i) i Helsingfors och Hr Clouhergs i TViborg, å hvilka boklådor äfven (|

Pjj prenumeration på sådane af mode-plancher åtföljda exemplar emotta-
ges , och hvilka utdelas i Helsingfors, onsdagen eftcr den dagTVecko-

skriften här utkommer. Redactionen.
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Enligt hvad Hr AI., Ingman rcslan ia 32 förcslagil saml D:r
Lönnrot äfvcn scdcrmcra i Mehiläinen både thcorctisht och praktiskt an-
tagit, bör Finsh bexamclcr grnndas på stafvclscrnas quantitet, alldclcs
som i dc klassiska språken, med hvilka den icke blott på ändelsc-formcr
och böjningsnuanccr så rika, utan äfvcn tili silt alfahet så utomordent*
ligt regelbundna Finskan Jhar så my.ckct gemensamt. Dock som denna
sak ickc tyekes wara äunu allmännarc senterad, så mä, som exempel på
burn ledig och wälljudande versilicationen sålnnda blir, anföras några
strofer, öfvcrsalta ur en episod, förekommaude i Runebcrgs Elgskyttar,
Andra Sängen, pag. 37.

Niin sano hääri ; waan tyytywäsemmin Matti ulotti:
Näät, wierailla tiloilla olet silmäiltäwä huikkiin;
Kaikki, se on tapa ihmisten, sitä heikkoa etsiit
Laitaa rnuukalasen, sitt irwistellä wioillen,

Jos kotonain jollan hairavn: ei tok lue tarkan
Tuota kukaan; iietäät Icketväin sen toiste paremmin.
Täälläpä armeliaan muu waan niin kuin näyn ensin,
Siks sano myöski, miten tarkasti se wanha kimärti
JViskoo luodin eteen? pelkeen, uskaliain lii’an
Ammun etäältä, tulen mullien, kuni ei satu, nauruks.

Etpä enee wai ennä hywäist -ymmärtämä Pietar,
TL aan äänensä korott kehumaan, näin laati ja wirkkoi:
Hmven, meikko! tapaat, ku-ha ivaan sen silmä eroittaa.
Ampuissais se putoo, ku kiivärt ennelläsä Heiteen, '

Monta parempata laukasemoo on tehtynä sillä.
Kerta tapailtu sodassa: setäin, kapraali Johannes,
Tään kuntain silloin maan, ruhtinan eessä, urosna,
Matkuen ees saattoi kalliin, tomerin sadon oimin,

Waan tienoilla wihollis-parwia miilu useesti.
Siis waikee, määrällinen oi matkai, jalo kattein
Täyty hywin miisaast ja hywin rohkeesti waeltoo.
Kohva kylässä lewättyäsäk, miehissä jo läksivät
Taas kulkiin, ja talon-porat ktiwiwätt’ alamielin
Lik kuormoosa kuhiin, ja ajoiwal, rinta tykytläin,te M
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Liikutetuin suitsin, juhtansa, ku welivät raskaasi.
Wanhaan honkaiseen metsään niin hilja he ehtwät.
Eipä sodan-kokenut kattein unohuttanakaan nyt,
Piilotetun woineen turwiin isojen petäjäisten
Paulaa monta tvihollis-, enin myllyissä, piläältä
Lik toisiaan tehdyissä jokeen, kuni wirtasi siellä.
Siis miehistöä käski ivakaasti pitäidä Haroissaan ,

Koska itek hääti ees takasin kulk, katseli tietä
Pitkin silmä-lasilla ja koitteli kohdata puissa
Jonku mihollis-muodon, ikään kuni ampuja tväijyy
Kuusistoon, äkätessä meson kiiman, kamalasti
Askelehan juoksee, seisahtawi kuuntelemaan taas.
Niin kattein jaloheimo-ki kurkistel, lähetessä
Metsään, tuota syrväst oikein puolin ja masetti min ,

Niin kapraali-uroon Juhanan sattui simu käydä.
Tuo ierämin silmin’ ei tienaa suotta mitelnäj
Oksaiseen kuuseen, ku kohoittii join yli, kohta
IViittasi, näin puhu kaiteinille mapaa-sukusellen:
Enköhä nääk kuni kullan ruskoa poikk käpy-latman?
Katsos tuolla sulassa, ma uskon, Häijyjä istuu!
Ryhty samassa sanoin kattein jalo-heimo, lasinsa
Käänsi ja katseli sinne, ja haasta kehoittamin äänin:
Oikeen! tuttu puusta mihollinen, ryypyn edestä
Eikö kukaan luodin wiskois lintuun, urohot te?
Laat’ •, ihmehtiin, törmistyin kaikk kuuli sanat nää,
Kaikk katsel maahan, hiljaa murmutteli hampain.
Yks toinen karmaan kans’ naapuriansa sopoiitel:
Ennen tahtoisin lamata’ kuun ampua otsaan-,
Jos se etempänä onkini, woip sihafa’ toki siihen.
TVaan nyti astu edes, miettiin jännitti hanansa ,

Huul-partansa kuroin, silmän-ripsetki, setäin mun.
Hään kaikista se oi, kuin uskalsit ko eteliä’
TVarma opille, hytein kimärin silminkini tarkoin.
Siemään miittasi hään katteinillen mä’en antoa
Eilleen käydä , jott ei paulaa mäijyjä hoksois $
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Itse, alentuasak, koni aidan luoks tien wiereen,
Parwi yhäk kulk, wuan ei löytynyt ois joukossa
Yhtään, kuin loi silmäsä toisappäin kuni naapur.
Sillä, ku maata rikasta tähöttäävätte tähet, niin
Kaikki het, yks sekä toinen, kuuseen katselinatten.
Ootto, epäillys, toivo ja puoleks-purtuna nauru
Nyt kaikkiin kasvoissa asui-, sopotus, joka kasvoi,
Suusta ja suuhun kulki suhisten, siks ku kivärtin
Lukko, jo lauaisten, tulen isk, ry mä väijyjä kupsaht.
Kuin kalakotia, alas jokehen, kuni aaltoli vastaan.
Tuo paras ampuma, kuin tehtee tais, kauan ylistett’
OI koko armeiassa, kivärt kans’ kuulusa laitos.
Kertoi, päätit Pielar niin tos-tarinoitsemisensa.

Forts. n. g.

Hakdeks afslöjade uemligheter. En engelsk lakarc bar utglfvll
ett arbetc i en ny vettenskap, i bvilken Galls hypotbeser vi#la öfverträf-
fas. Författaren utgår ifråu deu grundsatsen: att kauden är menu iskän.
Blott några påstäendea derur, kau vara llllräckligt att gifva ett begrepp
om denna nya koust.

Stora käuder, påstår lian, förråda en obetydlig själ; medclmåttigt Sto-
ra ocb kantigt bildade fingrar, anlag tili konst. En lltcn tuin bos mali-

nen, förråder en svag själ, bos qrinnan svag dygd, en slor tum deremot,
ger tillkänna c« stor tänkare ocb energi i karaktären; är dcn tlllika vac-
kcr, finnes poctiskt anlag. En stor band förråder anlag tili njntninglyst-
nad, en band med korta, pinnipä fingrar grymbct, med långa, inagra fing-
rar bakslugbet. Slarka fingrar med Stora leder aro tccken för klokhet.
Den menniska, som plär lägga tuinmcn i banden ocb täcka den med de
öfriga fingrarne, bar anlag tili siiålbct ocb girigbet. Den lyehosammastc
band är liten ocb vaeker, den första ledeu på fingrarne läug ocb tuulinen

liten; det är banden af stora män, soin skapat storverk ellei- ledt natio-
ners öden.
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Finsk Literatck.

Den finska puhlicitctcn har detta är fått utom Kanada ©et Maamie-
hen Ystäwä en ny organ i "Suomalainen”, som utgifves i Helsingfors af
Lcctorn i Finska språket Herr C. A. Gottlund. Den nya tidningen upp-
träder i ett vaekert yttre skick oct las, i förhällandc tili omfängct, för
ett ganska pris, jcmfördt rncd andra Laudets Tidningar, såsom
t. ex. Borgå och Aho Tidningar, af hvilka tvenne nnmror i det närmaste
motsvara ett numincr af Suomalainen. Men så fordelaktig Suomalainen
Ur tili det yttre , synes den vara mindre tillfrcdställande, i ansecude tili
språket, som redan i åtskilliga afLandets Tidningar blifvit anmärkt såsom
euriöst och påminnandc om Otavia och Wäinämöisct m. m. Utgifvaren
af Suomalainen vill ncmligcn i skrift hegagna den rikt utbildade och
flytande Sawolaksiska dialccten , hvartill många skäl förefinnas; men språ-
ket i de ntkomne nnmrornc synes vara hlott ett närmande tili Sawolak-
siskan , och det hufvudsakligen i skrifsättct af vissa ord , då deremot en
niängd af ord förekomma, der skrifsättct alldeles icke är från nämnde
dialect. Man hör hoppas att sådant dock icke förmår hindra tidniugens
framgäng ,

emedan det Ur en lätt sak för utgifvaren att, åtminstone hvad
språket hcträffar, uppfylla allmänhctcns fordringar. Egen fördcl skall
vai dessutom icke tillåta att anmärkningar, sådane som de ofvananförde
fä fortfaraude äga rum.

Man erinrar sig, huru, för mer än ett dec&nium sedän, en JR—t
t Svenska Literatur-föreningens Tidning yttrade om Ilunebergs Idyll
och Epigram: att det vore imitation af Serviska och Finska folksånger,
obestämdt hvilkeidera. Vian att nu fästa oss vid det oblyga och osan-
na i detta påstående, vela vi endast skåda den vaekra sidan deraf, el-
let' en förnuftig anlcdning tili en sadan slutsats. Serviska skaldekon-
sten nemligen har i sonnin g, att dömma effer de sånger Rbg i öfver-
sättning gifvit, så myeket syskontyeke icke blott med Runebergs sång-
mö, utan med de Finska i Kanteletar förekommande runorna af ly-
riskt innehåll öfverhufvud, att vi ej kutina afhalla oss {från att har
på Finska tncddela några "Serviska folksånger", för att i siti mån an-
tyda det uppgifna förhållandet:

Korehin.
Kulta-kukka seiso merta lik, kehuin:

”Ei kukaan olek koree, koree ku mie.”
Keltaruohon marja sattu kuulla tuon;
”Rannan kulta-kukka! pien sun arwos on;
Ei olek kukaan koree ikään ku mie."
Nurmi lyömätön sen sattu kuulemaan: ,



pr
”Kelta ruoho marja! arwos on wähä,

Ei ken-kään nyt ouk koree, koree, ma kuin.’*
Sattu niiltämätön olra kurilla taas:
”Arwos on wähässä, nurmi lyömätön!
Eipä ook kukaan koreena, kuin ma nyt.”
Neiti suutelematon sen kuulla sai:
”Pien sinunkin arwos, otra keltanenl
Ei kukaan olek koree, koree, ma waan.
Täänpä kuuli taaski poika riemunen:
"Kaikkien mar arwo pien miuuusen on;,
Ei olek kukaan koree, koree, ku mie.
Kulta-kukka rannan! poimin pois sinut„
Marja! puusta puistelen sinut alaa’,
Raatelen sinut ma, nurmi lyömätön!
Leikatak tahon ma, kaswu-otra! sun.
Immi suutelematon! sun suutelen.”

Mitä tahdon.

Kas, mitä pyydän;
Yö on unetta;
Tuska ja waiwa,
Huol sydämessä,—
Kuolla’, o! kuolla
Sulle tahon.

Äsken naitu.

Eileis morsjan wettä nostaa,
Lähtehen yl kyykistäinnyt
Haasteleepi näin itekseen:

”Woi ma raukka, woi ma kaunis!
Oispa eillinen minulla
Seppeleeni ruohon-päinen.
Paljo kaunihimp olisin;
Paimen ois minulle armas ,

Konstattini nuori paimen ,

Wuonien kun eissä kulkee
Niinku kuu edessä tähtiin.»



TViex. Upppnnaren af Bdkslafs-sält-maschinen , Herr E. L. UUTA
Tschtilik, har tili Julklapp erhållit en öfuerraskan.de gåfva fr.ån andra (S#
sidan af Atlantiska Oceanen. En 50 mil härifrån boende handelsvän W
tili ett Uus i en af de trenne största Nordamerikanska sjöstäderne öf-
verlemnade tili honom Julaftonen sistlidet år ett sltriftUgt anbud på
50,000 Dollars för ett praktisia fullkomligt brukbart exemplar af hans
Sätt-maschin. Upppnnaren blifver inbjuden ait nästkommande vår,
på en i skrifvelsen uppgifven dag, inputia sig i London med sitt in-
strurnent, hvarest hän, efter ett aflagdt prof, skall erhålla hälften af
den uppgifna summan i kontant, och den andra hälften i fullkomligt
säkra skuldsedlar. I)et Stora i anhndel motiveras något genom den o-
erhördn mängd af i Förenla Staterna utkommande tidningar, såsom
ock genom den otraligt höga Sättare-lönen derstädes och Sättarenes
stgmparaklighet.

Anekdot. Eb resande anlände under ett Starit regn tili Hotakka helli-
män i Wiit ‘’ ' Soekcn. Hän tänkte rasta derstädes medan regnet påsted
och sedän hcgifva sig vidarc. Dock var taket på pörtet så skralt oeh
läktc så starkt, att den resande fann sig föranlåtcn alt i förebräendc ton
säga tili värden på ställct; ”iVog hade du kunnat rcparera ditt honiugs-
tak, min van!” ”Hyem kan under ett sådant rcgn förctaga reparatio-
ner?” jjenmälte värden lugnt- ”Så rcparera då ditt tah medan du har
upphålls väder,” fortfor den resande i vredesmod. ”Ja, men i npphålls
väder läker det icke ("eipä tuo poualia wuuak’*), var boadeus trygga svar.

SuBSKKffTIONS-ANMÄLAN.
Undertecknad, som har för afsigt att ulgifva en samling musika-

lier, men icke sett någon annan väg dertill, Un den på eget förlag,
vänder sig härmed tili sinä landsmän genom att öppna en subskrip-
tion. Ett sådant sieg är så vanligt, orsaken så naturlig: man är för-
sigtig, vill känna sig före.

Fid pass.: 1) 8 ark f16 större nötblad) anslås tili Smärre Sån-
gerj S) 12 ark tili större Sängeompositioner tili hvilka äfven nilof-
vas Tgsk text-, <5)5 ark tili stgeken för Piano s 010. Priset, beräknadt
efter det “laga” SO kop. S:r för arket, stiger saledes för alla So arken
tili 5 Rub. S:r, hvilket minsann icke är så Hiet. Dock är subskription
äfven öppen särskildt på toenne eller en af de tre afdelningarna. För
dem som subskribera på alla 25 arken bestiimmes ett gratis häfte.
Dessutom skall und. dra försorg am att priset icke må öfverstiga hvad

v faslstätldt var. Fidare skall lian laga så, att Musikalierna utkomma
M häfteuisj priset för hvarje häfte blir högst 1 Rub. S:r. Såvida sub-

skribenternas antoi medgifver, utkommer det första häftet om någon
månad , det sista om något år.

Ilesp. Bokhandlare i landet torde godhetsfullt öfvertaga
subskriptionen härå, Axel Gabu. Jngelivs,
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Iblaml Finska lyriska q\ädcn ~ som icke iinnas upptagne i Hr
Tengströms- Finska Anthologi, förekomma i2. dclen af Kanteletar nå-
gra, som icke kunna annat än; kraftigt arislå med sin alskliga naivitet
ock skälmska, stycket igenom speiandc ironi. Följande öfversältningar
torde dciTöre icke sakuu allt intresse för- dein, som ej gjort kekantskap
mcd originalcroa

Dryck.es YiSjE

( Kanteletar EI. 237.)

Ack, hvad har jag ej for sorgerf
Hvad för fasliga bekymmerl
När jag lägger alli tili siimes
Hvad som anna ogjordt fihnes..
Hvilken mängd af öl på tuima,
Hvitka skatter än ej vanna.

Gif, o Skapare! befallning;:
Att hvart stenrös varder penningf.
Säg, att stop af öi ma lloda,
Kannorne af vin, det röda
Ooh att jag hvar kanna tömde v
Minä svära sorger glömdel

Men jag kan ej nu fdrklara
Denna tid, den underbara.
Nu, när ungdomen är borta;
Ack, dess dägar voro korta!:
Penningen är nu hos Malin,
Oi i källaren hos Karin..

Annat var det fordna dagarr
Flydda, säilä ungdomsdagar!
Mängen af oss, ädla männer,
Var då rik och hjelpte vänner;
Alla krogar af oss hörde,
Ack, hvad muntert lif vi furde!;

Månget stop der då omvändes,
Mången kanna der då tömdes,.



Åfven ankaren omvändes,
Alla dock som bröder sämjdes
Och af bulnor pannan höjdes,.
Blåa bär kring ögat röjdes..

Ödets Lekboll.
(Kanteletar 11. asa.)

Litet fynd jag engång gjorde:
Fanit en skilling, fann en annnan;
Gaf den ena åt min hustru,
Med en ann mig hingst jag köpte,
Tili ett sto jag hingsten bytte
Och med ston jag vann ett homman.

Plöjde sen jag tib fårar
,

Sådde tio korn i fåran ,

Deraf hundra stackar växte
Hviika tusen rior fyllde.

Tröskade jag så min ria,
Ymnigt korn hvar ria gaf mig ,

Och af kornet öl jag brjggde
Olet drack jag sen om Julen ,

Firade dermed min fastlag ,

Hade ännu qvar tili påsken.

Spände jag inilt sto för slädan
For jag omkring byn att åka.
Slädan hoppade Jik hvirfveln ,

Medorna de muntert sjöngo.

Koni så annan dag omsider r
Annan dag och sämre tider.
Korn en rotta och dl-ack olet,
Döden korn och tog min hustru
Och mitt sto åts opp af vargen,
Sist min gård brann opp i elden.



Ensam blef jag qvar atl sorja
/

Lik af elden härjad furu,
Eller lik en torkad granqvist,

W Eller qvistberöfvadt enträd. lf
En svår förlust hotar ilrabha den Finska foster-jorden ach rälts-

vetenskapen. Prof, Nordström, som på beqäran Nådijsl erhallit afsked
ifrån sin innehafde lärostol vid Finlands Universitet , skall, enlijl
allmänt jänjse suljen, lemua äfven landel. Saknaden kunnes tvifvels-
utan lika djupt, som man enstämmijt jttrar, det Finland, icke mer
än andra liinder, kan utan storl men umbära sadatta män.

"Flere af denna vcckoskrifts resp. preanmcranter, såväl från landsor-
terne som städcrne

,
hafva lios redactionen skriftligen yttrat sin önskani

att "Den Vandrande Juden" af Eugene Sue måtte i veckoskriften intagas,
”]Väninde roinan,” säga dc, "liar i alla Europclska ländcr vnnnit en sä ocr-
hörd ryktbarhet peli blifvit så omskriken i tidningarne, att den på det
bögsta retat allmänbetens nyfikenhet, bvllken anna ylterligare blifvit stad-
gad genom de godbltar derur , som iinder loppet af sistlidet år i tidnin-
gen Saima intogos; ocb skulle redactionen, genom intagaudei af densaia-
ma 1 vechoskriften helt säkeet vinna en mångdubblad åtgång exemplar af
denna sistnämnda, så myeket mer, som "Den Vandrande Juden” i svensk öf-
versättnmg å ingen af landets boklådor numera skall vara tillgänglig.”

På dessa uppmaningar, soni tydligeu' ådagalägga, att de bögst få-
taliga exemplar, som tili Finland inkommit af denna celcbra roinan, på
långt när ej värit tillräekliga att tili Fredssläl 1 a den väekta oeb af ofvan-
iiämndc resp. prenumeranter påpekade nyfikenheten, bar redactionen trolt
sig böra fästa desto större afseende, som Eugene Sues romaner äfven inom
Sverige vunnit ett så allmänt oeb odeindt biläll

,
att den af Hr Hjcrta i

svensk öfversättniug ombesörjda upplagan redan lärer vara i det närmaste
utgången, oeb således möjiigbeten att genom reqvisitiön från andra sidan
Bettniska viken förskaffa sig den ifrågavarande "Vandrande Juden” torde vara
afskurcn. ‘Redactionen bar likväl någon tid stadnat i villrådighet i an-
seende dertill , att en del af dess resp. prenumeranter redan torde vara
i beslltning af bohen, men flere förnyade nppraauingar bafva påskypdat
dess besiut. Doek är den sinnad, att, med afseende fästadt äfven å desse
sistnämndes billiga fordringar, vid tiilfålle inryeka någon kortare roinan,
bvarefter Den Vandrande Juden” äter kommer att fortsältas. Ocb sedän denne
Llifyit föllstäudigt intoni, kmnmer deu att cfterföijas afromanen "DeSju
Diids-sipulei na Ufveu af Eugene Suc. Författareus Idolia namu torde
vara en mer än tillräcklig borgen för att Ufven deu ej skall sakua lutresse.”
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(Insäudl.)

Då, nnder rubriken; "Finsk Literatur”, i JV:o 5 nämndes om
Savolaks dialekten, torde icke vara ur »äyrit, alt i kurthrt upptaya,
livari sayde diulekts eyenheter hrstå. Ursaa utyöra hwfvndsakiiyen ic-
ke annat, än nti aa och ää, i ensinfui i/ a ord-stuminar, l. ex. maa, pää,
uituius aa sotii oa, ää som eä; äfoensom alt ä’ä och aa, då det sedtiare
ä (o) hör tili ändelsen, bilda siy: ä’U tili cc, såsom i setee af setä,
wäistec af verbal-slammen wäistä, epee af verb. stamm. epäj a'a äter
tili 00, saanut maksoo af maksa, hipoo «/‘lupa. Dessa sednare anfurda
förändrinyar, hvilka Hr Gottlund vidblifver äfven i "Suomalainen”,
lända ock språket tili ntyeken bitfnad, emedan vian sålunda kan lait
slal/ a emellan t. ex. waloo (waluaj, Infnit. af substantivet wala sinut
3 per;, siny. Indie. walaa, der aa icke, likasom i hifiititive.ru e (ej min-
dre verbi waloo’ än uomin, waloo) ursprnnyliyen kan värit a'a (ata).
Annu större furdel medför sayde förvandliny af ä ä tili pc och a’a tili
oo nti siula knnjuyationen, då hipoisin ('dupooisin, jay akulle låfva),
epeisin (epeeisin) o. d., nytljadt i ställ. för läpäisin flupa’uisin), epäi-
sin, tydliyt skiljes ifrun lupasin (jay låfvade), epäsin.

Annu återstår en eyenhet, som Snvolaks dialekleu har, tien en-
da, hvad vokalen vidkommer, som Stenbäck i sin yrammatik berört,
den nemliyen alt ee, då det är ursprunyliyt, öfveryår iöö (oo) t. ex.
mäiiöu, tuloo. Orsaken tili denna brytniny, som visar inyen nytta, ur
troliyen den, alt ett rent e (livarien e’ eller \c) ej får siulaett
Finsk t ord, tner än det höres i slutet af ett Franskf. Sä blir ju ic-
ke blott e i tvåstafviya stammar tili i, 1. ex. nimi af ihme; ulan e för-svinner ock helt och hållet i flerstafviya stammar, om konsonant före-
yår, samt höres på sin höjd som t, efter vakat ; såsom paimen af pai-
mene, ohut af ohue, kätkyt af kätkye. Derföre byier ock kastia transla-
tiv. sitt slnt-c tili i, om ej su/px vidhänyer•, det heter ju omaksi, e ha-
ra omakse—(n\, —si o. s. v.J. Derföre förlvrar -slulliyen v. Beckers In-
structiv. kastia e, då snjjixen bortlemnas-, t. ex liewosineni eller käsi-
lleni umineni och, om suffixen (i anfurda exempel -ni) hlirborta: omin
liewosine—ni, omin liewosln, käsin jty just så har äfven Dr Lönnrot
ursprunyliyen förklarat Instructiven (se Mehiläinen 1856).

Redan flerc år koetat har det väekt iippinärksainhet, såsom ett den
nyaste tideu utmärkaude tecken, aft llere af Europas folkslaj’’, som hittills
saknat ali betydcnliet oeh värit liksoin bortjjlömda , ej allcnast af det öf-
rig'a Europa, ufan äfven af sift sjelfva, vaknat tili medvetande af sin na-
iionaiitet, d. v. s. tili medvetande deraf, alt de ufjröra ett individuelt helt,
nied eona intclleetuella kvafter ocb, ett eg-et särskilt skaplynne, hvilka så-
som sadana borde vidare utvecklas för alt sedermera ingrediera i'ocb blif-.
va frnl.tbärande för mensklijjhelens ällinänne bilduing’. Tili dfssa folk
böra äfven vi Einuar. Likväl torde vi vid uärtuarc skärskudning iinmi
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heiinnas cmlast yrvaliiia. Ty, oaclitadt dc skallandc fostcrländska ropcn
ooh vara litteratnrsUllskapcr, saknas ännn ett friskt, lefvandc ocli verksamt
intresse för Finskt spräk och Finsk litteratur. Delta synes nog Lårdf
sagdt. Meu burn mänga bland de hiidade tala väl Finska siiisemcllan?
Uuni mänga lii and dessa hiidade tala del med sinä barn, för att för Irani-
tiden nppfostra en äkta Finsk generalien? Mch låtom oss ej en gäiig
straeka vara fordringar så längt! Uuni mänga tili och med af dem , soin
bögljudt yrka pä Finska språkcts rättigheter, göra sig mödan att sjclfva
lära sig detsamma grundligarc, än hvad soin beböfvcs för att göra sig
någorlunda begriplig för tjenstcfolket? Ja, fä halva tili och med gjort
en hclst ytlig hehantshap med dc af Lönnrot gjorda hcrrliga samlingar-
nc, dcrihland Kalevala, Finlauds stolthet.

Och delta Kalevala har jn likväl förmätt fäsla dc mest hiidade na-
tioners nppmUrksamhet! En Engelsk öfversättning deraf skall, cnligt
Helsingfors Tidningar, väekt myeket uppseende. iVn recenseres af sam-
ma tidningar den redan förliden sommar umtaltc. Franska
La F/ylande

, son histoire primitive, sn mytholoyie, In poesie epurit e, avec
la traduction complete de sa prau d epope.e: le Kalevala, son yenie na-
tional, sa condifion polititjve et soeiale depuis la cotujuete rnsse , par
Leon som Le Dvc. I, JJ. Faris

Finnarnc skola dä alllid, Ufven i det soin rörer deras nationclla Hf,
viintä pä utliinningens iippinnntrxnde fÖrcdöme! Och den fid synes ej va-
ra längt horfa, dä vi Finnar horja hos Tyskar, Fransoscr, Engclsmiin och
Danskar dyrt betala de volnminösa öfversättningar, uldrag och afhandlin-
gar öfver vär egen litteratnrs här bortglömda skatter, hvilka för nUrva-
rande, genom sin nyhet och egna skaplynne öfverraska den veit- och ny-
giriga utliinningen. Dä man känner den likgiltighet hvarmed dc utkoin-
ne samlingarne af Finska runor hlifvit i Finland emottanne af amira, li-

toin de Uuni» g-anska fä vUnncrne af den Finska Littcraluren, kuuna dessa
utliindska nyheler ieke annat Un pä det högsta intressera hvarje fostcrlan-
dets viin.

Utdbag ur lle&olutioisen på Allmogens allmänua
besvär, af deu lo Mars 1739,

i2) Kongliga Majesftt är benägen, at besätlia Do-
mare-Åmbetel ocli aneita tjäaster i Finland med sädane Perso-
ner, soin aro det Finska spräket mäektige, sä wida omstän-
digheteme samt wederbörandos skiekiighet och tjansleår det
kumia mcdgilVa.

” Ocli som angeläget är, att tili Provincial - Medici
i Finland ej andre måga förordnas, an de soin äro landets



språk mägtige, sa bör och sadan ungdom genom Stipendier tilli"'
studium Medicum uppmuntras.- Rungl. Brefvet den 20 Septem- Sd

J) ber 1757, och Cancellers Bretven d, 3 Novemb. 1757 och \
d. 28 September 1758,”

Magister 11. Kellgren passerar för närvarande Wiborg; för att
bcglfva sig, såäuni Flnskans apostel, tili Tyskland. Den varma ifver,
hvanned Profcssor Broekhaus, soin kallat Hr Kellgren, uinfattar Finska
språket oeh litteraturen, i förehing med den utmärkta känncdom Pr.
Broekbans hesltter i Sanskrit, berättigar tili de största förboppningar i
afseendc å den komparativa språkforskni ugen, kvilket intrcssauta
fält är nog litet odladt, åtminstone 1 Fluland-

Den yidtbeeeste.

En från utrikes resa nyligen lieinkommen landsman öfvcrtaltes af
sinä bekanta att öfver sinä rcsor författa uågon slags resebeskrifning.
”Det är omöjligtsvarade den bercste., ty på de sju åren jag värit på
rcsor bar Jag nastan glömt mitt inodersmäl." ”i\å, kan det då icke skc pä
något freiumandc språk ?” frågadc åtcr nägon af bans Tanner. ”Ja, det är
just saken att jag äunu icke lärt mig något sådautsvarade den vidtbc-
rcste mamien.

ÅNM ALAN

Levite det jag härmed får aflägga min ödmjukaste tacksägelse
inför resp. Herran Förläggare, hvilka, med de, i min vördsamma an-
m illan, daleräd iMai månad förlidel år 1843, begärda bidrag, nn-
derstödl utgifvandet af en Finsk Förlags • Katalog, har jag nöjet att
anmäla det denna Katalog, så vidt densamma, genom ingångna bi-
drag eller, för mig tillgängliga, genom trgck pnblicerade inhemska lit-
teratur- och konstalster kunnat blifva det, numera är färdig att inlem-
nas HU censurering, Dock ämnår jag, för att onnu för dem som
möjligtvis, af en eller annan orsak, lemuat förenämnde anmälan utan
afseende, äfvensom för de Herrar Förläggare hvilka, sedän de förstabidragen blifvit lemnade, lätit trgcka något ngtt eller ock faunit något
vara bortglömdt beredu Hiljalle att kompletlera det bristande, gvar-hålla manuskriptet hos mig intill den 13 nästk. Mars.

\ llesp. Herrar Bokhandlare behagade med det f örsta besfämma det
h aniai exemplar de önska sig med egen firma. Katalogen iorde blifva
v omkring 10 ark 8:o. Åbo den 16 Februarii 1846.
.<1 J. IV. Lilliä.
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Wiborgs Finska Litteratur Sällskaps sammanlräde
den 4 Martii 1846.

I anledning af vid Sällskapets ärsdag, den 5 sistlidnc Febrnarii,
väclst fråga om bchofvet af tjenliga nndervisnings-skrifter o eli läroböckcr
för allmogen, icbe blott vid barns undervisnmg bemma 3 Iniset genom för-
äldrarnc, utan ock vid franideles möjligcn uppkommande Folkskolor, Jiör-
jandes ifrån sjclfya ABC-boken, beslöt Sällskapct atf bänskjnta saken tili
närmare granskning åt ett för tillfällel valdt Ulskott. Tili sannna Ft-
skotts bebandling ö.fverlemnadtes ock ett annat vid niinuwle tillfälle gjordt
förslag om att Sallskapet borde på fjcnligt säft söka uppmuntra, cller åt-
niinstone understöda, utgifvandet af en efter Skolorncs i landct bebof lain-
pad ändamålsculig Finsk Graimnatik.

Förstnämnde fråga bar blifvit sålunda afgjord , ait Ufskottet sjelft
åtagit sig att utarbeta, tili en börjair, en ny fullständigäre ABC-bok, der-
vid en af tvenne Utskottcts medlemmar redan år 5840 frän tryeket nt-
gifven, i många afseenden lämplig befunnen, ABC-bok konnner att läggas
tili grnnd; men i afseende å den sistnämnde frågan bar Sällskapct, vidsednast bållet sammanträde, den 5 Martii, beslutit, att, eburu Sallskapet,
som insett yigten oeb bebofyet af en för Skolc- ock Gymnasii-ungdomen
fullt tjenlig Finsk Grammatik, vet med sig, att Bess tillgångar icke ännu
tilläta Dctsamma att, genom utfäsladt större lällingspris, uppmuntra lands-
män tili en sadan Grammaliks författande, vill Sallskapet dock efter för-
måga söka alt befordra oeb underlätta dess utgifvande. I säiläni afseen-
de skulle Sallskapet, medclst tillkännagifvandc som komme att i landets
Tidningar offeutliggöras , crbjuda sig att tili den, bvilken innan Sällska-
pets nasta ärsdag, som begås den Sulje Febrnarii 1847, författar oeb tili
Sällskapct insänder en antaglig bandskrifven Finsk Grammatik

, anlingcu
såsom full lösen för manuseriptet en gång för alla bclala Ett bundrade
Rubcl Silfvcr cller ock försträeka tryekningskostnaden för Ett tusende
exemplar af boken, för bvilken koslnad dock, så snart sagde bok blifvit
tryekt, Sällskapct godtgörcs genom lillraekligt antal exemplar af densam-
ma; oeb shall det kero af författareus eget vai att antaga byilketdera lian
vill af dessa alternativer, åfvensom att, i sednare fallet, antingen sjelf be-sörja cller åt Sällskapets omsorg öfvcrlemna tryekningen.

Tili berörde Grammatiks autagligbet
, som af Sällskapct kommer att

pröfvas, fördras, att den är: l:mo författad på svenska språket, 2:do är
koit, nppfagande bögst 6 tryekta ark (in 8:vo), s;fio doelwnncbållcr äf-
ven Syntaxen , 4:to är i bänseende tili språk.ocb anordning klar, oeb i
anseende tili sitt inncbåll en noggrann framställning , icke af näp-on sär-
skild landsorts dialekt , utan af det öfver hela Finland förstådda qch ibättre både äldre oeb nyare skrifter begagnade Finska språket.
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Finskan ocli Franshan.

Dcf Sr anmärbl, burn Flnslian, libsom de blassisba spåbcn, gör
sbilnad mollan stafvclsernas acccnt oeb qvanfitet. En acccntucrad staf-
vclse Isan ncmljgcn vara bort i Finsban; hvilbet icbc är fallet i Germa-
nisba språbcn. En hcxamcler : "Kan det lirit lv wora rätt, alt en menni-
sba säljs som en wnra,” sföter troligcn eli Svensbt ora. Dcremot är
nogsamt bebant, såsom redan sjclfva sbrifsältet anfydcr , alt i Finsban
wara bar bort initial-stafvelse, waara deremot lång, oabtadt bvardera,
libsoni alla ord i Finsban, bafva acccnt på sagde första stafvclsc. Käri-
genem nndvil.es ccb den cnfcimigbct, sein Finsban cljesl sbuile vidläda,
cm nemiigeu bvarje begynnelsc-stafvclse, såsom acecnlucrad, blelve lång.

Derföre är det ccb en nödvändigbet, alt genom dubkcl vobal ccb ic-
be genom acccnt, sbilja en lång stafvclsc ifrän en bort i Finsban, alldc-
les som det är nödigt alt sbrifva kuulia tili sbilnad iirin kanta

,
oabtadt

kanta i Svcnsbau, tili ullalet, lullbomligen motsvarar förstnämndc Fin-
sba ord.

Af det sagda länncr man oeb redan burn Finsban, af Icfvande Eu-
ropcisba tiingomäl, är det, som, genom sin vobal-ribbet oeb deraf bärrö-
rande melcdisba blang, bommer närmast de Romanisba språb-idiomerna
och speciclt dessas boryfe, 1*ranskan. Det Fiusba yö bar ju samma Ijud-
fall som bransysba eu t. ex. les yeuxj oeb Gst-llnsbans oa motsvarar väi
i det närmaste, tili uttalet, Fransosernas oi, libasom Finsba diftongen no
i puola t. ex. bommer npp emot det Ifaliensba vo ; såsom i Enona.
Derlörc rör sig oeb Frausysba verson sä ledigt , naivt oeb bebagfullt,
emedan den icbc, såsom i dc Germanisba språben är bimdcn uteslutande
vid den prosalsba acccntcn, tili bvill.cn frihet äfven Finsba v'crsen bör
sträfva, o m den cj sball förlora en af sinä bufvudsabliga prydnader oeb
förfalla tili alldagligbet.

Licutentuals Im perial—F n eel.

lid de oeihörda framstey mekaniken under den nyaste tiden
yjort, och de deriyenom nunna betydliyu praktiska resultater, muste det
i s anniny väeka den höysta förundran, att akustiken blifvit sä myeket
efler j ty effer en Chladnis, JVebevs, Eiots viytiga upptäckter hai den
icke att Iramvisa nuyonliny vusendtliyt nytt, som kunde lämpas tili
praktiska ändamål. I synnerhet har pianot , styfbarnet ibland stväny-
instrumenterne, fått erfara denna brist. på forskniny inum ornrådet af

fe denna del af mekaniken. Ty oaktadt det utomordentliya bemädande
1 1 ...



nägra uimaritta konstnärer användt pä delta Instruments fullkomnande, I|||7
blef dess hufmidfel, att icke efter heh a g kuntia förlänga totien, dock (J

W för ingen del undanröjt. Jffven de hiistä pianoforten hafva atula hit- {
f tills

, särdeles ide högre oktaverne , icke kunnat frambringa några ut-
dragna toner, hvilket isynnerhet vid accompagnement af sångstgcken med-
förde en stor olägenhet, emedan inslrumentets alltför hastiga och afhr ui-
nu intonation störde det helgjutna nti sängen.

Nu skall ändteligen en sedän nägra är i St. Petersburg hosuit in-
strumentmakare, Lie hien thai, Igckats att sä konstruera nämnde slags
instrumenl, att alla dessa olägenheier blifvit fullkomligen afhulpne,
sä att inslrumentets toner kuntia halla jemna steg med nvenniskorösten,
ulan att tnan genom några fingerlöpningar hehöfver uppfglla de lyc-
kor , soin i annat fali pä våra vanliga instrumenier ailtid uppstä e-
tnellan tonerna. Sådant skall Hr. Lichtenlhal hafva ästadkommit der-
igenotn, att lian likformigt fördelat strängarnes trgckning pä resonans-
bottnet, hvarigenom en likformig och allsidig vibrafion, genom slrängar-
nes anslående hos delta framhringas, hvilket naturligtvis muste verka
en längre uthällande dallring och sätnedelst förlänga totien.

Hr. Lichtenthal kallat• sin ny a uppfmning " Imperial-Flygel,”

JHiscell fur Stutlgartska dagbladet). Minä tre döttrar voro se.x-
ton, femton och fjorton är gnmla 5 de som hafva seit dem, kuntia väl
päminna sig, att de voro tngcket vackra och älskvärda. En uinterafton
gafs af Museum-sällskapet en haij de voro der. Pag trädde in i Salen
och såg minä döttrar i dansen ett tnål för allas blickar. Händelse-
vis närmade jag mig kuminen $ der stod en mäti af allvarsamt utseende
och belraktade noga minä dötlrars alla rörelser. "Min herre, kätiner
ni dessa tre vackra damer7" frågade hau mig 5 — jag hade bordt säga
hanoin, att jag var deras far, men jag underlät det, jag vet sjelf icke
hvarföre, och svarade: "Jag tror de aro syskon, min herre!" Det
tror jag ock," svarade hän "jag har tunge betrakfat dem och funnit
att de i trenne timmar dansat, ulan alt gifva sig tid tili någon hvila.
Och, min herre," tillade hän helt kalit "inom trenne är skall in-
gen af dessa tre flickor mera lefva." Denna olycks-profet, som var en
lätjunge tili den berömda Dr. K., hade taiat sanning. Trenne är der-
efter hade jag inga barn mer.

Fran trycket i Borgit är nyligen uthommen:

ANNIKKA, taikka suomennoksia ulkomaalaisten kau-
niista kirjallisuudesta. Wuonna 1846. I Kapp. Kostar häf-
tad 20 kopek S:r.
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Finskan ocb Franshan.

I senasfc nnmmcr anfördcs , liurusoin Finskan kommcr trpp, åfmin-
sfone i en Liidä(l Finncs mun, emot de Romanista spräkcn oeh särdeles
Fransyskan. Mcn ictc blott tili uttalct, utan äfven tili spräkbyggnaden
cllcr språkformcrna, liar Franstan många berörings-punkter med Finskan,
när maa abstraherar ifrån den Finskan alldeles motsatta egenbct , som
Franskan bar, nemligen att Yara ett tili yttcrlighet analytiscradt språk.
Det är nemligen ickc egentligen i det etymologista cller syntfaetiska, ulan
i det syntaktisien, soin dc öfvercnsstämma. Liksoin Fransyskan uttryeher
sigt faire-faire (låta göra), faire venir o. s. v., så Lar Finskan sin fac-
fiva verb-form, ej blott teettää, ~ i Savvolaks tiettää ellcr tehdä’
antaa, d. ä. låta göra, utan äfven dnbbelt teetättää, teettee' antaa, låta
läta-g*öra, d. v. s. bestyra ora, laga så att en annan låfer göra. Bkulle man
fäst nicra afsecnde å dcnna factiva verb-form i Finskan, så skullc troligcn
passivet längcsedan förklarats uppkommet genom tillägg af ottaa, taga,
cmottaga, lida veikan. Det enda , som ,'tili en början, kan synas inot-
säga sammansättningen med ottaa, är, att de cnstafviga verbal-stammarne
ickc bafva i passivet dubbelt t-, saa bar nemligen ickc passiviini saattiin
m. m. , utan saatiin. Men ,

att der måstc funnits dubbelt t nrsprungli-
gen , syncs deraf, att saatiin icke blir saasiin, ehuru t förbytes tili s
framföre ett ickc tili stammen börande ii, t. ex. haasi af kaataa,
luisiin m. 11. Att åter o är den vokal, sora försvunnit mellan stammen
ocb passiva ändelscu tiin , taivu, täivä etc. bevisas äfven deraf, att det
gamba Impf. endast efter i föregåcnde stafvclse bclinteligt o ellcr n

får blott äadelsen i. Santaa bar nemligen icke blott saatti, utan äf-
ven saattoi, sataa sato

,
liksoin sota räkneordet satoja•, men

saatiin Leter aldrig säätäjin eller annorlunda.
Då vi nämnde ora det gamla Impf, , så torde icke vara ur vägt*n, att

påpeka äfven den likhet, sora Finskan bar med Franshan, att de bvardera
bafva Conditioualis modus. Tv det af gammalt så kallade Impcrf. conjunc-
tiv. i Finskan, är, enligt bvad i syunerbet Lönnrot upplyst, iefee annat
än samma form soin det Franska conditäonal. J'anruis t. ex. beter på
Finska: minulla olisi, ellcr sora bjclp-verb. olisin. Andra berörings-punk-
fer att förtiga; såsora t. ex. talesättct; Us (elles) sont , cpie j’ai aimes
(aimees), Lvilhet, jcmfördt med: j’ai ahne ils (elles), utvisar ,

att det
Franska sopinet bar åtminsfone lika myckef gemensarat med partlcip, som
det Finska telinä 1. oltuna on, tehlämän pitää o. d.

Tidnings-Pressen 1 Paris.

En Tysk tldning säger följande om Tidnings-presscn i Paris: Tid-
ni’ngarne förlora dagligen nicra af sitt värde, sin dugligbet. En verklig ,
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_ _ 0-Äi-ij,s prcnnmcrant-bctsjagt bar utbrustit. Fordom liade on Journal Idecr , dcn

följdc en viss grundsats , nm dcn vai’ sana eilcr laisi;, är dctsamnia
dcn vana flere ellei’ färre prcnnmcranter, alli efter dcn sympati dcn fann
bos publiken. Alan liiste en Journal, för det dcn hyllade en mening, en
tanke, soin man sjclf dclade ocli som aian föredrog framför en annan.
Ka är det Jiclt annorlunda. Om ideer blifver ingen fräga, det är nu hlott
fråga om penningen. Sian spekulcrar med fcuillctpngen, med annoneer;
allt annat, rcdacllon, prineip, politifc, aro bisaker. Vid preimaicrationen
frågar man ickc nu mera: livad är meningen med bladet, bvad dess än-
dainäl , kunnian dess politiska trosbekänneise? litan hiotti liuru stort är
det, burn många meter och qvadratmeter dess omfäng? Tidningarne Dc-
bäts, Frcsses, Constitulioncls ovanliga storlck är nu mora ieke tillräcklig.
La Semaine ocb l’Epoque, i synnerbet dcn sednare, öfverträlfa i format
ocb pappersmassa tili ocb med de Engelska bladen. L’Epoque bar sändt
ut i veri tlen ett prolblad, så stort, att en man af medelmåtlig växt kan
från hufvud tili föttcv insvepas deri. Åndra blad skola väl snart vilja
öfvertraflä dctsamnia, ocb så gär det framåt, tili dess . . . bvem vet bvar-
tiil delta ännu kan föfa.

Rossixis un.

Les Mystcrcs de I’Opera mcddela följande: Myligen framdrog Ros-
sini sift dyrbara ur ur liekapr\ocb ,lät det förmcdelst en tryekning repete-
ra timmslaget. Geiiast trängdc sig en man intill bonom för att beundra
dctsamnia. Retta sniiekrade Rossini, så alt lian skrytsamt berättåde, burn
Fransmännens komirt g skänkt bonom dctsamnia för lika många noter söin
dc.t fanns brilljantcr iniattade omjirijig kanten äf boetten. Ett' dyrbart
ur, sade frcinlingeii, "men jag vill våga ett vad Mi känner ickc ännu
ällä dess goda cgenskaper. Råb! utbråst Rossini, jag bar ju burit deit-
ta.nr i sex års tid. Det lian Välinu icke dragit'sig en enda minut, hvar-
ken förut ellet .efter; det slår.jtinimpr, qyartpr. oeji minuter, vissi- datum,
ocb när maa skrufvar bär, spelar det Preijhiera ur Moses.. Jag icke
känna delta ur? Jag drager jn sjclf upp' del dagligcn ocb beynrar det så-
som miu ögonsteti. Ocb likväl käriuer Mi ickc delta ur, svarade frcnl-
lingcn. Jag känner det; fulikomligt, påstod Rossini. \h- Mi känner det
cj, återtog ■. ¥>!! uret emot. i 0,000
France, att Mi cj känner alla desS Cgenskaper? Rossini blcf förvånad
häröfver. Slut!igeit'Mröpade''Qm''Ml',sV niiii berre, bar !’o,ofro franeä
för myeket, så mä vadet vara nppgjordt! Uret spelar ännu ett styeke,
påstod dcn obekante ifrigt, oeb innehåller Ert eget porlrätt. I somina ö-

>' gonblicfc, som delta styeke bnrjav^^isav-slgEr bild ocb babom porträttetlinnes ännu en skrift , som Ur tio gånger så myeket värd, som uret ocb
porträttet. Mu vet ni allt och likväl kan Mi linna hvarken Ert porlrätt
c‘llce den andra inclodicu, om bvilkeu jag taiat. Samtliga gästerne tärng-



Q
wL

( dc sig: nyfiket tili, för att åhöra delta saintal. Saken förtrctade Rossini
W ock lian utropade: IVI vill göra mig förbluffad, min kerro, mcn IVi skali jjf
// cj undkomma mig. Jag går in på vadct. Da begärde dcn obckante att \A

få uret i sinä händcr, oinvred bygeln tre gånger, och se der, en 6n gold-
kapscl sprang npp, som kade döljt Rossinis porträtt; ock nu kördes äfven
ihclodin di tauti palpiti. Jag liar förlorat, suckade Rossini, ock räckte
uret at dcn obckante. Bekållen Er klcnod, svaradc dennc, min vinst är
mycket störrc Un så. Det är jag sora gjort uret; jag är Plivee, den kung-
lig-a nmiakarcn, ock försäkrade, då konungen beställde delta ur kos mig,
att Ni siilille bära det i många är, litan att kanna alla dess cgcnskaper.
IVu aro sev är förflntna; jagkar löst initt ord. Rossini orafainnadc konst-
nären. Jag tackar Er, utropade kan; jag tachar Er Inncrligen. Mcn nu
förblifvcr jag ien beständig oro; IVi talar ora en skrift, bvilkcn skrlft?
Reliällcn cndast ingcn kemliglict mcr , gcnora hvilkcn IVI , då det nasta il-
gång torde faila Er in, kunde på vad frånvlnna mig denna klenod. Den %
innehåller ingcnling mer än tre tai: 6, 51, 61, svarade konslnären, men T
dcras uttydclse kan jag ännu icke tlllkännagifva. Rossini förvänades. !
PII vee aflägsnade sig. Aro dcssa ninnror för lotteriet, utropade Rossini, I
cller innehålia de min dödsdag? Ända tili delta ögonblick kar Plivee än-
nu icke förklarat sig.

Ett Sn:deirrär iexty n. För någon Ud. sedän fick en Apollos lar-
junge veta att hans älskarinna, från hvilken hän blifvit skiljd genoin

foräldrarnes vilja , sändes frau hemorten tili en pensionsanstalt i Fa-,

ris. Hastigt fattar hän silt beslut ; hän kläder sig ut tili fruntimmer ,

går tili 3ladame D. med ett recornniehdations - bref och anhåller om
en just dä ledig underlärarinne-befutlning. Efler en kort examen , i
hvilken hau hvarken lät f uruilla sig eller väckte nägon misstanke,
hlef hän antagen och började undervisningen tili allas tillfredsställel-
se. Hans fin a hy, röda kinder och skägglusa haka voro honom myc-
ket tili förmån vid utförandet af sin rdle, den hän ock spelat med
en sadan framgång, att man nu förgäfves efterspanar den på en gång
försyunna underlärarinnan och unga pensions-eleven.
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Åf förekommen anledning mlste med tryckningen af

”Den Yandrande Juden” lills vidare upphöras och
, då ett så-

dant ”måste” först i medlet af denna vecka , den 25 Mars in-
träffade , kan af den novell, som i detta nummer påbegynnes ,

af brist på tid, icke lemnas resp. prenumeranter mer än a ark.
Redactionen skall dock inom några nummer seka ersätta det nu
felande och resp. prenumeranterne tillfyllest blifva godtgjorde.
Redactionen hoppas efter några postdagar åter rÅ fortsätta med
”Den Yandrande Juden”.

Saima l\f:o il, som med gårdagens post hit anlände, innehåller
några tänkvärda och framfbr alli för liomanens resp. läsarinnor inires-
santa reflexioner, under rubrik;

Kan i Finland en hildad gvitinä hafva gagn af
Finsk litteratur?”

Saima beggnner sålunda:
”Lyckliglvis kun denna fråga endast i få länder uppställas

hjckligtvis för menskliga bildningen' nemligen, tnen tili desto större
saknad för dessa länder och bland dem för Finland? Annorstädes
vet mun icke, hvad en intellektnel bildning är, som icke ur förmed-
lad af fosterlandets spruk och litteratur. I Finland hafva sekler af
håglöst beroende lärt alt skilja meihin båda, ja att anse fosterlandets
språk för, hvad det också värit, ruhetens och okunnighelens uteslu-
tande tillhörighet."

”Men den bildning deremot, hvilken står lösgjord från denna
förmedling och derigenom från nationaliteten såsom grundval, huru
beskaffad Ur vai den? Den är en yttre fernissa, som medförer hvar-
ken kärlek för bildningens intressen eller förmåga att för dem verka.
Om ett sådant förhållunde redan alltför tydligt röjes bland det man-
liga könet, huru rnyeket mer måste det icke ega rurn i gvinnans bild-
ning, för hvilken närä nog intet göres, ulan hvilken är lemnad i hän-
derna på den förstkommande

Efter att hafva ordat om den "andliga grunden för gvinnans e-
mancipation,” sarnt visat det gvinnans ädlaste kullelse, att uppfostra
det växande slägtet, icke uppfylles endast genom ledning tili Guds-
fruktan och dygd , i den inskränkta negativa menin g , mun vanligen
fattar dessa ord , utan att äfven en flugt af den högre samhälls-anda ,

som leder mäntien , måste kuntia inverku på gvinnan , igenfinnas hos
henne, samt att således den största samhällighets-yttring inom na-
tional, ropet på framgång och sträfvandet för national-språkel och litte-

bör finna genljud äfven i gvinnans bröst, så fortfar Saima:
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"Med ett ord s äfven gvinnan eger behof af kunsknp om mensk-
lighetens allmänna sträfvanden och nf ett intresse för dessa , för alt

•hevaras från inskränkt andlig förvillelse.
Men hvarje menniska iir nannasi bunden vid dcn form för dessa

sträfvanden, som utgör hennes nations andiiga lif. Äfven för grin-
nan är derföre delfagande för nationens allmänna sträfvanden den
gifna väg , hvarpå hon kan kinua tili en högre bildninq ,

kan liira
sig att känna värdet af sitl kali såsom mor och maka, af sin bestäm-
melse öfverhufvud. Ledd af detta delfagande kan hon inom sin krets
kanna sitt lif lika värdefullt som mannens.

Det kan sgnas oafgjordt, om den i vårt land vaknade ifvern för
en nationel bildning är sann och stark nog, för att Infoa framgång•
Men afgjordt är, att detta intresse för stunden är det enda lefv nde
och verksatnma, som hos de bildade bland nationen röjes. Att det fö-
reträdesvis lefver hos det yngre slägtet, detta tillhör tingens ordning,
och del är endast derigenom detta intresse eger en framtid. Ingen
tänkande man kan neka, att ett så allmänt dellagande för detsamma,
att det äfven delades af den bildade ijvinnan, skulle utgöra en suker
borgen för dess framgång. Ty när ett intresse icke blott utgör före-
mål för offentlig diskussion otan inträngt i familjerna och bestäm-
mer deras samlif, du kan det med skäl anses för satuit nationel!•, och
otti äfven yttre omständigheler skulle afskära dess utveckling, skall det
likväl icke spårlöst försvinna från jorden.

Vi inrde af det anförda behöfva göra endast en kort tillämpning,
för att öfvertyga den bildade läsarinnan, att Finska litleraluren icke
kan vara ulan gagn för hennes andliga utveckling. Denna litteratur
är ringa tili omfäng, men den har dock en folksång, rikare på skönhet iin
de flesta nationers. Framtiden lofvar äfven produkler afandra länders lit-
teratur i Finsk drägt. JRedan det bildande i Finska litteraturens innehåll
lämnar sålunda en icke förkastlig skörd. Men den vida större vilisten för
en Finsk gvinnas bildning iir den kärlek för denna litteraturs färkofran,
för den nationein bildningens framgång, umgänget med densamma i
hennes s jäi skall viicka. Äfven mäntien måsle egna sig åt en bestämd
sfer af verksamhet, intränga i en gren af menskligt vetande och med
förkärlek omfatta denna, för att gettoni dess förmedling vitinä kärlek
äfven för öfriga menskliga sträfvanden. Ingen kan hysa varmt del-
tagande för dessa

,
hvars insigt och håg icke sålunda blifvit vidgad

genotn anstrungningar för ett afskildt mål bland de tnånga, som för
mensklig iverksamhet stå öppna. Och ingen kan hysa sann kärlek
för ett af dessa intressen, ulan alt af deras innerliga samband ledas
tili kärlek för dem alla. Sålunda bör också det gagn , deltagandet
för den fosterländska litteraturen medförer, mätäs icke efter den ome-
delbara vinning , dess studium skänker , ulan efter dess förmåga att
öppna sinnet för bildningens högre intressen öfverhufvud. Men lefver
nu inom nationen intet verksammare intresse , un det för en nati o-
nel bildning, lofvar intet annat iin detta en framtid för nationen, så

8 finnes också för individen intet verksammare medel att höja dess s



utldning, iin det varma deltggahdet för denna nalionens altmänna§fT\
angelägenhet. (Jj

Ifär sålunda lifvoi (j viiman med gliidje spörjer hvgrje den fo- W
stei-ländskn lilteraturens steg tili framgång och utveekling, vei hon sig
dc.fa denna kiinsla med de ädlaste sinnen, med dem, hns hvtlka foster-
landskärleken verksaiumast lefver. Hennes dellagan de gäller då en
nations främtiå , hien icke hioit en natiohs , ulan mensklij/'a bildnin-
gens framgång hos denna nation

, ' hvilken höh med alli, .hyad henne
kiirasi av, tillhörer. Och denna kansia skall icke hlifva ofrnhlbar i
hennes görahde och låtandd

,
utan iifuen lion skall i sin krets verka

för denna framtid, viss alt hennes ringa verksamhet icke är bortkastad,
emedan den offrats i mensklighetehs Ijenst, för försynens yiigar. Och
den moder, som för sin dotter bereder ufslgt tili ett sådant lif, har
gifvit henne ett viini rnot fliirden och mol den sorg, som icke säilän
neillrgcker det ädlare gvinnosihnet vid lanken på hennes tili tanklös
slaftjenst fördömda lif, och för hvilken denna ömma moder Icanske sjelf
värit ett ojfer.

SURSCRIPTIOIV.

En nng bonstnär fran Ivöpcnbamn , Hcrr Ry Jeniachcr , soin sctlan
förlidne sommar uppeliållit sig härstädcs, i ändamål att sånila matcrialier
tili sinä artistista sliulicr för Finska landshap oclx genrcbildcr ur folklif-
vct, är sinnad att, i luindclse ett tillräcbligt antal siibscribentcr antccbnar
sig, tili en hurjan utgifva en lithogralierad tafla , föreställande statuen
af jeinfc dess liögst piftoresba landsbapliga orngifning i
Monrcpös vid Wibor~. Taflan, bvars böjd bomtncr alt utgöra eirjea is

tmn oeh bredden i i tuin
, trycbes i det Lithogrålisba Jnstilutct i

Köpenbamn på s. k. Cliincsisbt papper i stor folio med li vita dagrar,
oeb erbjudes resp. subseribentcr för i Rob. iV|, top. Silfvcr. Vi anse
det för vår sbyldigliel att gflra pnbliben nppmärksam på detta bonstalstcr,
bvars lyckligt nppfattade original-cs'q.nisse i oljefärg* vi haft tilllullc att
se exponeradt i bobbandcln bärslädes, oeb tro oss blinna försäbra att, i
händclsc det tcchnisba ulförandet af lithogralicn motsvarar de fordringar
mau ban sialla tili den fördelabtigt bända press ,

ur hvilken densamma
bommer att framgå, taflan fullbomligt torde tillfredsstalla den konstäl-
sbande pnbliben. Subseription emottages å Lärvarande bobbandcln.

v I saminanhang hänned få vi nänniä, att vi hört Herr Radcinacbcr
vara sinnad, att pnbliccra en ellcr annan lithogralierad genrebild ur det (

PJ) Finsba folklifvet, 1 händelse lian medclst utgifvande af förenämnda tafla Q
Iyebas tillvinna sig publihcns ynnest. jpi
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5 Genom ett misstag af bokbindaren, som åtagit sig fals-

ningen af denna Weckoskrift, hafva några få af resp. prenume-
ranter i omslaget N=o 4- erhållit de tili N:0 3 hörande arken
af romanen ”Bruden på Omberg”. Redactionen får härrned
underrätta att delta misstag sålunda kan rättas, alt njssnämn-
de resp. prenuraeranter tili det postkontor, genom hvilket de
reqvirerat och erhållit Weckoskriften, återlemna de in duplo
erhållna arken, med tillsägelse om rättelse af misstaget.

TVEUitAS AF VTLÄNDSK LITERATVRS ÖFFERFLYTTAXDE
i Fixse jordmån. (lns.)

LVid första påseendet menar man säkert, att en liternturs omplan-
tenng i annan jord ieIce kan medföra annat än (jaan för dcn sistnämn-
da. Men i sjelfva verket är dock fallet helt annat: om nemligen den
främmande literaturen får sadan öfvervigt, att den hotar qväfva sjelf-
va anlaget tili egen literatur. Det förhåller sig härrned ej annorlunda
iin med språket. Enligi D:r Lönnrots och andras hestgrkan, har Esth-
niskan, hvars alfabet, liksom skrift—språk, uppgjordes af Tyskarne, in-
galunda derpå vunnit■ Med Finskan är del, ehtiru i jernförelsevis
mindre grad , summa fali. Finskan har, som bekant

, att tacka Sven-
karne för sitt alfabet. Deraf det i gamla skrifter vanliga, att nyttja de
så kallalle medel-bokstäfverne b, d, g-, efter lujuidce 1, m, n, r. Man
tgckte nemligen, att kanta , om det icke skrefves Itanda , skulle uttalas ,

såsom i svenskan , d. ä. som kantta. Denna af ett utländskt språk-
ora alstrade spökrädsla för alt skrifva det Finska kanta m. m., som sig
bör, har man dock tiu mer och mer öfvervunnitj och torde bland bätt-
re lefvande förfatlare icke uterstä andra för närvarande, än J. Juden,
som ännu vidhällit den gamla Psalm—och Lag— boks samt Bibel-ortho-
grafin i delta hänseende. Men oaktadt Lönnrots och Castrens bevis för
metsäisen, har man ännu icke med allvar vurdat sig om, att afskndda
ett annat Finskan trgckande utländskt ok Svenskarne mente nemligen,
att Finska ordel pojki skulle uttalas som de två första stafvelserna i or-
det pojki-(jfa, d. v. s. som Finska pojkki j och derföre statuerade man ,

att det förstnämnda skulle skrifvas poiki samt, i analogi dermed, poika
i st. för pojka, oaktadt genit. deraf är pojan, eller i allmänhet sagdt;
j efter vokal i summa slafvelse skulle bli i. Men icke nog härrned.
Allde.les sammu öde hade, ty man ville vara conseguent äfven w
efter i summa stafvelse föregående vokal j det blef nemligen y och ef-
ter hårda vokaler (a, o, u,) n. Man beslöt skrifva käy i st. för käv o-
akludl impf. eller praes. historicus af summa verb. heter kävi, apokope-
radt käv, aldrig käyi• För bruket af u (i/) i w\s ställe

, hade man
ännu den fördom att stöda sig vid, nemligen, att det Finska w vore

, lika vekt som det Svenska $ hvilket, som hvar uppmärksam Finne vet,

/



dock tngalunda är falle/, såsom man vedan hän ana deraf ait w te he
hos Finnarne benämnes, såsom i Svenskbn, ulan wuu. Ätt sista
konsonanien i första stafvelsen af ovdeti naura ,

nauris
,

taula
,

kaura
,

koura, peura, d. ä. w-ljudet ursprunyliyen värit hei honsonant, finner
man ovk deraf, alt de i orthoepiskt afseende mindre utbildade dialek-
terna hafva nakra, pro naura, nakris, takia, kakra, kopra, potra.

Då nti eli främmande språks ljud-system kan inverka menliat, sä
mutte vid samma fali vara äfve.n med det fremmande ord-systemet. Ooh
då hufvudsaken i skön lileralur är ordsammanställninijen, likasom har-
monien är cjuint-essencen, så alt. säga, i ali konst-product, så kan det
ej undyu, ait det fremmande språkbruket i utländsk skön literaiur itke
skulle verka menligt på Finska constructionen, vid öfversuitning nemit-
yen, om denna skall vara ordagrann av h icke förlora alltför myeket af
originalels skönheler. Förmånligare tyekes således vara, ait, vid rik-
tandel af vur fattiga inhemska literaiur, väljä ätnnen, der fomien är
jemförelsevis mindre magt—påliggande. Och när man knnner Finnens
contemplativa lynne samt med hvilken nppmärksamhet hän följer na-
turens, ja tili och med stjernhimmelns gång, huru hän, såsom liefer.
häraf haft tillfälle erfara , t. ex. af månens läge på himlahvalfvel
mäler tiden om nallen, då en solvisare icke kan vara honom tili f jurpi: så
har man alli skäl tili det hopp, atl ett ”bibliothek i populär naturkun-
niyhet” på Finska vore valkoviinet, och åtminstone skulle hara siy.
En hurjan härtill är visserligen gjord af Förf. tili ”Enon Opetuksia
Luonnon asioista. Måtte det icke sakna efterföljd. Då Finska lilera-
turen ännu är i sin brodd, vore det så myeket mera önskliyt, alt den
underhölles med jemnt och helsosarnt närande medel , samt icke förslap-
pades och slötes för djupare allvarligare ämnen. Lyckligtvis är Fin-
nen, ehttru knapt kämmen, så tili sägandes , ur vayyan i andelii/t af-
seende , dock , som nämndt , ett så förståndiqt burn , alt det sjelft icke
älskar den själa-förderfvande, ehuru lältsmulla, födanj och underlätlas
sålunda fosterlands-vännens bemödande för en sann och lefvande folk-
bildning hos oss myeket af våra landsmäus egen större receptivilet för
det grundligare och solidare, (forts. f.)

Angående det språk, som’i Rätternes Utslag och Donnat*
brukas skall, stadgas i 2-1 Kap., 3, R. R. och lyder i vär
felaktiga finska öfversättning af iagboken sålunda :

"kalifi tuomiot pitä felfiätn fpiben ja lain päälle perustettaman,
ja ei oman mielen päälle: ja pitä atm ja fpfpmpg joja riita [ei*
fo, fen tarpelliöten aitan ()uarain fanSfa, felfiäfti fttuä ttloSpanbatnan,
niin mi)öS ne pääpentfinret, ja fe tali, jonga päälle päätös nojatat;
mutta «Uomaan talia et mat)ba Itinä peruöturen nimitettä, ett miecaS*
ta fielbä ftfälle mebettä”



Ey sansad fixne. På disketi a boklådan iß’ *' läijo fiere exem- (SRSn
y?) p/ar a/ e» alldeles nyligen ulkommen och samnia dag annoneerad finsk t&J
H k ok. Några finnar infunno sig och voro angelägna om att genast få pT

y köpa boken. L. frågade sin namiasi stäende granne, O. "iVå, bror!
hvad tycker du om boken, eller rältare, hvad Ujcker du om tilein och
ämnet, efter soin du ännu ej kan kanna innehållet?" Hvad, lag? sva-
rade Ö■ jag, som ej kan tula, soin föraklar finsk an" "Jaså, förlåt bror!
inföll L. ‘ bror tgckes hiiva tili de sansade finnarne”.

För omkring en mänad sodan ankoin raed postcn tili Tyskland ett
brcf uader följandc adresse:

A Monsigneur
Monsigneur RUDOLPH E duc de Gerolstein

en son Palais Grand Ducal a

f

Gerolslcin ( Allemagne),

Poststemplct uppgaf dcn lilla staden Tonuerrc säsorn afsändningsor-
ten och utanskriften visadc en vacker fruntimmcrs stil. Brefvet ankoni
tili den Prcusiska orten Gcrolstcin; men soin adrcsseu der var ohekant,
så åtarsände posterabetet brefvet tili Frankrikc. Säkcrt måste brefvcts
inacbåll värit högst raärkvärdigt. Hvad för en staekars goulcnse, hvad
för en förföljd nvinnodygd hade i sin stora nöd lagit sin tillllykt tili dcn
storsinte Rudolf ( hjeltcn i Suos Pariser mystericr ) ? Hvilka svåra sår
måste ieke hafva värit att läkäs, då läkaren söktcs från en så aflägsen ort?
Eller oek är det blott en naiv beuudrerska af dcn Tyska furstcn, soin,

oaktadt sinä slagsmål med skälmarne i Paris, dock är en den känslofulla-
ste, ädlaste karaktär; kanhända älskas Rudolf, djnpt och häftigt af en ungmö
i Tonuerrc. Men, hvcm vet*? kanske linnes någon derstädes, som vid läg-
ligt tiilfälle öfvertar Storhcrtigen af Gerolsteins löi.

SMmoUus:
Monta ahkeraa ja halullistakirjan lukijaa, joiden warat ei kannata

kirjoja ostamaan ja itsellensä omistamaan, kaipaawat niin laajempata kir-
jallisuutta ja sen arwattua, hgötgä j niin on nyt tässä pitäjässä ja kau-
pungissa asuwaisten äitinkielernme ystäwäin ja yhteistä malistusta lem-
pimien uivalla saatu suomalainen Laina-Kirjasto perustetuksi ja a-
setettu ensi aluksi suomen Kirkon Sakastiin, josta nyt tässä ilmoitetaan
ja suomalaisille lukijoille tarjotaan sitä kirjallisuutta kaikkinaisista ai-
neista, mitä äitin kielellämme löytyy, kuin myös muutamia mieraskielisiä-
kin kirjoja, jotka Suomen Kirjallisuutta eli isänmaatamme ja äitinkiel-

i tämme koskemat, , siitä sangen haimasta hinnasta, köyhempienkin saata- /

S maksi, nimittäin SO kop. hopiaa muodossa. Kirjoja maihetaan joka Sun- M
nuutui jälkeen Jumalan palmeluksen, jossa myös maksa ivoipi suoritet-

. JJj taa. PViipurissa. Johan Pynninen.
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IViborgs Finska Litteratur Sällskaps sammanfräde
den 7 April IB4G.

Vid Finska Litteratur-Sällskapets liärstädes sednaste sammanträde
uppstod, ibland annat, fräga om reglcring af en oafbrutcn närmare gc-
nienskap med Lilferatur-Sällskapct i Helsingfors oeh blef liärvid cnhälligt
beslutadt, att i delta afseende en skrifvclse skulle, så fort sfce kan, tili
det sistnäinnde afgå.

Dcrjemtc inlcmnades tili Sällskapet, i anledning af derom redan här-
förinnan väekt fräga, ett af liärstädes vistande Danske Mälaren Ilcrr Ra-
deinachcr benäget gjordt ntkast tili Sigill ,

föreställande Wäinämöinen i
sittande ställning med kantele Intad mol annen. Gåfvan, soin af Sällskapet
med tacksamhet emottogs, kommer att med det snaraste tili uyssnämnde
ändamål begagnas.

LVEItIiAN AF VTLÄNOSH LIT ERATVRS ÖFFEUFLYTTANDE
i Finse jononian. (Fort s. f. föreg. N:r.)

Kan ett heterogent språhs literqtur, troljet återgifven på ett nyfödt , upp-
spirande, i vexande stadi inhemskt språk, skada della sednare?

Alt bestyrka hvad i föregående N:r anförts , anguende ntländskt
språkhruks menitya inverkan på det inhemska, mä, såsom lättare iö-
nen fallande, exempel hemtas ifrån nutiden. Jngenting är vanligare, än
aff af vara Suethicerande Finnar, såsom, ftj vurrl pluraliteten af de
shrifkunniga Finnarne än torde vara, höra oeh se uttryck, sådana
som: Knrcisijoeki i st. för Kurkijoki, Säckjärfvi oeh Säckjcrfvi för Säk-
järwi eller Ssäkkijärwi ,

oeh deremot Poke för Puukko men Kiidcs för
Kides ellet- Kide’ (genit. liite’t ib ), att ej tain om Kustö för Kuusisto,
Kexholm för Käkisalmi, eller Läppavirda för Leppäwirta, Rautalambi för
Rautalampi, Mändybarjn j'a tili oeh med Menduharju för Mäntyharju, o.
s. v. Med ett ord sagdt: Finsha orden, skrifna efter Svensk orlitogra-
fi, blifva raka motsatsen emot hvad de borde ljudaj emedan der, som
Svenskan nyttjar flere boksiäfver, Finskan bör ha färre , oeh tvertom s
såsom, utom af hvad ofvan anförts, klarligen synes af foljande exempel.
Det svenska rita , uttryekt enligt Finsk rättskrifnings—lära, blir hvarken
rita eller riita, ulan Riitta. Alldeles lika är med ordet hwita, hvilket,
übstraheradt från det i nuvarande Svenskan ohörbara li, har sammu
ljud som Finska wiilta. Jocki för joki oeh jotka äfven för juka visar
åier prnf på motsatsen eller Svenskans förlängande af de Finska orden.

Vid sådant förhållande, kan man icke nog undra oeh fröjdas öf-
ver, alt Finskan, ehuru, som sagdt, liggande under ett så myeket som

möjligt heterogent spräks ledning, kunnat bibehålla anlng tili den grad
af sjelfständighet, hvartill det nu dock allaredan höjt oeh höjer sig.
Möjligen förklaras delta, att nemligen Finskan icke helt oeh hållet gått
under i orthografiskt afseende åtminstone, deraf, att Svenskan, den tid
Finska alfabetet utbildades , var närmare sin egen, säledes äfven mer
tik Finskans orthografi, hvilken sistnämnda, som bekant, noga följer ut-
talet. Alhnogens Svenska i Nyland utgör en förklaring , eller, så att
säga, förmedling emellan nuvarande Svenska uttalet å ena stdan oeh ■P idik M

i
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del gamla samt Finska å andra. Nyländsha Svenskan ulfalar nemi *

gen <• ex. del Svenska ordet dricka scm drika och säledes Joel,! som
joi,! 5 ja tili och med h i t. ex. det anför da hvita, höres hos Nyland—-
tungen, som 1; eller q nemligen. Orsaken härtill är läti begriplig, e-
medan Nyländsha allmogens Svenska, scm ej fttljt språkets senure ut-
bildning, står på somina grad, som då Finskan af Svenskarne erhiili
sitt alfabet. Härmed är dock itke nekadt, ali Nylandsk an på egen hand
utvecklat sig. Tvertom är bekant att der, likasom i Ny-grekiskan, vo-
kalerna ha anlag att öfvergå tili i t. ex. itä för äta, o. bita for byta.

Men iclce hioit, som äjven förut niimnts, språk—ljuden, ulan äfven
ordens sammanställning kan lida af fremmande inverkan. Exempel
härpå kunde uppräknas i mängd. Mä vi dock ätnöjas med att utpeka
några få. Det har anmärkts, t ex. af en -n i Åbo Underr., att Fin-
ska kasus infinit. nyltjas i st. för Svenska nöminativen utan artikel.
Delta är också verkligen su oftast praktiseradt-, men besiämdt orätt. då
nemligen den Svenska nöminativen har något aitribut, väre sig adjektiv,
genitiv eller "obestämd” nrtiket fen, ettJ. Man säger nemligen : toi liywan
bewosen, i bemärkelse af: hemtade en god Isäsi; toi sepän bewosen, som
alltid på Svenska heter, som bekant; hemfade smedens bäst, aldrig:
smedens hästen. I öfrigt mä anmärkas o m artikeln

, att ehuru man
allmäni i theoretisk väg är ense om dess utevaro i Finskan, den be—-
stumda artikeln dock esomoftast än anlräffas och i nutida Finsk skrift.
Se, plur. ne el. net, nyltjas nemligen för myeket ■, d. ä. icke blott som
pronomen, vian alldeles lika med Svenska den , det eller Tysku der,
die, das. Skilnaden består endast deri, alt man icke gifver ilo-

inen, hvarlill denna bestämning vidfogas, någon skild ändelse ; tili hvil-
ken inskränkning man naturligtvis är nödsakad, emedan Finskan icke
har annan än den ena absoluta formen för sinä nominers kasus. Ty
svurhgen kan en Geneliv. plur. , som har två ändelser, nemligen den
singulara eller absoluta, och den plurala, ställas i beröring med
frågan om artikel eller bestämning, om ock man med Strahlmann må
antaga skilnad, äfven i bemärkelsen, emellan t. ex. miesten och mielsicn.

Finsk S kön>Litteratur. Af Finska Lilferatnrens sednare alstcr
är "Annika,” en blifvandc samling af öfversättningar från utländsk skön-
littcratnr, en iniresant företeelse. Det Joesta i samlingen ulkoisina ar-
belet "Kappeli," öfversättning från Ähnqvists "Kapcllet," utmärker sig:
bäde genom ledighet i föredraget, oeh liflighet i mälningen af dc landt-
liga bildernc, soin äro egna den ryktbare svenska skaldcn i alla dess män-
ga arbeten. Men del är icke Lari blott, soin boken förtjenar större upp-
märksainhet: ”Kappeli” är icke aliersast en förträfflig folksfcrifl; den fram-
ter en hög ide, soin på det behagligaste anslär en hvar, men isynnerbet
rör presten, och lorsamiingars lärare i ailmänbet. Måtte Lvarje ung prest
icke försumnia att göra sig bekant med denna "Kappeli." Äfven i ansc-
ende tili spräket intar boken ett utmärkt in m i Finska Liltcraluren. M: n |
bör säledes tillönska Annikas utgifvare myeken framgång i dctla foretag;
och måtte man snart kuuna motse ett nytt bäftc lika väi valdt oeh öfversatt.fef ‘
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Tili den litlerärt bildade Allmänheten.
(Ur Saima N:c 12.J (jfijNN

U?) Oroad af dcn natt, bvari ban jcuitc (len litterärt bildadc Fiuska AU-
y* 1) mänbeten lefver , under det Europas alla öfriga civiliserade nalioncr nt- W

f göra ett folk i fräga om vetenskap och konst, liar utgifvaren af Sainia
kömmit tili längtau efter någon ljusskymt och blifvit betänkt på medel
att viima en sadan för sig ocb andra. Ett medel, eburu ringa, skulle Bi-
banget tili Saima kuuna erbjuda, om det utvidgades tili ett blad, om, jenite
i:o fullständlgarc kritik öfver den ringa inberaska litteraturen, ur utländ-
ska jurnaler skulle upplaga s:o fcorta anmäianden af de vigtigaste ulkom-
aa skrifter ocb s:o bibliogräfiska notlser för den Svenska , Tyska ocb
Fransyska bokpressen, båda de sednare nänmda, der så ske Isan, beledsa-
gade med anmårkuingar af utgifvaren.

I den öfvcrtygclse, att Vedcrbörande skola tilkitä särskild prenume-
ration på ett sådant litteraturblad, med afseende att befria Tldningscx-
peditiönen för besväret af en prenumeration blott på försök, tager sig
Utgifvaren derföre fribeten förcslå:

”Att dcn velenskapliga ocb sköna littcraturens viinner, bvar på sin
ort, ville låta liktänkande auteckna sinä namn såsom Subskribcnter på
"Kallavesi, B ihang tili Saima” ocb tili delta blads utgifvare benäget
öfversända uppgift på Subskribenternas antak”

I händelsc da Subskribcntcrnas antal blir stort nog att betäeka kost-
naden för 20 ii 2 tryekta ark, skall utgifvarcn ofördröjligen föranstalla
om prenumeration på bladet ii En Ilubcl S:r, d. I. 4 ä S kop. arket, och
efter prenumerationens ingång genast börja med bladets utgifvaude.

Hvad Un säges om den läsandc allmUnbetcns i Flnlands ringa in-
tresse för vetenskap, anse vl doek ett litteraturblad, så beskalfadt sora
det ifrågavarande, med största lättbet kuuna komma tili stånd

, om blott
förtroende tili utgifvarcn llnncs. Ilesp. prenuraeranter riskera för delta
år att erbålla dfilig vara för sin Ilubcl 5 rneu utgifvarcn löper för ulista
år risken att blifva ulan prenuraeranter. Den sednare risken bör alltså
göra dcn förra mludre. Desvär förorsakas visseijllgen dem, soin god-
betsfulit åtaga sig att insända den äskade uppgiften, ocb äfven kostnad
för postporto. Men besväret kan inskränkas tili ungefär följande notis:
00 exemplar af Kallavesi 1846: garanteras N. N., postportot åter, 10
kop. S:r, skall af utgifvarcn ersättas, om sådant ske kan utan dess öf-
verstyrande per Posto.

Inom Maj månads utgång inviintar utgifvareu benäget svar, emedan
eljest årct blir för kort för det åtagna arbetet. Skulle pianon inisslyc-
kas i ansceude tili de blifvande prenumeranternas fålalighet, så anbållcr
ntgifvaren ödmjukt, att dess framställande dock måtte anses för bevis på
god vilja att gagna. På fullt allvar: Kuopio d. 1 April.
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Krasnojarsk, det Sibirisba Eldorado.
(Ur General Seddelers Reac-Journal. )

Här är jag nu i delta Eldorado, delta land, o m hvilket det ännu
nyligen hette, alt vian blott behöfde resa dit och der gräfya hvar soin

helst i jorden, för att stöta på guldsand och guldberg. Äfven jag ha-
de sammu tro äfven jag var medlem af tuenne sällskap , soin ville
försöka alt framkalla guden Plntus, den der sedän århundraden legat
undangömd i Sibiriens ogenomträngliga skogar. Man kan derföre lätt

föreställa sig, huru gärna jag begagnade mig af tillfållet att sjelf, med
egna ögon fu se dessa skatter, hvilka jag och minä Petersburgska väin-

ner hiltills blott med hoppels och fantasiens öga hade skädat.

Så svårt är det visserligen icke, att inlränga i väri nordiska guld-
land, soin det fordom var för Francisco Orellana, Pizarros följeslaga-
re, att uppnå det Amerikanska , vien alldeles ulan besvur och möda af-
lopp det likväl icke heller här. Man muste tillrgggalägga en sträeka
af femtusen verst, siä sig igenom hela vioin af brömsar (slepni), myg-
gor och flugor, hvilka betäcka det mcllersta Sibiriens skogiga ock kärr-
aktiga slältervian är i fara att med det eviga gvaset och de eviga
äggkakorna i grund förstöra sin rnage, och slutligen tili och med alt

brtjta nacken af sig. len del af Sibirien förser nemligen bonden
den resande med hästar, tg gästgifvarne hafva, i anledning af det
ständigt stigande priset på foder, lifsrnedel och drängalön, otroligt steg—-
rat sJcjutslegan, och dessa vilda, obändiga hästar, det söndriga redet
och den oskickliga kiisken liota den resande hvarje ögonblick med Hip-
poh/ts öde isgnnerhet när det i ftilit galopp bär af utför ett berg el-
lei- ulrned kanien af floder och afgrunder. Jag var verkligen glad, då
jag den li Juli 184 S anlände tili Krasnojarsk och tog i besittning det
för mig beställda gvarteret.

Krasnojarsk, hufvudstaden i guvernementet Jenisseisk, ligger på
venstra stranden af den majestätiska Jenissei, ien afsandkullar genoni-
struken dal, som på andra sidan har tili gräns un Katseita, i hvilken
Kolzo, Jermak Timofejeffs stridskamrat, för underslef blef dränkl af ko-
sackerna. Stadens läge är skönt, isgnnerhet åt söder och vesler, eine—-
dan afgreningar af de Sibiriska och Sajanska alperna, med sinä skog-
betäekta toppar och klippiga pikar, sträeka sig utefter flodens högra Strand-
I norr och Öster höjer sig ett kait berg af röd skiffer och sandsten, af
hvilket studen troligen erhållit sitt namu Krasui Jar, röd bergslrand.

Krasnojarsk, ännu fifr en kortare tid sedän en fattiy, obetydliy
stad, skrider nu sedän upptäckten af det i (jranskapet beluyna yuldlay-
ret, i förstoriny och försköniny med jättestey framåt. Arliyen tillström-
vta skaror af spekulanter och äfventyrare, handelsmän, och, arbetare,
och med de siy beständiyt öhande behofven stiya Industri och handel.



I
Penninpar finnes tili öfverflöd, och det är derföre intel under, att an-
talet af innevånare och tned dessa äfven antalet af hus, vartilager, och
handelshodar niistän tned hvarje är fördubblas, i det de enkla trädko-
jorna ersättas af storartade pulatser, för hvilka icke en gäng väri Ba-
bylon vid Neva skulle behöfva skämmas. Det förstås, att dessa ännu
omgifvas af ett vida större antal mindre hus, usla kojor och kabacker,
och Fru von Staels träffande anmärkning, som liknade Moskva vid en
mängd herreslott, omgifne af sinä vasallers kojor, skulle ganska vai,
ehuru efter en mindre skala, passa in pä Krasnojarsk. Ocksåhär, så-
som hos alla obildade menniskor, herrskar ä ena sidan en otroliq lyx
och ett oförnuftigt ,slöseri, ä den andra deremot en öfverdrifven dyrhet,
deti oskiljakteliga följeslagerskan af plötslig rikedom. För de här has—-
tigt tili rikedom sig uppsvingande handelsmännen och de pä spekulation
hitsände guldsökare, hvilka af sinä lättrogna bolagsmän blifva tili öf-
verflöd försedde med penningar, gäller det lika, om de för sinä behofver
och lifvets fröjder betala dubbelt eller femdubbelt, blott de hafva detn,
för att dermed kuntia präla och i fulla drag ujuta af det flygtiqa lif-
vet och den ännu flygtigare tnamtnon. Det gifves här tnän, hvilka än-
nu för nugra få ur sedän såsom fattige pril;astscliil;i (bodkarlarj sökte ef—-
ter guld i Sibiriens skogar eller i usla laflsor (bodar, krambodatj sto-
do bakom disken, tuen som nti , ägare af hundradetals pud af denna
metall, frossa i ett fylleri och en yppighet , som påminner om Vitellius
och Sardanapal. Gäslabuden kosla Krasnojärsken af högre eller medel-
klassen oerhörda summor, emedan tnan alltid och öfverallt dricker cham-
pagne, och det icke ur vanliga spetsglas, utan ur Stora driksglasj ocksu
framsättas blott de finaste sorter, om 18—20 Rubel bnteljen. Ulan mä
aflägga ett besök tidigt pä morgonen eller setit pä aftonen, tnan mä an-
lända eller afresa, tnan mä vara bjuden tili frukost, middai) eller gväls-
vard, pä tee eller bal, champagne mäste dervid alltid flöda i strömmar,
och blott hos några fä af de rnera bildade familjerna ersättes denna
dryck, såsom redqn alltför ai lm iin vorden, af andra, mcst dyra franska
viner. Vi behöfva icke tillägga, att tnan derjemte äfven bringar spe—-
lets Moloch ett rikligt offer. Det af de rika gifna exemplet återverkar
naturligtvis pä de liigre klasserne tned den enda skillnad , att dessa, i
stället för champagne , dricka bränvin och i stiillet för kort nyttja ier-
ningar. Rattoisan fordrar likviil af oss den anmärkning, att pä längt
når icke alla Krasnojarsker öfverlemna sig ät ett sädant lefnadssält, u-
tan att det äfven gifves talrika, högst aktningsvärda undantag.

Den som vill förskaffa sig ett hegrepp om Sibirisk gästfrihet, mä—-
ste bivista de måltider

,
som här gifvas af de rika Ryska köpmännen.

Sidor Grigorjevitsch Schtschegaleff, hvilken med tvä andra grufägare,
Mjasnikoff och Kusne&uff, bildar ett triumvirat af Krösussar, hvars år-
liga vinst skaltas tili 2ÖO pud guld , gaf oss en sådan vid en större
högtid. Man säg här de sällsyntaste rätters alnsläng sterlet, foreller,
nelinä (en förträfflig, endast i Sibirien inhemsk fiskj, de mest olika ar-



('W ter vildt, fasaner från de Rirgtsiska stepperne, coteletter af Burjatiskt
fr svinkött, Kurdjakisk lammstek och biffstek af menusinskiska oxar, geleer, Sf
j/ glacer, konfekt med ett ord olit hvad tnan hlott kan tanka sig. Det \\

enda som felades var frukter och grönsaker , emedan trädgårdsskötsel
och fruktknltur florera endast på Jlerr Konovaloffs landtgods och i
Schtschegoleffs drifhus. Mcn viherna! Ilånga rader stodo buteljerna, som
innehöllo Spansk och Fransit, Rhensk och Ungersk nektar, och knapt
hade tnan intagit soppan, förrän vår vänliga värd visade sig med fgra
buteljer champagne i hvardera handen , ätföljd af några tjenare med
en lika beskaffad börda. Uti sin gästfria ifver bortskickade hän alltid
de halftoma buteljerna, för att ersätta dem genom fulla.

Efter det vi suitit tre timmar tili bords, tog äfven delta gästabud,
liksoin olit annat jordiskt, en ända. Gästerne uppstego, tackade värden ,

trgckte hvarandrns händer och aflägsnade sig 5 jag uter besteg den mig
väritande Tarantas och skgndade vidare tili Irkutsk.

Subskription å "Kallavesi, Bihang till Saima” för
år 18i6, emottages å boktryckeriet och boklådan härstädes.

Ett skönt ändamål. I "Leipzlger Zeitung-" får man läsa följande
ödmjuka förfrågan: ” Ilvarförc har rcdaetionen för Aucrbachsba AA echo-
bladet med början af delta år begagnat annat papper, ocb derigenom
förtägit detta blad dess enda sköna ändamäl, ”att tjena tili läsbpapper.”
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Finnarne efter sinä tros-förvandter, äfven hvad Påsk terminen
yidkommer.

1845
,

det i Finlands annaler städse minnesvärda år, dä Saima-
Jcanal arhete företogs , är ock derföre m arkeligl, att Finland dä första
gången och kanske sista firade uin Påsk på en annan dag, äu öfriga
länder, nemligen den 50 Mars 5 oaktadt vara trosförvandter, tili och
med Svenskarne, som intill 1844 uträknade och hegingo sin Påsk-helg
efter den astronomiska (icke gregorianska cyeliskaj grunden, hade
Pusken 1845 den 25 Mars. Saken är nemligen den, såsom t. ex. i-
från "Förslaget tili Kyrko-lag” kan inhemtas, att Finland, ehuru det
tillika med Sverige, redan 1759, således före nya stilens införande och
förr änEngland, begynte följa med öfriga Protestantiska länder i af-seende a Påsk-terminen, dock icke lät den förändring, som stadfästades vid
Riksdagen i Regenshurg 1776, och hvilken sfräckte sig tili Pommern,
inverka på sig ; hvarföre äfven Sverige 1818 stod i summa kategori
med Finland

, att nemligen få sin Påsk-iermin , oberoende af det öf-riga Europa.
Bå nu en ändring i delta förhållande jemväl i Finland är i nämn-

de "Förslug” förordud , samt man således har hopp om, att icke mera
nasta sekel-ur, kanske icke heller du Saima Kanal-arbete slutas, behöf-va, såsom vid sagde arbetes horjun, fr a Päsken senare än andra nationer :

så torde ej vara ur vägen, att göra äfven den cycliska beräknings-
grunden för alla lika bekant, som den gatnla astronomiska värit tili och
med för allmogen, genom de i Finska Psalm-boken intagna notiser
också härom.

Normen eller, så att säga, recepfet, hvarefter en hvar kan lätt
bestämma Påsk—termin pådetta århundrade adertonhundratalet — cyc-
liskt, är följande:

Dividera det gifna årtalet {t. ex. 1845 eller 1846) med 19-,
resten kallas ~ ~ ~

Dividera årtalet med 4-, hvad som ej går jemnt, benämnes,, B.
d:o med 7 ; hvarpå resten mä kallas ~ ~ C.

Dividera 19 A + 25 med 50, resten
~

j),
Dividera tulet 2 B + 4 CH-6 D M- 4 med 7återstoden blir E.
Addera sedän tulen D, E, 22, Om summan nu öfverstiger 51, så sub-

trahera 51 derifrån, då utvisar resten den dag iApril, på hvilken Första
dag Påsk infaller. Ar åter summan under 51, så har man omedelbart
datum på Päsk-dagen, som då inträffar i Martti mänad.

Häraf f nnes, att det var i f joi eller 1845 och icke i år, såsom
Saima ]\f:o 15 yttrar, som Finland har sin Påsk på annan termin, än
öfriga länder. Påskdagen blir nemligen, 1846 den 12 April, äfven,
enligt cyclisk grund, med antagande att vardag-jemningen alltid in-

fcträffar den 21 Mars, d. ä. sammu dag, som Nicänska mötes-tiden. (
lkslä _

_ IflM
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P Deremot infaller, enligt ofvanstående vträknings-norm, Piisien 1843,
den 25 Mars, således en veehu tidigare , än vi, som hehani >och suijdt ,

begingo densamma.

11. C. Andersen.
Då denne författare äfven i vurt land vunnit talvilta vänner och

beundrare, så torde ett utkast af hans lefnads och verksamhets historia
ej vara alldeles okärkommet för läsarene af (lennä veckoskrift. Men
endast sedän man, genoni skärskådandet af hans tidigare lefnadsför-
hållanden blifvit iståndsatt att bedömma denna egendomliga karakters
bildningsmomenter, endast då skall man förmå värdigt uppskatta An-
dersens närvarande ståndpunkt. Latoni oss derföre kasta en Mick på
denne författares utvecklingshistoria, i det vi hålla de mesi utmärkande
drag en af hans tidigare lefnad för ögonen.

Hans Christian Andersen föcldes den Q April år 1803 i Odense.
Hans föräldrar lefde i ganska torftiga omständigheter, dock var hans
moder en af dessa naturer, som ställa en barnslig tros oöfvervinnerliga
makt äfven emot det vidrigaste iide och hela fullheten af ett rikt hjerta
emot de största försakalser, och sålunda äfven i olyckan aro lyckliga.
Redan i döpelsen, hvarvid barnet skrek utomordentligt, tröstade en af
faddrarne rnodren med dessa ord: ” Jti vurre det nu skriker, desto skö-
nare skall det en gång sjunga!” Dessa ord hafva sedermera blifvit
profetiska, men färrän de gingo i fullbordan muste det anna barnet li-
da oändeligen mycket. De första åren af hans barndom förflöto väl
under tili största delen angenäma intryck sålunda erinrar sig skal-
den med djup rörelsc sin älskade farmor, hos hvilken lian ofta hela
halfva dagarna lekte i trädgården bland hlommor, och likaså lifligt de
vintcraftnar, på hvilka hän, vid spinrockens surrande, sä ifrigt lyss-
nade tili sagornu och spökhistorierna, att lian blef i hög grad vidskep-
lig och ända intill sednare tider icke kunde utplåna dessa intryck ur
sin själ.

Men på dessa barndomens rosendagar följde snart allvarsarnma och
bitlra pröfningar. Furst och främst dog hans olyckliga fader, och den
faderlösa gossen kom ien prestenkas vård. Här hörde lian den aflid-
ne prestens skaldestycken föreläsas af dess öfverlefvande familj med
högsta kätrlek och vördnad, och derigenom kom hän först på ideeti alt
äfven hlifva en skald. Man skref derpä med stor unsträii\gning en med
bibelverser rikeligen späekad tragedi, livari alla samieliga personerna
förlorade sift lif. Men delta första försök erfor tili en del ett så ogyn-
samt ernottagande, att den anne gossen gret en hei nait igenom och
hans moder ännu dertill hotude honom med ris, om hän ej ville häitä
inne med sådant oh/g. Likaså var den lön, lian för sinä nännast föl-
jande poetiska försök skördude, näsiän ingen annan än hän, sorg och

hturar. s?

a —Mm



Likviil hafva vi att, som motsats tili dessa soi'g liga harndomstn in—-
nen, framhålla äfven någru andra drag ur hans barndmnsiif, hvilka
blifvit berättade af skaldens egen mun , och hvilka aro lika sä upp-
muutrande, som intressanta i psychologiskt afseende.

Den ungefär sexåriga gossen gick vid skördetiden ofta med andra
burn ut på åkrarne otnkring Odense, för att plocka ux. Redan hade
de flere gånger rikt lastade åfervändt hem , liksoin fordom Ruth-, men
en dag gick det dem ganska Ula. I stället för den vänliga Roas, som
fordom sä fridsamt mötte den fromma jungfrun, framkom plötsligen en
rå dräng med höjd piske och jngade de förskräckta barnen frathför sig.
De 'undkommo hjckligt, endast vär stackars Hans Christian, sotii för si-
nä tunga trudskor icke så snabbt kunde löpa sin viig, föll i den eläke
mannens händer. Men i stället att frukta eller bedja, såg gossen, lik-
soin genom en ögonblicklig inspiration, förföljaren lugnt i ögat, och dä
denna likväl svängde sin piske, ropade hän: "kuru vägar Du siä, Her-
ren Gud ser ju det!” Dessa ord ur barnets mun, gjorde ett sädant in—-
tryck på mnnnen, att hän lät sin hand sjunka och, i stället för eltslag,
gaf den stackars gossen den enda skilling, lian torde hafva hdft på sig.
Glad ilade den lille sin väg, för att föra shillingein tili sin moder, och
denne sade; "Du ur ett underbart barn, alt den eläke mäntien bevisa-
de Dig en sådan godhet!” —En annan, ännu egendomligafe tilldra-
gelse inträffade i gossens nionde år. Hau hade hört, att Gud vore ali-
vetande, och kunde icke lätt med sitt barnsliga sinne göra sig en allde-
les klar förestäilning derom ,så att hän ofta grublade deröfver. En
gång stod lian i aftonskymningen helt allena vid en stor, af lummiga
träd täit omsluten datum. Då talar plötsligen en röst hioin honom:
”Nu skulle Du kuntia narra honom (skaldens egna ord), ly om Du här
uti ensamhelen skulle kasta Dig i dammen, hvem skulle då kuntia säga
honom det, eller huru skulle lian kuntia få veta det?” Men i sum-
ma ögonblick , höjer sig äfven den bättre stämman nti gosseus bröst 5
lian trodde, att de anförda orden voro en ingifvelse af den onde, och
hastigt tager lian tili föttcrs och Springer sin väg. Man ser af så-
danu karakteristisiin drag tydligare än någonsin , huru just uti ädlare
naturer tilliltä med den gudomliga principen äfven del djefuulska ele-
mentet på nllt vis söker att förskaffa sig inträde och inflytande, och
huru uuden endast genoin freslelser och strider kan bana sig väg fram
tili ljuset.

( foHs. f. )
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j” FinsraPJske n.
H: Po rs Tidningar innchålla i iV:o o 2 en nisäni! uppsats i frägan om

Finska Påsken, ocb soin äfvcn vi berört denna sak, sä må oss icke för-
-1 mcnas att, åtminstonc för completterandc af egna uppgifter, ännu yttra ett

ord i ämnet.

, "Kalifen” har i 11-.fors Tidn. !V;o 52 yttrat , att en ” skengrund”

för Saimas bestämmande af Påsk-tennlnen lägc nti IVicenska mötets beslut:
> undvika Cbristna Påsk-termins saininanträffande med Judarnes. Här-

emot talar docfe äfvcn den omständigheteii, att i Sverige, oaktadt det först
i 1844 beslämde sig för cykliska giniiden, redan den 8 Oklober 1825
i stadgats, att intet afseende finge hafvas å collisionen tned Judarnes päsk-

tennin, vid bestämmandet oeb flrandet af den Cbristna påsken. Alltsä
synes ingen annan gmnd vara möjlig, än den enkla, hvarvid oeb Kali-
fen stannar, att nemligeu året 1846 i Saima iV:o 14 nppgifvits i stäl-
let för 1845, då Påsken i Finland firades sednare än bos våra trosför-

| vandter, soin följde den Gregorianska tideräkningen. Oeb är misstaget
'' i Saima lika litet egnadt tiil nndcrlag för ’* trollbislorier ”, som Kalifcns

egna sista ord: ' J det öfriga Einopa ”, cnligt k vitka äfvcn Ryssarrie, o-
| aktadt sin gamla styl, sknlle haft Päsk 1843 innan icke-Grekisfca trosbe-

kännare i Finland. Äfvcn H:fors Tidningar 1843, som tala om Päsk-
trollcns oeb äggens framskridande ifrån gamla JVorrige tili Finland och
ifrån Finland vidare östernt, bade kunnat erinra Kalifen om det verkliga
föihållandct med Påsk-tennin 1843 i Rysslaud, bvilket land Kalifen väl
icke bestrider del i ’’ det öfriga Europa ”,

I öfrigt kunde en spefågel frestas att kalla Kalifen sjclf för ” den
argaste troilpacka ", dä lian påstär Saima hafva ” helt beskedligt framtrol-lat Påsken 1846 annorstädes sednare än i Finland.” Saima karju bvarken
talt om förr ellcr sednare, ulan endast sagt att "Finland är det enda
land, soin Urat Påsken den 12 April 1846.”

Kalifcns förfarande bärutinnan är en vanlig advokat-fint, för att få
anlcdning tili vidlöftigare icke blott qvicfcbets litan ock lärdoms prof ocb prål.

H. C. Annl!n s E N,

(Förts. fr. f. IV:r)
Men jämte dessa ljuspunhter i Andersens inre lif, hade lian att i

det yttre gora mängen bitter och nedslående erfarenhet. Sä gick hän
t, ex. i en fabrik och sjöng för arbetttrne under deras arbete med sin
kiuru och klangf ulia röst, nieli: fann hos de räa karlarne ett su omildt
bemötande, alt hän snart muste upphöra dermed och lemua fabriken.Hans moder bestämde nu honom för skräddarehandlverket. Men du hon
nu ater ingick ett nytt giftermål, fick gossen unnu nåyra lediga är ,

du da tili haus konflrmation , hvilka är hau tili större delen tiilbrugte
under poetiska drömmerier och sin favoritsysselsätln ing, att nemligen lii-
sa Shakespeare och uppföra dennes styeken med af honom sjelf gjorda
pappfignrer. Härigenom och öfverhnfund derigenom att gossen var helt
och hället öfverlemnad at sig sjelf, nppstod hos honom längtan alt blif-va skädespelare. JDå hun derföre slutliqen skulle uä i Uiva hos en skräd-J
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dare, förklaradc hän helt barnsligt, alt in så maneja, so m värit likaså
fattiga och af lika ringa härkomst, som hau, blifvit natnnkunnigu muu
och alt Iran äfven ville blifva en sadan. Då mun likväl hyste sinä
tvifvelsrnål, framvisade hän sinä sammansparade trelton Riksbankdaler,
”tned hvilka num ju vedan kujille göra en början,” och delta argument
var öfvertggande. Man rådfrågude endast Uutin en gammat Sibylla,
och den.ua gaf följande oratcelsvar: "Eder.'san shali en gång blifva su
namnhwnnig , alt staden Odense skall ansiolla Hinttiinat ioner tili hans
ära !” Alt moista ett sådant utlåtande var alldeles omöjligt modren
låter den fjortonåriga gossen draga ut i verlden , ehvru Iron inom sig
tror, att hau skall vända om, su snart hän hunnit sjöstranden.

Della skedde likväl ej-, den nnge Andersen reste ivertom öfver Y-
borg och Stora Belt tili Seeland, och du hau, kort efter landstignin-
gen, kiinde sig su ensam och öfvergifven, att hau föll ]>u knä jrå Stran-
dell , for att bedja Gud om tröst och hjelp : så fann hau sig pu ett
underbart sätt styrkt och vedergvickt, och gick så modigt vidare tili Jxö-
penhamn.

Här gällde hans första besök theaterhuset, hvilkel hän betrakia-
de med förvåning och den innerligaste önskan, att det äfven för ho-
notti måtle öppna en verkningskrets. Men då lian tiu gaf thealerdi-
rektören sin bujelse tillkänna, fann denne honotti alltför "mager” och
ville icke en gång gifva 100 Rulr. i lön, hvarmed den för skådesjte-
lel enthusiasmerade ynglingen dock lofvade "blifva fet". Likaså ogun-
stigt emottog honotti ett fruntimer, tili hvilkel hans en da rekotmnen-

« dationsbref var stäldt. Med ett ord , det gick honotti olit emot, och då
hau otti aftotien såg ”Paul och Virginia” uppföras , gret lian öfver-
Ijudt, etnedan lian ej kunde likaså ådagalägga sin kärlek tili kolisten,
soin Paul sin tili Virginia.

I sin stora villrådighel gick var Apolloson tili en siiickareverkstad
och erbjöd sig som lärgosse. Men vedan satuina daq dref honotti gesäl-
lernas råhet, soin var honotti odräglig, derifrån, och nu uppgick änd-
teligen äfven för honotti en lyckans stjerna nti nödens mörka nait.
Gossen koni netnligen ihåg sin sköna röst , och lät antnäla sig hos Di-
rekiören för Konservalorium, Professor Siiloni. Hos denna råkade soin
bäst ett storl sälskap vara samladt tili middugen, och gettoni sin skämt-
samtna antnularinnas förtnedling fick lian företräde. Hän måste sjnn-
ga och recitera, och gjorde det på sitt egna naiva sätt så rörande att
IS ag gesen, som var uärvarande, vänligen lade sig ut för honotti.
Man insamlade en koi lekt, och Sihoni upptög honotti hos sig, för att
utbilda hans sång. Men reilun efter se.v tnånader inträdde målbryt-
nings-perioden hos den stackars gossen, och hans rosts fordna renhet
förlorade sig så, att Sihoni måste råda honotti att dock heldre Vara sig
ett haniifverk.

Sälunda stod Andersen åter ensam, öfvergifven, förskjuten i den
för honotit främmande verlden-, men lian fällde ej modet och Gud
hjelpte. Den ädle skai den Guldherg antog sig den öfvergifne, och den-

jg ne var, ehuru lian näsiän alltid var Ula klädd och tili och med om ,

■ , WM.s.-k& måm



Uppbyggug PREDikAN. len af Frankrikes provinsstäder Lar ny*
lijoen följande händelse passcrat: En prcst liade häudelscvis, när hän för-
logade sig' tili hyrkan, för att förrätta gudstjcnstcu, rahat i bakfickau på
sin rock medtaga några pastcjcr. IVär hän uppsteg på predlkstolen, ville
olyckan , att hans hund på samma gång obcmärkt smog sig in, och åt-
följde honom nppför prcdikstolstrappan, lockad af den Ijufliga lukien. Man
kan lätt förstå, att Castor icke ville läta noja sig med blotta oset af läc-
kerheterna, ulan efter vederbörlig rekognoscering var betänkt på att sutta
sig 1 besittning af dem, bvarföre hän innan kort tog sig dristighcten
uppå och stack uosen under prestens kappa, för att ryeka åt sig före-
målct för sin lystnad. Presten började att gestiknlera tili höger och veu-
ster, upphof sin mun och sade: ”1 namn” en spark åt hunden ”Fa-
ders” dito "Sons” en näsknäpp åt hunden ”och” hm!
”den Ilelige" hm! ”Andes,” uff! ”Amen! Mine älskade åhö-,
rarc.” utropade hau förargad och brydd ”när vår Herre skapade
Adam, sade hän tili honom" (under allt detta gestiknlerade predikan-
ton och sökte genom hvarjehanda medel halla hunden ifrån sig): "Ja,
minä åhörare, Herran sade tili Adam. . . . Gå åt helf . . . . din sakra-
aicntskade hund!”

vintern yick med stöflor, som voro så yodt som ulan sålor, dock hvarje
afton glad som ett barn, då hän på sin lilla kammare fick sysselsätta (J
siy med sin paitsi och pappdockorne på sin lilla skådebana. Också lyc-
kiides det honom att erhålla tillåtelse att sjunya med vid chörerna på
theatern, och en yåny tänkte lian på en nyårsday. om Du i day kan
homma upp på scenen, skall Du helt säkert redan under delta år blif-
va skådespclare ! Men just den dayen var theatern tilisluten,, och
det lyckades honom endast att yenom en tillfälliytvis öppen sidodörr
homma ända tili proscenium; der nedkastade hän siy darrande och bad
ett fader vår. Fidl af tröst och hopp ilade hän hem men hans
önskan yick ej i fullbordan, emedan nåyontiny bättre blef hans lott.
Man höll honom afläysnad från scenen och tillbakavisade tili och med
nöyrä dramatiska försök af honom med köld, tili dess den ädle Collin
slutliyen blef Intendent och upptäckte den hos ynylinyen förboryade
talunijcn. ,

Genom tienne utmärkte mans bemedliny kom Andersen på krono-
bekostnad i en lärd skola. Men äfven här behandlade Rektorn honom
icke på biisiä sait (visserliyen satt den 17 åriya , storväxte Andersen
ibland helt små yossar, för att inhåmta de första elementerna!), och
först efter en soryfälliyare privatundervisniny kunde hän i sitt Qs;dje
lefhadsår, viima inträde vid universitetet i Köpenhamn. (Forts.)
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ia$ H. C. A iv i> ens i; x.

(Forts. fr. N:o 14.)
Atervända vi nu tili Andersens sagor och sagopoesin i uUmänhet,

så kuntia vi väl med rätta påsiå, alt hän just här rörer sig inorn den
likasom af naturen hoitoni utstakade sfer af andlig verksam hetteinedunhau just här skönast ulvecklat hela djupet af sin själ och hela rikedomeu
af sin faniasi. Derföre står hän också i delta slag af poesi oupphun-
nen af någoti af sinä samiida 5 ja, det torde blifva svårt, att ur hvil-
ken period och hvilken litteratur som heisi utleta hansjemlike. Ty lian
är likasa långt ifrån den hiottu folksagan , otti också genomväfd
af hnmoristiska och satiriska anspelningar på tidsförhållande, såsotn
den visar sig hos Musaeus, soin från de hioit ideala och fantastiska ska-
pelserna i Tusen och en nait-, och dock äro begge dessa momenter, det
nationaldrastiska och idealpoetiska wti Andersens sagor på det innerli—-
gaste säti förenade, eller rättare, summanhälinä gettoni ett högre ,

o—-
syntigt hand, nemligen gettoni en sannt germanisk, religiös verldsåskåd-
ning.

Det är icke färgernas glans, fäntasins glöd eller stilens prakt, soin
här fängslar oss , ulan det är en, så att säga, psychologisk naivite,
hvilken gifver dessa sagor en egendomlig trollkraft. Liksoin författa-
ren 1 det innersta af själslifvets sfer rönt en erfarenhet , sådan soin
få rönt deusammu, så afspeglar sig äfven uti hans dikter en mängd
originella typer af andens varelsesätt.

Dock stadne vi icke vid dessa altmänna kategorier, hvilka laiteli—-
gen kunde synas godtyckliga , utan erinre vi oss derjemte de lidanden
och strider skalden hade alt utstå , och sammanställe dessa med hans
närvarande s jelfständiga, friska skaldelif, då först framstår dessa dik-
ters väsende och egendomliga värde i ali sin klarhet. Man inser då ,

att del icke är loma luflbilder, som for oss framställas, utan alla skep-
nader, tili och med Den S tåndaktig a Tennsoldaten” och ’Den
Fattiga Ankan

, Granen , likasom ”Soilen och Sn'urran’ äro
verkliga påtagliga varelser med kött och hlod, lif och ande. Ty uti
hvar och en af dessa geslalter, ifrån ”Holger Danske" ända ner tili
Kortfguren låter Andersen det inre lifvet uti dess mesi utmärkta

drag utveckla sig infot■ vär själs inre blick .

Deraf den fängslunde mukien hos dessa poesier mun kqnner vid
hvar/e ord ett af lifvets, pulsslag , emedan skalden uti hvarje inneslu-
tit ett pulsslag af sitt eget lif j ja tnan kan säga , att dessa sagor in-
nehålla (naturligtvis endast uti enskildta drag) den, måhända

,
bästa

biografi öfver Andersen. Öfverallt fastknyter hän sinä skildringar vid
någonting verkli gt ■ hau gör verklig heten tili en saga, och sagan
tili verklig het. Och delta är hans djupasfe, originellaste väsende ,

som endast behöfver älskas för alt förstås. Följer tnan nemligen sorg-
fälligt de fina trådarne uti hans andliga väfnad, så finner mun slut
Hgen alllid en ufgångspunht ur det rent menskliga lifvet , väre sig af

o
kornisk eller tragisk natur. Ltkaså samtnanlöper det hela emot slutet
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alltid tili en hetydelsefull lenut, hvtlken sedän , nfta sleenbart kori och
rhapsodiskt, rnen dock alltid på ett tillfredsställande och för en lefvan-de Ethik lärorikt sätt upplöses. Vi erinra här endast om den likaså
frappanta ,

som sköna och lutjnande ntvecklingen uti ”Den F aitio, a
Ankan”, som plötsligen inför läsarens ögon förvandlas tili svan och
sålundu ger den mesi träffande bild af en skalds genesis, som äfvenså
wndcr en lång iid hade alt utstå endast hån, lidanden och misskän-
nande af hans värde, tili dess ändteligen den djerfva örnflygten satte
hoitoni i säkerhet för småaktiga förföljare.

Men derföre mä man icke i dessa sagor söka endast biografiska
fragmenter i allahanda otnklädnadtvertom finner man i demnedlag-
da äfven de mest universella och djupaste, likaså flosofiska som poeti-
ska sanningar. Su t. ex. i ”Snö drottnin gen", som är ett verkligt
konstverk, såväl gettoni den sköna och djupsinniga grundideen, som ge-
nom den mästerliga färgblandningen i teckningen. Hunt skönt är icke
t. ex. de bägge sinä barnens rosenlif på taket, hvarest de tillsamman
sjöngo ;

”Skönt blomstra i dalen de rosor sinä
Med Jesusbarnet vi tala du.”

Och huru ansläende är ieke skildringen af Nördpolspalaiset, hvar-
est den anna Kay med det förstelnade hjertat förgäfves försöker att
sammansutta ordet "Evighet" af isstycken, tili dess slutligen den Ijuf-
va Geyda uter räddar hoitoni gettoni sin barnat.ro. Men öfver de der
diabolisku spegelspillrorna, om hvilka prologen tili Snödrottningen hand-
ini-, kunde folianter skrifvas, och menniskoslägtets hela historie är in-
geniing annat an en Kotnmenlar dertill.

(Forts.)

BIAACA CAPELLO
Följamlc Lerättelse om Bianca Capellos öden är hcrntad ur ”Suo-

venirs de Voyage en Italie" af Alexandra. Dumas.
Mot slutet af Cosmo den stores regcring, vid liörjan af år ises,

lemnadc en ung man, vid uanm Pietro Bonaventura, härstamraande från en
aktad, fastän fattig familj, Florens, för att söka sin lyeka i Venedig. En
farbror af samina namu, soin bade iefvat 20 år i sistnämnde stad, skaffa-
dc honom genom sin rckommendation plats i Salviatibanken, bland bvars
dircktörer lian sjelf var.

Midi emot Salviatibanken hoddc en rik venefiansk ädling ,
hufvnd-

man för kuset Capello. Uan hade en son och en dotlcr, men icke med
sin då lefvande hustru. Med sonen har vär berättelse ingenfing att skaf-
fa; dottren, Bianca Capello , var en Intagandc flicka om lo ellei- 16 ars
ålder, med en blek ky, kviil.cn vid minsta själsrörelse färgades afbiodet,
som flög npp deröfver, likt en rosenfärgad sky; hennes hår hade den ri-
ka linfärg, Raphael malat så skön 5 hennes ögon voro mörka och fuila af
eld,- hennes figur smärt och böjlig, men af det slags böjlighet, som icke
antyder svaghet, ntan styrka i karakteren; hon var som Jnliette eldfängd

Qc J
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ri kärlck ocli väntade endast, att någon Romeo skullc komma i liennes
yäg, för att, liksoin jungfrun i Verona, säga: ”dig skall jag tillhöra el-
ler grafven!” -

,

«

Ilon fick se Pietro Bonayciitnra; fönstret I hans rnm lag midt emot
liennes*, de vcxladc blickar, tcckcn och kärleksförklaringar. Sedän de
kömmit tili denna punkt, var afståndet dcm cmcllan deras euda iiiudcr 5
Bianca var dcn första, soin öfvervann det.

Hvar natt, sedän i Salviatis hus alla kade begifvlt sig tili livlla, se-
dän ämmän, soin ständigt köli Bianca sällskap ,

kade gått ut i sitt rnm,
ocii dcn unga Hiekan, lyssnande vid liennes dörr, kade försäkrat sig ora,
att denna sista Argus sof, kaslade kon en mörfe kappa öfvcr sig, för att

vara mindre synlig 1 inörkrct, smog på ta ock lätt soin en skngga utför
fädernepa 1alsets marmortrappor , drog rcgeln ifrån porton ock gick öfver
„.a tan. I porien midt emot stod kennes älskave, färdig att cmottaga ken-
nc, ock de gingo tillsammans racd återkållen andedrägt och nnder tysta
smckningar nppför de trappor , soin ledde tili 1 ictros lilla inm. I örc

dagbräckningcn återvände' Bianca pii sarama sait tili sitt cgct rurn , der
liennes ämmä på morgonen fann henne i en sömn, lika djnp, soin sjelfva
oskuldens.

En nait, under det Bianca var hos sin Pietro, såg en hagarc-lärling,
soin hade värit åstad atl clda sin ugn i grannskapet , en port halföppen, -

och trodde sig göra en tjenst mcd atl stänga den. TIo minutcr dcrefter
Ivoin Bianca ncd och fann, att lion cj kunde siippa 1 sin fadcrs hus.

Bianca var en af dessa kraftfolla andar, hvilka fatta sitt beslut med jjs
ens för alltid. Ilon insåg, att denna blotta händeise. förändrade hela Len- J
nes kommando öde och fogade sig utan tvekan i det nya lif, kvantti hon
deripenom kastades. Ilon gick åter upp tili sin älskare , kerät tade hvad »’

soin "kade händt, frågadc honom, om lian vorc färdig alt oftVa allt för ken-
ne liksoin hon för honom, och föreslog, att de siilille begagna de två Un-

nu
’

återstäende timmarna af natten, för att fly från Vcnedig och dölja sig
nmlan hennes föräldrars eftertpaningar. Pietro var trogen; hän gillade j
genast förslaget; de stego i en gondol och llydde tili Florens.

. (Forts.)

1 Åf som icke stodo i redaetionens förmåga att öf-
vervinna, utgafs onislaget tilli sista Nummer totut,
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BIAiVCA CAPELLO.

(Forts. fr. IV:o 16.)
Ankomna fill Fiorcns togo de sin ti! 1 11y 1;t tili Pietros fader Bonavcn-

tiira den äldre , soin med siu kusini bcboddc några mm vid San-Marco-
lorgct. Besynnerligt nog är det hos fa liiga föräldrar, soin barn blifva bäst
emottagna. De mottogo rned öppna arraar sin son och sin nya dotter.
Deras tjenstflicka afsfcedadcs, både af husliållning oeh för hemlighctens
bättre bevarande.

Den goda aiodrcn ätog sig sjelf bcstyret för det lilla bushållct. Bi-
anea, hvars bvifa bänder icke voro vana vid sådana sysslor , tog' sig' tili
att brodcra. Fadren åfcr, soin förljcnte sitt uppehällc med renskrifning
åt cmbetsvcrk, förcgaf, att lian anfagit en medbjclparc och emoltog- dub-
Lelt sä inyckct arbete

, som förut, Alla voro fullt sysselsatte ,
och den

lilla familjcn slog sig väl ut.
Man kan litit föreställa sig, hvilkef nppsccudc Biancas llykt cmeller-

fid väckte i Capelios palats. Hela första dagcn anstiilldes inga eftcrforsk-
niugar, emcdan inan, fastän nnder stor ångcst, vänlade, att hon skulle
komina tillbaka. Men dag- en förflöt, ulan att den försvunna lät höra af
sig; Pietro Bonaventuras flykt blef samina morgon känd; man påminfe
sig hundra sinä omständigheter, på bvilka man förut cj bade gifvit akt;
oeh resultatet af allt dcifa var en säker öfvertygelse , alt de hade flytttillsammans. Slägten Capelios anscende var så stort, att saken genast koni
för iiomanna-rådct, hvilket förklarade Pietro Bonavenlura i repuhlikcnsbann, Delta domstolens ntslag- kungjordes för horentinska regering-eh ,

soin bemyndig-ade slägten Capello eller venetianska repuhlikcns tjenstemän
att anställa de noggrannastc efterforskningar , ej blotl i Florens, utan i
hela Toscana. Spaningarnc voro fåfänga. Hvar och en af den Ulla fa-
iniljen var infresserad i heinlighctens bevarande, oeh Bianca sjelf lemua-
dc aldrig sitt rnm.

Deilna sorgliga hemlighctsfullhet räckte i 5 månader
, nnder hvilka

hon, lastan ifrån barndomen van vid alla xdkedomens njutningar, alldrig
yttrade någon fclagan. Ilennes enda nöje var att titta ut på gatan, hakoin
en jalosi. Bland dein

, som ofta gingo öfver San—Marco-torget, var den
unge storhertigen , hvilken hvar annan dag bcsökfe sin far i sloltef Pe-
traio. Francesco var ung, ridderlig och vacfcer , men det var icke hans
uiigalom eller hans utseende, som fästade Biancas tankar, otan det var fo-
restäliningen , att deune furste , lika mäktig som hän såg god ut, kunde
med ett ord upphäfva Pietro Bonaventuras bannlysning och försätta både
demie och henne sjelf i frihet. Del var denna föreställning , som tände
en dubbel eld i den unga venetlanskans ögon, då hon punktligen, vid den
tid hän plägade gå förbi huset, tog plats vid fönstret och gläntade på ja-
-1 usien. En dag , då fursten händelsevis tittade upp åt fönstret , mötte
hän sin vaekra äskåderskas eldiga Llick. Bianca drog sig hastigt undan.

Hvad derpå följde, behöfver icke utförligt berättas. Francesco blef
förälskad och stänidc rnöfe med Bianca, som utverkade sin äiskares frihet
och skaflade hon om rikedom, men sjelf deremot blef den unge hertigens
älskarinna. Pietro var fullkomligt nojd kärmed; hau hade sjelf gifvit J

3? : <*m
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's s loista profvct på obcständigbct. lian började föra clt utsTUfvandc lef-
nadssiitt, sotu slutade ined (ia iss väldsamma död.

Tili åtlydnad af sin faders vilja förmälde sig Francesco, med en prin-
sessa af österrikiskt fnrstehus; men Bianca bibeböll icke destomindre silt
inflytande. Hans gemål, soin bade sörjf mycbet öfver delta bcnncs med-
täflerskas företräde, dog, och dcn ångrande enklingen svor, alt aldrig å-
terse Bianca. lian höll sin ed i fyra månader; men då kom bon liksoin
biindelsevis i bans väg ocb återvann hela sin fordna inflytclse. Genom
sin faders död blcf Francesco regerandc berfig af Toscana, och Bianca
Capello bans gomål ocb bertiginna. "Vid denna tid framträdcr på scencn
Ferdinando, Francescos broder, soni bade så stort inflytande på Biancas öde.

Omkring trc år cfter deras förmålning dog dcn nngc erkchertigen ,

soin var född i Fracescos förra gifte, och lemnadc Toscanas bertigslol li-

tan arfvinge i rätt nedstigande linie, i brist bvaraf bardinaien Fcrdinan—-
do var närinäsi bcrättigad att eftcrträda sin broder, Bianca bade väl
skänkf Francesco en son; men uloin det, alt lian var född före deras
tenskap, påstod äfven ett rykte, att ban var nndcrsluckcn, Om ickc slor-
hertiginnan finge något annat barn, skulle bertigdömet dcrföre öfvergä
tili kardinalcn; ocb Francesco sjclf bade begynt misströsta om denna lyc-
ka, dä Bianca tillkännagaf, alt bon åter var J välsignadf tillstånd.

Denna gång bcslöt kardinalcn alt sjclf bevaka sin iilskade svägerskas
förebafvande, för att ickc blifva lurad genom något nytt konstgrepp.
Hän började dcrföre ifrigt vinnlägga sig om sin broders vänskap, under
förklarande, att storberliginnans närvarande tillstånd bcvisadc, burn o-
grundade ryktena om bcnncs förra nedkomst bade värit, Glad öfver att
linna sin broder i en sådan sinnesstämning, gick bonurn Francesco med
störsla bjcrtligbct tili mötes. Kardinalcn drog fördel af denna vänskap-
liga kausia, ocb flyttade in i palatsct Pilli.

Kardinalcns ankomst var Jngalunda angenSm för Bianca , som icke
misslog sig om rätta afsigten med detta brodcrliga besök. Ilon visste ,

att bon i kardinalcn livari ögonblick bade en spion på sig. Spioncn knn-
de iikväl icke upptäcka någontlng, soin liknadc bedrägeri. Om bennes be-
lägenbet var iätsad, speladc bon åtminstone komedien förtraflfligt. Kardi-
nalcn började tro, att bans misstankar voro ogrnndade. Ickc desto rnind-
re bcslöt ban, att , om något kncp vore 1 fråga , sinille ban icke genom
brist på uppmärksambet förlora spelet.

Den vigtiga dagen inföll. Kardinalcn knnde icke vara i Biancas mm ,

men ban tog plats i ett yttre, genom bvilket hvar och en, som skulle bc-
söka Bianca, måste g'ä. Der började ban, gåcnde fram och tilibaka, bögt
läsa sitt breviarium. När ban hedt ocb promenerat på det sättet en ti Hi-

rn a , koni ett bud tili bonom ifrån dcn sjuka , som anböll
, att ban måtle

gå in nti ett annat rnm, emedan ban slörde benne, «Lal benne sköta si-
nä aftarer och låt mig sköta minä!» var det enda svar ban gaf, bvarefter
ban åter började sin vandring ocb sin läsning.

Kort derefter inkom storberliginnans biktfadcr
, en kapncinermnnk ,

klädd i en vid kåpa. Kardinalcn gick fram tili bonom, omfamnade bo—
noin ocb aiibcfallde ömt sin svägerska i bans fromma vård. Fudcr det lian



rt# o|nlamnade munien, l.ände hän, eller trodde sig kanna, någonting besyn—(JpS\L5) lieri igt i hans läng-a änn. Hän trefvade under kapucinens Isapa och fram-
* drog derur —en liten välskapad gosse.
f »Min kare brodcr,» sade fcardinalen, »nu är jag lugnare, ty jag vet, \

att min älskadc svägerska icke dör i barnsäng dcn här gåugen åtminstone,»
Munken insåg, att allt hyad nn äterstode vore att, cm niöjligt, und-

vilsa skandal, ocb frågade kardinalen sjelf, bvad hän skulle göra, Dennebad honom gå in i bertiginnans min, hviska tili bennc, bvad som bändt
ocb sedän rätta sig efter liemies tillsägelse. Mcd fystnad skulle bon köpa

1 tyslnad; ville bon göra väsen, så skulle lian göra så med.
liianca insåg, att bon för tilifället måstc öfvcrgifva sin pian alt skaf-

fa en arfvinge tili dcn hertigliga kronan; bon föregaf ett missfall. Kar-
dinalen å sin sida köli sitt ord, och förrådde aldrig det misslyckade för-
söket, så länge bon lefdc.

IVågra månader förllöto under oförändrad vänskap einellan bröderna,
ocb Francesco inbjöd kardinalen, som var yän af jagt ,

att tillbringa nå-
gon tid bos bonom i ett palals på laudet, ryktbart för sin djurgård.

Sainina dag kardinalen ankoin, bcslöt Bianca, soin kade sig bckant ,

det hari lycktc myeket om ett visst slags tårta , *alt sjelf tillaga en sadan
åt bonom. Denna smiekrande uppmärksambct från hans svägerskas sida
nieddelades kardinalen af Francesco, bvilisen omtalade dcn såsom ett prof
på bertiginnans tillgifvenbcf; men , soin kardinalen icke satte stor lit tili
sm förlikning med Bianca, ingaf honom denna underrättelse stor oro.
Lyekliglvis ägdc kardinalen en oiial, den lian fått af Sixlus V, och soin
bade den cgenskapen att blifva dimmig ,

då den nalkadcs något giftigt
ämne. lian underlät icke att profva den på dcn af Bianca tillagade tär-
tan. Opalen blef dimmig. Kardinalen sade mcd obekymrad min, att lian
af vissa sisä! ej ville smaka tårtan den dagen. Hertigen trugade bonom,
men dä lian ej kunde fönnå'honom tili att smaka den, sade lian: »nåväl,
fastän Ferdinando ej i dag vill äta sin favoriträtt, så skall det ej sägas,
att en storberliginna förgäfvcs gjort sig tili sockerbagare. Jag skall sma-
ka på den, jag.» Ocb hän tog ett styeke tårta.

Bianca var på väg alt li imi ra honom , men bcjdade sig plötsligt. Ilen-
nes belägenbet var förskräcklig. Antingen måste bon tilistä sitt brott el-
ler låta sin gemål dö af giftet. Hon kastade en bastig blick öfver sitt
lörfhitna lif; bon såg, att hon uttöuit alla verdens nöjen och vunnit ali
dess ära ; licnncs beslut var bastigt ,

lika bastigt, som den dag ,
då hon

flyddc från Vcnedig mcd Pietro. Ilon skar ocksä en bit af tårtan, räck-

åtc ena hantien åt sin make, log ocb förde med andra kauden det förgifta- .

dc styeket tili uiunnen. m
Följande morgou voro Francesco ocb Bianca döda. På Ferdinandos

_| bcfalliiing öppnadc en läkare deras lifc ocb förklarade, att de bade dött afaen elakartad feber, Tre dagar derefter atladc kardinalen sin
da batf ocb satte sig i den hertigliga stolen,
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-^1H. C. Andersen,

(Forts. f. N:r 16.)

Dock vida klarare, un det ur den mer subiectiva erfarenheten eller
tänkandets allmänna sfer tagna momentet, framstur i dessa älskvärda
dikter ett religiöst element. Det. är den barnsliga förtröstan pä en ali
god fader, den ömrna och djupa frornheten, soin upjifylla skaldens he-
la själ och lif. Liksom hän i sin barndom vid alla sorgliga tillfullen
hioit i hänen, merendels ett enkeli fadervår, sökte och fann tröst: su up-
penbarar sig för oss i mannens poesier , om ock blott genoin lindriga
huntydningar , denna hjertats barnsliga enfald och •fromhet. Det är ,

soin om öfver alla dessa älskvärda gestalter en miId sky , en läti slöja
hvilade, som påminner oss, att himmein hvilar öfver jorden som en mo-
der öfver barnet. Ty om ock gestaiterna i dessa dikter ofta framstäl-
las såsom lidande och kämpande , så fr anista de dock sluiligen segran-
de öfver de diaboliskä mäkterna, och den poetiska synpunkten förblifveralltid baserad pä en religiös verldsåskudniug. Eller aro icke de älsk-
värda dikter, som helt och hallet leda sitt ursprung ur det inre af en
ädel själ , lika så munga hymner öfver trans gudomligu makt, sorn i
lifvet och i kärleken uppenbara sin verklighel? Och kari icke suväl
barnet, som den gråhärige, i delta afseende, ur dessa dikter hämta den
ädlaste näring för ett sannt kristligt och menskligt lif.

Ty det är ännu isynnerhet anmärkningsvärdt , att icke allenast
fullvuxne, ulan äfven barn läsa dessa sagor med lika så myckets intres-
se, som nytta. Ei sågo t. ex. helt unga fl ickor, som ville höra sarnma
saqa trenne gånger oeh som icke allenast fästade sig vid målningen , ulan
verkligen med äfven så stor lätthet soin klarhet fattade sjelfva nerven af det
hela. Och delta ur , vi tro oss kuuna våga påstå det , den hiistä pro-
bersten för dugligheten af en så själfull skapelse.

Sluiligen hafva vi ännu att nämna om den nationella coloriten
hos några, ja de flesta af dessa sagor (vi vilja blott påminna om

Holger Danske” och ” Alfkullen ”J. Dansken är af natu-
ren böjd för det komiska, gvicka, humoristiska, och äfven fråndelta element,
soin ock från sinä egna lefnadsvexlingar, har författaren icke frigjort
sig. Hän lefver och för sig snarare deri, iin i sin egen sfer —ty o-
naturligt voro det, om hau alldeles afsade sig sin nationalkardktär
men om vi ock pä intet vis vilja antaga Andersens herrliga, ofta ym-
nigt flödande humor soin en hioit nationul-hemgift eller arf, så torde
dock ofvangjorda häntydning pä Danskarnes tydligt uttryckta historiska
haraktärsprägel i delta afseende icke vara opassande.

Uppfatta vi nu det soin hittils hlifvit nämndt i brännpunkien af en
psykologisk spegel tillsainman, så hafva vi iAndersens hela lif och slräf-
vandfi intet annat än en fortsatt andens karnp mot den motsträfuiga
mateiden, men en kamp som alltid är säker om den andliga krafiens

5 seger öfver det blott jordiska och sluiligen i en ädel poesi firar den san-
-0
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q-ä-:
na fromhetens skönasie triumf, ty denna fromhet är den hasis, på
/te/i skaldens hela lif hvilar.

v>

hvii-

Andersen är således vai icke någon af pii esiens verldsgestaltande
heroer, sadan sam ett urtusende kanhända hlott en yång frambninyars

meu i anseende tili känslans djup, originalitet i tanke oi;h skönhet
i uttryck kun hän värdigt ställas vid sidon af hvarje hans samtida.
Hvad soin isynnerhet gör linnoin sä älskvärd och kär for hvar och en,
är hans herrliga lekande lynne. Såsom detsamma redan visar sig i
hans ansigfsdrag och i hans ialande öga ,

su nppenbarar det sig ock
tydligen i hans riisi. Man hör säilän ett sit själfullt föredrag, soin s A
omedelbart tränger tili hjertat och oemotståndligt förvärfvar bifull , ge-
nom enkfa, men dock fria modulationer i riisien och en själfull rnimik.Det visar sig ock öfvcrallt en f ankeus innerliga sambnnd med for-
hien, ordets med ideen. Mcd ett ord, Andersen är helt och hullet
s jäi i ordets egentligaste bemärkelse; det är en själ så djup och Mai-
soin söderns rena, blåa hi mm el men deröfver tåga nordenshvita moln , och ur dessn ntsänder ofta den annars sä inilda faniasi-ens soi humorens blixtar i gliidande färger genom det Mara blå. Och
denna hlixtrande humor, soin framsträlar iin i kraftfullt-enMa ord, iin
uter i tankens öfverraskande bilder, utgör i bredd tned den b arnsliga
fromheten och öppna hjertligheten Andersens hufvud karaktiir.Derföre kait ock både ung ock gammat ujuta af hans poesier. hvilkn
öfyerallt vilja det skiina och ädla, öfverallt förklara det jordiska tili
något andligt, något himinelskt.

* *
*

Andersen, för närvarande stadd på en resa tili halieny vai- i hor-
jun af Jannari d. å. ännu i Berlin, der hän gladdes öfver mötet med
Jenny Lind , soni hän redan dessförinnan kände och soin, fui tillägga
della som ett utmärkande drag i bådas karakteristikJ tili futgufvd skänk-
te hoiiom ett skönt julträd, ehiiru skalden sjelfva julafton var i en
annan krets, der hän tili det mesta fröjdades med Uunien at det strå-
lande julträdet. Afven i Weimar

,
dit lian reste frun Berlin, råkadelian nordens Näktergul, och besökte tillsammans med henne Schillers

och Goethes grafvårdar. Från JAr eimar reste Andersen öfver Leipzig
(der för närvarande en original upplaga af hans arheten är nnder
pressenj Dresden och Prag tili JVien och derifrån tili Itätien, och lär
troligeh i höst resa tili Spanien och Frankrike samt slutligen öfverEngland återvända tili sitt fädernesland.

Kanhända, att hän sedän utgifver en Sjelfbiogrufi, soin grund-
ligare och djupare utvecklur trudarne af hans själslif, iin det i dessa
löst framkastade shizzer kunnat ske. Matte emedlertid musa na vänligt
ledsaga hanoin , och återföra hanoin, riklad med nya hesperisku skiitta-
han tili norden.

j|g
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P Paremmat ajat. I Tyska handein finnes sedän någon tid en märh-
värdig artlekel, benämnd ” sko gsuli ", och för beredandet af delta iini-
ne är förr ickc lång tid sedän en fabrik, under namn af Humboldtan ,

anlagd. Uppknningen, alt förfärdiga delta ämne, för bvilken maa bar
alt tacka Hcrr Friedländer i Breslau, synes i Tyskland icke hafva väckt
det intresse soin den verkligcn förtjenar, mcn koulinee väl häreftcr alt
väcka mora uppseende, sedän Friedländer rest tili Paris för alt äfven i
Frankrike göra sin uppknning användbar. Den kan förorsaka en fullkom.
lig revolution 1 flere iudustrigrenar oeb i mänga fattigare länder förvand-
la tali- och gran-barr, sora liiti ntills värit nastan obegagneligt, tili en
kalla För välstånd och rikedotn; ty Friedländer bereder af densamma först
ett slags tilit lin och sedän en ui]., den oFvan oranämnde skogsullen, soin
förträffligt läter använda sig tili stoppning af madrasser, solfor, m. m. ,

soin icke bar att frukta för mask och dyllkt och sora , efter en ny bear-
betning, iåter fiirvandla sig tili papper, tili och med väfva sig tili tyger.

Gran- och tall-barren gifva en slags olja, soin är förträfflig, isynner-
het tili brännmatcrial för lainpor och blir så billig, att den troligen kom-
iner att blifva en farlig concurent för gasen. Äfven det, soin efter alla
dessa bearbetningar at‘ barren återstär, är ickc oanvändbart, ty man för-
färdigar deraf en slags torftcgel , hvilka brinna soin harts och värinä lika
inycket soin bokträd. Efter nugon tid skola damerna bära kläduingar
af granbarrstyg , shavlar af likadant ämne , och herrarne rockar af skogs-
ull. - Hvilka herrliga auspicier för vår annars så fattiga , mcn gran- och
tallbarrsrika koska bondel!

Protorma skall det vaua. En Landtmätarc från landct bcställcr bos
en stadsskräddare en uniforms--rock. Sedän riddaren af nålen tagit mätt
oeli gjordt den vanliga, något åt sidan lutande bockningen, blir fråga om
kragens höjd ocb styfbet, in. m. oeli bland annat talar landtmätaren om
tvenne rader knappar. «Hvad, aldrig må väl Insenjörcn vilja hafva Ivon-
ne rader knappar? !« utropar skräddaren. «Jo, för tusan! det är visst
min iinskan», svarar Landtmätaren. Ja men si, det kan jag icke göra,
jag mcnar två rader knappar», åtcrtar skräddarn. «Hvarföre icke det?»
frågar Landtmätaren. « Hurn skulle jag våga bryta mot uniforms regle-
mcntet, svarar skräddaren, det står ju tydllgen tryckt se bar nu ,

ocb
bärvid framvisar hau uniforms-mönstren att alla uniforms-rockar bö-
ra hafva en rad knappar, ocb om jag gör en rock mcd tvenne rader, så
knnde jag ju tilltalas och förlora minä borgerliga rättigheter ocb plikta
tili pä köpet. IVej, si tack för det, proforma skall det vara. Herrn får
bli ulan rock, om inte en rad knappar duger. .

. . Ocb Landtmätaren
fick, åtminstone bos den skräddaren, ingen uniforms-rock med två rader

| knappar.
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Bättre konjunkturer för Finn-vänner
och Finska församlingar.

Den tid har du ändtligen inträffat, alt de, som egna sinä be-
mödanden ät fosterlandets i sä manaa afseenden utmärkta och herrliga
språk, äfven kuuna hoppas annan uppmuntran härföre, iin den hittills
vanliija, för flertalet sä Hiet lockande martyrkronan. Tidningen Suo-
malainen, hvars Redaktör är måhända den ende, som, vedan långt in-
nan Finskan räknade ens sä tnånga vänner, som nw offrat tid, verksam-
het satnt både materiell och andelig förmögenhet odeladt ål sitt äls-
kade Suomi, har med skäl anmärkt, att en epok inträffat för de Fjnska
syften i och genom den Hög-öfverhetliga förordning, som tillägger de i
Finskan fullt hemmastndde företrädes-rätt, icke hioit vid förslags-upprät-
tande i allmänhet tili Pastorater i landet, utan ock vid anmälan tili
besätlande af sadatta Kyrkogäll, der utnämningen beror på Regeringens
åtgärd. Suomalainen, den enda Tidskrift som med sin kända

, varma
nitälskan för sitt iidlu mål, omfaitat denna sak, har ock med skarpt
framstående, ja slående exernpel visat det stora behofvet af att en
Kyrkoherde känner det språk, hvarpå hän kornmer att meddela sig med
sinä åhörare5 hvilket dessulom troligen gäller såsom sjelfklart, annor-
städes åtminstone. Vian att detjöre underkänna de välsignelserika följ-
der, i afseende å en fnllkomligare själa—vård, som den Nådiga För-
ordningen ovilkorligt muste medföra, och hvilka visserligen aro de vig-
tigaste och mesi maktpäliggande, vela vi nti endast, såsom supplement
tili hvad Suomalainen ordat, uppdraga en kort framställning af de
förnämsta följder, som ännämmle Författning och dess mer eller min-
dre noggranna eflerlefvande kan hafva ä Finska sprak-studierna,
dervid äfven egnande en hastig sidohlick at de invändningar, som
möjligen kunna framkastas emot nyttan och oumbärligheten af alli
delta.

Det är en kiind sak, och su enlig med menskliga förhållanden , uit
skyldigheter aldrig, ätminstone iehe med ifver och fröjd, uppfyllus, om
ieke dessa skyldigheters uppfgllande , der påbudet af dem ej grundar
sig pä egen, djup rotad öfvertygelse, äfven helönas utifrån , derifrån
de utgått. Det egna medvelandet oni nti hafva fattat det raita och
uppfylli det, detta ib' vissertigen den ädlaste , bästa driffjeder tili
Stora och goda handiin meri då sainhäliet , hvars omdörne är sam-
manfattningen af flera individers , icke synes gilla hvad den enskilte
funnit godt och rutt, har ätminstone den svagare delen skäl, alt miss
tro sin egen uppfattning Och , när staten belönar allu andra literära
och fosterländska, ja tili och med alimänt m.enskliga sträfvanden, meri
icke sknlle visa sträfvandet för fosterlandels språk och literatur sum-
ma uppmärksamhet, så kan ju häraf ingen annan slutsats dragas ,

iin att detta icke gillades af den allmänna rösten , och altsä vore en
inskriinkt hjernas förvillelse , som icke förtjenade annat iin idel mot-
satsen af belöning, d. ii. åtlöje och förakt. Dock, hvarföre vidare mä-



la med su dysfra färger? Del väre ju alt misskänna sin tid
, Ilmat i-

från att vara tacksam derjiir, säsutu ui nti iinska. Uppiagoni nti mot-
skäien.

Det enda förnufiiga inkasi
, som hän goras emot nödvändighefen

för Pastorcr, att (jeniini lärdomsprof ådagalägga kännedr.m af Fin-
ska, vore ali församlingen (jenein sinä kallelse-rösler ulredde, hvillen
af prof-prdikanterne egde hiistä kännedom af språket. In (jeniin g hän
dock lättare vederläggas. Furst bör anmiirkas, alt della inkasi nalurligt-
vis gäller endast vilsordandet otn de föreslagne tili impeviella pastoratj
txj vid sjelfva förslagets upprättande har jn menig/ieten ingen del,
Men äfven i det andra fallet, der församlin gens vai mellunkommer,
vore det grundfalskt, uit hygga sitt omdöme om sukanderties Finska
språklcännedom på utgången af valet. Ty, exempel saknas ingalunda,
thy värp! alt predikar/ter, som sjelfve eritiini sig icke kuuna tola Fin-
ska i alldagliga ämnen, dess mindre vid en sjuksäng eller, i allmiin-
het sagdt, i religiös vttg, dock , genoin ett skickligl och flitigt un-
bringande af "Jesus" och "perkele," kunnat, tillochmed om predikan
värit improviserad, eller att tala med prediko-termer extenipore-
rad, intaga, ja förijusa a ilmantieten j da deremot en samvetsgrann
predikant, som bemödat sig om ej mindre språket iin innehället, knap—-
past förmått underhulla eller viieka uppmurhsamhet, om lian ej värit
så lycklig, eller så fåfäng, att behörigt ordna ofvanniimnda eller an-
dra lika konstmässiga "knall-effekter.”

Finska bondens ora är så vänjdt vid bruten Finska hos stånds-
personer och i skrrft, att lian niistän blyges för ett nurinan de tili det
rätta eller /taus eget uttal, anseende det för hiirmande eller hän.
Ett träffande bevis hiirpå, är äfven, alt Savolaksarne icke vela vidhän—-
nus Hr Goitlnnds orthugrafi, ehuru denna, enligt s akkuuni(/as och äfvenD:r Lönnrots ingalunda partisha yttranden, i del förnämsta eller voca—-
lerne är öfverensstämmande med hela Östra Finlands orthoepi.

Alt dessutom allmogen, mer än nugon annan, icke Jean af prof—-
predikan bedöma talarens theorefislsa kännedom af språket, torde
knapt behöfva nämnas. Och dock hör vai uimins'tane njelplig förmuga
att felfritt skrifva Finska tili en icke minst vasendtliy del af hvad mun
hos en Finsk Pastor kan väntn och fordra. Huru härmed hittills
värit bestiildt , visa, att icke niininä om sjelfva prediko—concepterna,
församlingarnes kyrko—böeker, der namit förekotnma, hvilka en med i
församlingen hrvldiga namu obekant icke vugar littala , ulan att blott—-
siällu sty för löjligheter oeh missfay. Här mä endast nämnas af Itefer:serfarenhet: Pasanen, som ofta skrifvits äfven der det borde hela Paa-
sonen, Pähonen, i siy sjelft ett ofinskt ord, men som brvkafs i st. förPekonen eller Pääkkönen. Vid vai har Refer. ofta seit häriqenom
uppsiu krångel. Val—längden är väl icke upprättad af Presterskapet j
allt nog äfven ordändet härom leder tili att bevisa, hvad vi ofvan

% ylfral, att menigheten icke kan bedöma en prof—predikants kännedom
Wm,.

—*



3'af Finska, förutsatt alt allmogen ville det-, hvilket dock, såsom af förut
> anförda vedan kan sini as, vissi icke allmunt är fallet. Ty om ock, lik-

soin fä ädla undantag gifvas, honden visste saita värde på ordentlig
Finska, kuru skall lian hos en tili församlingen törhända fUrsia gun—'

gen anländ prof—predikant kuuna utreda furhullandet med dennes Fin-
ska, i synnerhet som, då efter bruket, äfven lysningar lemnas denne i
händerna, dessa, som bekanl, innehålla namu, så Ula skrifna, alt den
som nödgas uttala dern enligt orthografin, derigenom förefaller
okunnigare i Finska, än mången annan i församlingen tjenstgöran—r
de, som känner kuru naimien uttalas och således äfven borde skrif—-
vas. i

Alt äfven eljest utmävktave Pastovev, så fvamt icke Finskan ingåv
i devas lävdoms-pvof, kuuna uvaktlåta detsammas gvundligare inhem-
tande, kan beklagligtvis nogsamt bestyvkas. Refev. kännev en ibland
de stövsla fövsamlingav i sjelfva Savolaks, dev kyvkoböckevne annit
fov pav decennier sedän upplogo bya-namnen, e huvu ställda i sedvait-
lig alfabetisk ovdning, sälunda, att Haapataipale ftvoligen fuviit
skrifvet HaabataipaleJ fövekom föve Haahkala, Seppälä (fordnrk
tövhända SäppäläJ eftev Soikkala, samt Olkkolanniemi (Alkko-
lanniemi?) eftev JVäärälä och näst fvamför "Akruwäisen-hydii,—
Och dock hafva denna församlings äfven nästfövegående Pastovev
tillkämpat sig ett vum ibland lävde och velenskapsmän, ja, dessutom
vavit nitishe själasövjave, äfvensom alhnänt älskade och aktade upp—-
välthällåve af ovdning och skich.

Hvilka qviwnor kyssa bäst. Donna qvistiga fräga finner man
uppkastad i en tvsk tidning och äfven besvarad såluuda : "Ostridigt En-
gelskorna.” Horkins anmärker I sinä visor, alt man af en kyss ostridigt
på det bestämdaste kan erfara dc Jura känslorna hos en engelsk dam.‘
Man kaliar delta förfarande kyssarues mimik”. Harman kömmit sälångt,"
att om man får en kyss af en engelsk miss, beböfver man icke någod vi-
dare förklaring öfver hennes känslor. I England hörer konstcn atfe l;ys-
sas tili en dc! af qvinnans uppfostran, Alskar flickan en man, sä kjsser
kon bonum mcd nedslagna ögon, racn så hastigt ocb eldigt, att matf tror
sig träffad af åskstrålen; är henne mäntien icke Jikgiltig, så kysser brfri bo-
nom raed nägot motsträfvighet, men ömt; är mannen henne fnllkomligt lik-
giitig, så kysser bon bonom så kalit, att man skullc tro sig beröra en
isbit med läpparna. Mol sinä vänninnor yttra engelskorna ännn Hera
gradalioner, och aldrig ger bon afskedsfcyssen åt dyrbara personer, ulan
en nastan krampaktig rörelse. En judaskyss är i England mer föraktllg

i än en krlminalförbrytelse.
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ETT OLYCKLIGT VAD.
BERÄTTELSE AF ESBJÖRA

Det var på blå porien. Några unga mäin hnde der tillsamman haft
en glad middag, sam redan skridit öfver deserten. Oekså började redan
cigarrerna tändas, och en af bordsgästerna drag, tili stöd för sinä ben,
en oupptagen stol närmare intill sig, i det lian vårdslöst yttrade. « Ex—-
cusez, messieurs! » och sedermera, temligen begvämt, utsträckte sig i
hela sin längd, hufvudet lutadl moi den ena stolsrgggen, armen sfödd
mot bordet. En annan af sällskapet hade redan lemnat bordel och sgsselsatte
sig lifligt med den ena af uppasserskorna, en ung, blåögd, vacker flic—-
ka, ännu niistän på gränsen mellon barndom och ungdom och som tills
vidare föreföll synbart generad af sin täcka bindmössa: hon bar vid
bröstet en rosenknopp, efter hvad det ville synas, med våld utrifven tili
blomma, innon dess blad ännu af egen drift öppnat sig för solen. En
tredje af gästerna sysslade, med konstnärsmin, kring en kokställning af
silfver, der en blå spritlåga gjorde sitt bästa för att uppglödga ett
gvantiini: punsch. En fjerde, som skapat sig ett rykte i salongeitta ge-
ttoni alt härma menniskor och kreatur , hade just ngss, som prof på sin
konst, gifvit några variationer på Telgevisan.

"Man måste med ge,’ yttrade baron Cesar Kopparhjelm f), och be—-
traktade mot ljuset de lekande, upp- och neddykande perlorna i sitt
champagneglas, ”att det alldeles förträffligt lyckats vår van, Rutersvärd,
alt ända tili högsta illusion idcntifiera sig med de älskvärda djur,
hvilkas hela tonverld hän, en annan Orfeus, för oss öppnat."

”Har du hört,” frågade Rutersvärd, "det svar hertigen de Laura—-
guais, fransysk ambassadör i London, gaf Ludvig XV på en ungefär
lika beskaffud propos. Denne konung, missnöjd med de äfventyr i nog
låg genre, af föga fnrstlig hållning, som man i London tillskref hans
ambassadör , yttrade, vid Lauragais första uudiens, med mycken sträf—-
het i lonen: "Monsieur de Lauraguais, il m est revenu, (jne dans votre
amhassade vous aviez passe votre temps en diners et en galds, et (jne
vous faisiez la-bas le gros cochon." Lauraguais svarade: "Sire! jag
har inskränkt mig tili alt, efter min bästa förmåga, representera Ers
Majestät." Skål, bror Kopparhjelm!"

”Låt mig se på dig" ropade nu den unge man, som intagit en
så begväm plats öfver tuenne stolar, tili uppasserskan, hvilken hän fat—-
tade i begge händer, och med en granskande, man skulle kumia säga,
förolämpande hlick betraktade. "Du ser ui som en oskuld,” ropade hau,
"men som en oskuld efter syndafallet. Du måste skaffa dig mera färg.
Litet "rouge vegetal ” skulle göra en skönhet af dig. Men det
minsta, hvarmed du kun uedcrguUa en sadan kompliment, är att du
skaffar mig en tandpetare."

"Det hnntgder på en hög grad af indolens att petä i tänderna,”
itlföll Rutersvärd, "men hvarför sitler den enda trolofvade i sällskapet,
vår lysande och snillrike vihi , ' läjinant Rlornster, så tyst och sluten

V,

’) Nalurligtvis firo samtliga naimien föiändrade tili fullkomligaste oigenkänlighet.
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) ortoch betraktar etiketten på en utdrucken "Jackson.” Urin tänker säkert
pä sin fäsltnö, litin tänker kanske pä en mäjliyen kommarille iid, du.
äktenskapet för honom presenterar sitj i sammu tjestalt, som den tomu
hti teljen, Trösia diy, bror Blomster! det f tms myeken kolsyra hus din
fästmö! J skolen bornera i kapp, "

"Ilon är, förhanna miy, en charmiini possession," läspude män-
tien pä de beyye stolarne, den nyyifle yrefve von Trois

, "jaa yjorde,
pä sisin Innocensen, min hustru uppmärksam pä hennes hah. Siulana
der uppmärksamheter frän en mans silla ih o tnerendels för hustrun yt—-
terst tilifredssiäl lande.”

”Alskar er fästmö politik, herr läjinäni?" fråyade haron li'opyör-
ii/elin, "det väre förbannadt ledsamt, ly jay har just i day hört be—-
riittas öin tuenne Irolofvade, som slayit upp med hvarandra i följd af
en tvist om representahons—kommilteens sammansättniny. De luule brä—-
kat Hiet om de bekanta bråken i Svenska Minerva , och nu är det
omöjliyt uit få detn alt yä ihop.”

'/Kotnmer icke i fråyayttrade läjinäni Blomster med ett yroft,
yodmodiyt leende, "det enda min fästmö sysselsätter sitj med utom htts-
hållet, är Hiet blomsterskätsel. Hon har nåtjru kamelier och en myrten.”

"Och hvad tänker du hvar yåny du ser myrten," infäll Bitter—
Svärd, "pä pä! tul! st l svara då?"

”Pu att vi skola få alltiny furdiyt tili brölloppet, naturliytvis.
Man vei, hur handlverknrtie Ijvya här i Stockholm. »

»Men, herr läjinäni! » återtoy tjrefve von Trois, «är herr läjtnan-
ten täti säker otn sin fästmäs fortfarande tillyifvenhet? Man har setl
exempel pä fästmär, som velat sintti opp alt vara fästmör. »

n Och det vian att derföre bli frvur,« tillade Bntersvärd.
»En kari, som alli färstod siy pä tlylika liity, Frans I iFrattkrike,

har yttrat: »Souvent ferinne vnrie ,» och Ninan de VEnclos, som var
ett mänster för t/vinnor, skref tili en af sinä tillhedjare: »Je t aimeeni
trois tnois j tn sois! trois mois, eest pour moi Vinfni. n Hvad säyer herr
läjtnanlen deroin? »

«Jo! att vi ännn icke värit förlofvade tre månader, så att jay
icke kan yttra miy deräfver med håyon säkerhet, itien noy troi jay, alt
Florentine och jay ska bli hvarandra troyna. »

»Det vore, färdäma miy, m erä, än besynnerliyt,» mumlade Kop—-
parhjetrn halfhäyt, »tuen,» fortfor hän, »se der kommer yamlu Eristin!
Jay måste väl säya diy nåyra iippmunlratule ord, sedän de äfriye her-
rarne utlärnt siy i loford for din knmrat , tien uppyående söleii. A«
väl! Kiistin lilla! vet du, att en mamsell, soin helle Diane de Poi—-
tiers, var fyratiolre (säyer 45J år y ammui, dä en herre, som hette Hen-
rik 111 af Frankrike, blef kär i lienne. Hvad säyer du om sådane
ulsiyler! Iefvei- du icke ojip på nytt, y atula Kristin!»

Det nndfaller säkert icke läsaren, alt läjinäni Blomster, atm ars en
rädbloinmiy, vaeker, välvext, välkammad, uny mun, för äyonblitket var
den skott-lafla, på hvilken sällskapets yvickhet, efter rnny och aneien-
netet, skät tili tnåls. Beunioner, sådane soin de, af hvilka vi ofvtni-



j fore i Jcorta drag skildrat tgcket och halinutgen, ufsöka vanligeti för
sin «drifi » något dglikt, beskedligt, icke tili motstånd hågadt eller mäk-
tigt villebråd, som sedän jagas »ventre-h-terreu kring alla foremål för
menskligl vetande, och ju pusslusligare språng det gör öfver de med
flit utlagda hindren, desto mera jublande stiger jägarnes glädje i höj-
den. Deremot var protokollssekreferareh Rntersvärd bland dessa Igck•
lige, som en gång blifuil förklarade, man känner ej rält af hvem, för
genier, som endast behöfva öppna sin egen mun , för att genast se hvar-
je annans spetsad tili skratl, hvilkas svagaste infall torgföras, som nå-
got ntomnrdentligt, och hvilkas dumheter någon cfåntj debiteras som
snilledrng. Model, som i ett depraveradl samballe är ett gudomlighet,
hade gifvit honom en fullmakt pu gvickhet, den ingen vågade undan-
rgcka honom af fruktan att stöta sig med modet, hvilket, med ätlöjet
tili vapen, här och hvar hjekats bilda en terroriststgrelse.

Den person, som ända ditlills värit samvetsgrannt sgsselsatt vid
punschkokaren, rätade sig nn i sin ovanliga längd och utropade hög-
tidligt: »Mine herrar! det rätta ögonblicket är inne. Punschen är la-
gom vartti, »

Enär denna person kommer alt spela en betgdligare rol i vur be-
rättelse, måste vi något längre uppehälla oss vid honom. Major Tör-
nekrantz vur en af dessa societetslifvets gåtor, som man, besynnerligt
nog! ofla anträjfar. Hau hade inträdt i verlden ntanringaste förmö-
qenhet, itien, della oansedt, ständiqt visat siq som deltagare i ungkarls-
lifvts dgraste nöjen5 hau hade alltid blifvit sedd vid de spelbord, der
pahiten bestämdes öfverdådigast, der spelet drefs vihiäsi ; i försia ra-
dens oxöga hade man mången gång öfverraskat en skgmt af honom
och derbredvid, i hei fignr, någon af de kända datner, hvilkas akti-
en för ögonblicket stodo som högst. Man visste det är sattui att
tnajor Törnekruntz räknade ögonblick, då hait för att ngttja en len och
vacker terni, var ganska generad, itien lian visste imedlerlid alltid räd-
da siq uv det tillfälliga brgderiet, och uppträdde innan kort rnera gläm—-
sdnde, än någonsin. Rgktel tillade honom en viss tur hos datner, «te-
rä dock hos de vedan gifta, än hos de obnndna skönheierna, tg
oaktadt huilita Iva och fgralio år, fastän major Törnekranti, ingalunda
sparat på frierier, hade ännu ingen siat guldrtng prgdt det betgdelsefulla
fingret på hans venstra hand och hän hade tills vidare endast i in—-
bilhiingen crfarit hvad det Ijufva bekgmret att väljä fäslmans-presen-
ter vill säga. Mu man dock icke, med anledning af hans andra seg-
var, föreställa sig, att majoren i ringasle mån var, hvad man kallan
vacker kuri, att ens hans umgänge hade något egentligen fängslatide.
Men hait ersalte med djerfhet hvad honom fatlades i behag: effronte-
viet kait någon gång supplera älskvärdheten. (Forls.)
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ETT OLYCKLIGT VAD.
BERÄTTELSE AF ESBJÖRiV

(Forts. fr. IV;o 20.)

»Emedan vi nti,» inföll Rutersvärd, »äro vid den vändpunkt ien
karlmiddag, då damerna alltid bli samtalsämnct

, ty här vid lag ge
vi tryffeln och ostronen vår sisia välsignelsi, och tili ooh med sportti-
sen väre graflagd tilan ytterligare åminnelsetal alltså, niine herrat'!
får jag aran vördsamt foreslä er alt tornina ett glas pnnsch, sadan
den ngss gått ur vår konsterfarne viins, major Törnekrantz händer, för
damerna. Jag önskar, tninc herrat'! att deras lif för framtiden mätte
fgllas tillrächligt af toiletten, promenaderna, konversationen, galante-
riet och dansen, att de mätte lära sig tillräckligt uppskatta behaget
af en elegant, glänsande, poetisk, hvit, genomhruten silkesstrumpa, med
darrande tnasker, elastisk spänd öfver en förtjnsande Hien vrist, för att
icke vidare draga pä sig den gemena, satans fuia hlåstrumpan, hvilken
allltnera och tnera tyckes vara pä väg att bli deras (tiskiingsplagq. Minä
herrar! Ninon de VEnclos hade sinä »martyrs ;» mademoiselle de Ram-
bonillet hade sinä »monrants.» Mätte vår tids damer hvarken ha det
ena cller det andra, och bror Törnekrantz, pä hyggligt sätt fä sig en
fästmö! Har Rlornster funnit sin Florenline, hvarföre skulle icke äfven
ett skönlockigt hufvud, besegradt, böja sig inför Törnekrantz. Mätte
damerna hädanefter icke tnera, iin livad ytterst behöfligt är, bemöda
sig alt synas heliga och höjda öfver jordens sinä passioner. Mä de
erinra sig, att den sublimaste af Rafaels madonnat', Madonna della
Sedia, pä kostymen och accessoirerna när, icke är annat, iin helt sini—-
pelt porträttel af la Poruavina, af den mesi glödande bland Rafaels
iilskariniior.ii

Här afbröls Rutersvärd gettoni en temligen högljudd gäspning af
en bland sällskapet en gäspning, soin med afsigt tycktes beräknad
att göra diversion i den inspirerade talarens föredrag. Den person, soin
sälunda gjorde sin närvaro bemärkt, hade under de föregående sanita-
len icke yttrat ett ord, ntan i filosofiskt lugn förtärt ett par klasar hög-
röda, skälfvande drufvor, sotii lian, med ett vandt ögas urval, lagt pä
sin deserttallrik, hvars ostindiskt rika, fantastisien bildverk hän emel—-
lanåt sgsselsatte sig att studera. Hän var en man af mera angenätnl,
än egentligen vaekert yttre, med harmoniskt förenade anletsdrag, med
(jvickt öga och spirituellt leende.

»Min hara Rutersvärd!« ytlrade denne interlokutör, rned en druf-
va vägd mellan flugrarne, «förlåt mig alt jag gäspade, rnen du und—-
fägnar oss med förtvifladt bannala fraser. Alt göra sig lustig pu gvin-
nans bekostnad, hör så tili hvardagliglieterna harlar emellan, att ett
geni, och för något dglikt vill du väl ändu gällä, bror Rutersvärd!
borde kuuna brgta sig en inera originell väg.»

»Välkommen pä banan, ädle kämpe!» ropade Rutersvärd, »det är
Alanhan pä dtn unga frus hioudu lockar, soin kallar dig inom shrankel.,,



jp'* jO * S~ '»Jag fruktar,« mvrnlade von Trois ,
»«// de der lockarne likväl *4

egentligen hafva den färg, soin fransosen, ariigt vndjålhinde, lullan
»blond ardent,« oeh svensken nämner helt simpelt; »rödt.«

Fru Nicoiai var verkligen , du mun i viss dager heiralciade hen—-
nes locknr, rådhurig. Hermes mun, grosshandlaren Nicoiai, en mäti nm
ålta eller Hio och tjugo år, kade kansio, inom det sällskup livari vi in-
fört läsaren, den högsta bildningeh; en vnder svenska förhållandenfvrstlig förmSgenhet kade sali honom i tillfäUe ali några år i alla
rikiningar genomsiröfva Europa och derunder somia skatter af erjät en-
kel och menniskokännedom, hvilkå, nedlagda på gruuden af en allvur-
lig klussisk underbyggtind, siädse horde göra herr Nicoiai, öfverallt der
hän visade sig, tili en ganska uimärkt, tili en närä nog lysande per-
sonlighet. Hän hade iidigt gift sig tned det idealiskt vaekra föremalet
för en ungdomspassion ; hän var far tili en treårig, blåögd cherub,
som, sm ekandc, kläftrude sig vpp tili hans läppar, då hän återvände
från sitt europeiskt välberyktade kontor, meri, gettoni en hesynnerlig
vdets lek, i följd af den dvnkla Nemesis, som förbjuder någon stofletslycka alt vara fullkomlig, fattades derina bildade, har monisia , riisi be-
gufvade natur ej säilän af en gryrn, tärande hypokondri, som mera än
en gång kömmit honom nti rned en slags lysteri kansia hefrakta emel-
lanåt den skarpa eggen på sinä rakknifvar, emellanåt de yppigt, rned *

underlig lockelse svällande vågorna un der Norrbro.
Nicoiai tog tili orda med ett. vältjud, en klang i organen , som

rnan säilän finner hos manliga stämrnor: "Hvem vill förlunka gvinnan,

orn hon någon gång, utiröltad af hvarandra, veckor igenorn, jagande
haler, med hufvudet hvimlande af alla de själlosa och svulstiga koni—-
phmenter, huilita j, rnine herrar! använden för alt spränga ett hjerta
i lujien, i ett stödjande soffhörn hdpkrupen nied sinä tankan, slutligen
måhända knmmer tili en aning, ait hon iin du möjligen kari vara skg—-
pad tili nägot hätlre, än ait parera sig, speglu sig, dansa, sjunga en
uria och kvrtiscvas, serde/es, niinä herrar, som i eri sätt uit kurlise.ru
icke så säilän ligger någol näsiän förolumpande. I den hyllning, j
helgen en gvinna, jag menar icke här någon af de olyckliga, som mun
kurtiserar emiäsi för aft hana, vian af den verkliga, veritabla, såkal—-
lude societeten, skall en uppmärksam beiraktare ulan svårighet kurina
upptäcka nägot frdekt, något sjelfkärt, mi goi af nitlonde seklets cynism,
hvilken ganska väl låler jörena sig med en utsökt klädsel, rned städade
maner, ty derina cynism ligger i själen. Vore jag gvirina, skulle
min själ, i ali sin stolthet, resa sig rnot en dylik hyllning, som äfven
verldeh nänmer med det förnedrande namnet: kurtis. Den ämmä, tyst~
laina uppmärksarnhet en chevalerisk, en ädel kansia helgar sitt hjertas
darn, hur står den tillsarnman med det eviga pladder orn väder och
vind, orn soi och måne, orn emellanåt icke fvllt rena föremål, som kär-
leken nu för tiden bar på läpparne. Jag sknlle rodna ali inför en per-
son jag älskar naruna ett sudladt namu, häntyda på ett fallet rykte
for hennes skull, ty det låga, det dåliga här icke, som ord endast, få
hvilu på hennes läppar, sorti sgvalhr hioit, stisu för hennes öron j in-

% . JH



J» galunda, niine herrar, för min egen: jag har seit hvad verlden eger
f djupast fallet, hvad den i sgnd har mesi storartadt. Tillåten mig,
/ mine herrar! ett enda exempel, för att inför er någorlunda gora tyd-

ligt hvad jag menar med kärlek. Ide tider, då mun ännu nägon gång
ärade guinnor, som drottningar, och drottningar, sora gudomligheter,
förälskade sig hertigen af Medina, hlickande uppåt, såsoni en äkta
spanjor, i Filip lV:s g emät Elisabeth. Uuder en af hanoin för de kung-

liga gifven festlighet satte lian eld på sitt palats, endast för att dy-
medelst köpa sig företrädesrättigheten, att, som värä, i sinä armar fårädda drottningen ur lågorna. Jag har anfört delta exempel, för
alt dgmedelst antgda, alt i hvarje sann, innerlig kärlek ingår upvoff—-
ring, soin ett hufvud-element. J, mine herrar! älsken nägon gång med
serskildt afseende på den möjliga hehällningen."

”Det var fan tili straffektion!" uthrast Rutersvärd, "du har öf-
ver oss svängt sjelfva Birger Jarls gissel! Rusken på er, mine herrar!
det skall vara en ngttig rörelse efter utståndet prggelstraff."

” Men, bror Nicolaiinföll Törnekrantz, "vet du rätt hvilka
gvinnor du tar i försvar, tili en stor del kokeita , tillgjorda stycken,
som, i stället för uppoffringar, icke förtjena annat än att uppoffras.
Det fnnes gvinnor, som ordentligt tilltro sig alt göra narr .

.

"Af öfverårige friare, det ur väl möjligt," fullföljde Nicolat, och
Törnekrantz hade den goda takten att icke taga humör: "men ulan
tvifvel finnas bland dessa ijviunor många ulskvärda, själshöga, dyg~
diga .

.

"Se så!" uthrast Kopparhjelm, "nu talar du tili och med om
(jvinnodggd! Låt oss då heldre tala om den Macferlandska hillan,
om den magnetiska flickan, om norska hafskraken eller nägon dylik,
lika bastant hoax. Träffar du någon gvinna, som är dggdig, så här—-
rör del helt simpelt deraf, att hennes äggd aldrig värit ställd på prof.”

"Ja! för min del," gtlrade grefve von Trots, "får jag äimin-
Stone öppet förklara, att jag mera förlitar mig på min hustrus sjuk-
lighet, än på hennes dggd."

Man såg att denna alldeles opåkallade cgniska bekännelse, på
åiminstone ett par af de närvarande, gjorde ett pinsamt intrgck.

’T sådant fali Igckönskar jag dig tili ditt äktenskap," ulropade
Nicolai, och blickade mörkt på von Trois.

(Forts.)



EOMA^EN,

iimosnifT för du skösia umimii.

1846.

J\s 22.

\\ —— A

(vV Wiborg, hos Johanna Cederwaller et Son, 1846. Clyi
Imprimatur; Jac. Judon.



ETT OLYCKLIGT VAD.

BERÄTTELSE AF ESBJÖRS,

(Fovts. fr. IV:o 21.)
” Gör, soin jag, minä herrat'!" skrek Rutersvärd, och slog sin arin

otn uppasserskans lif■, ”så länge j sålunda hallen vakt om en vacker
midja, "a prendre dans les dix doigts” ') kuntien j åtminstone vara
lugna för andra otroheter, än tankans."

”Och jag, minä herrat-!" inföll Nicolai, med någon häftighet,
"förklarar, alt jag tror på gvinnans ädelhet och renhet, tror, att förhenne finnes en högre bestärnmelse, än att vara en vehikel hioit för
mannens nöjen, att reta hans sinnlighet i salongerna och tillfredsställaden i boudoiren. Jag tror, att lättsinnet, vår tids arfsynd, gör mäntien
lag och grgtn, ig den gör honotti egoistisk, och att annars en ötn, en
verklig passion skulle tnindre ofta, än soin sker, höra tili lyxartiklarne
i hans lif. Jag vet alltför väl, att datner fintias, hvilka aro den Stora
verlden förkroppsligad falskhet endast och egenkärlek, men med stöd
af egen ljuf erfarenhet, med excinplet hemtadt från mitt eget husliga
lif, kari jag försukra er, minä herrat’, att jag, på min vandring ge-
ttoni lifvet, åtminstone träffat en gvinna, sorti det endast fattas vingar—-
ne och odödligheten, för att vara en engel."

"Lycka tili, bror, lycka tili!” ropade åtskillige och tömde sinä glas.
dian letnnade bordet.

Någon stund derefter återfirma vi major Törnekrantz och gross—-
handlaren Nicolai inbegripna i ett satutai, just med atiledning af hvad
i del föregående blifvit sagdt otn gvirman, kenties ställning och egen—-
skaper.

Med den utomordentliga säkerhet, soin var ett fratnsiående drag i
Töriiekrantz karakter, yttrade denne:

"Det finns ingen gvinna, med undantag af den späda, skygga
fliekan, soni jag icke leder tili det mol, jag önskar, blott hoit icke förut
faitat en hestämd ovilja emot tnig. Min vedan vunna erfarenhet är 1nig
i sådant hänseende fullt tillräcklig. Utaf din egen hustru skulle jag
kuntia tilltvinga tnig ett rendez vous.”

-Tala icke otn min hustru,” yttrade Nicolai, med en sträng toti—-
vigt på orden, ”hon hör icke hit.”

”Nicolai kastade en föraktlig blick på ett hörn af ruinmet, der ett
par af uppasserskorna befunno sig, omringade af fent eller sex lifliga
kurtisörer.

”Att du blott vågar svara på min propos med ett förbud att vi—-
dare tola derotn, tyckes bevisa någon fruktan, någon tveksarnhet om
den möjliga utgängen af ett försök, Jag är imediertid beredd att foga
tnig efter din önskan. Jag vill icke plågande vidröra ett sårjtart ställe.”

*} Vi bedja ora nrsäkt för de tidt och ofta återkommande fransyska uttrycken, men de hora
oundvikligt tili skildringens "lokalfärg.”



Nicolai miilte Törnekrantz från hufvudet tili futlerna. Sedän ui—-
brast hän skraltande: "Så alt du verkligen kun ha den oförsyntheten
förtuoda, att min hustru . , . ha! ha! ha!”

"För din hustru på I‘uhls och Schnötzingcrs maskerad- i morgon,
lemua mig hioit för en timma hetmes arin, och jag parerar, att jng
pä denna tid skall utverka mig ett möte hemma hos mig pä minä eg—-
na rum. Sedermera kan du skratla sä mycket du hehagar.”

Nicolai kände en utomordentlig vedervilja för att göra sin hustru,
på hvars uteslutande iillgifvenhet hau i öfrigt icke ett ögonblick tvif—-
lade, tili föremål för ett lättsinnigt, ett pojkaktigt vad. Men hau bäf-
vade tillhaka för en fruktansvärd gudamukt inom det moderna, sociala
lifvet, för åtlöjet. Hän fruhtade att hans nekande skulle tgdas, soin
misslroende, och således alltför Ula stå tillsammun med den varma,
passionerade tillit hän i det föregående yllrat för sin hustru.

Efter några ögonhlicks inre strid, yttrade Nicolai med konstladt
lugn tili Törnekrantz; "Jag antar äiti vad. Du skall på maskeraden,
under en timmas tid, få föra min hustru. Men ursukta henne på för-
hand, om hon bestämdt afslår rnötet."

"Huru högt hehagar du bestämma vadet? Jag skulle önska, att
det icke tilltoges alltför knapphändigt

"Ah!" svarade Nicolai, ”låt oss sutta ui hundrade dukaier! Du
skall, om du vill, få betala dcm i terminer.”

"Da återstår hioit, att någon slår af. Koin hit, Itutersvärd! Men
du får icke veta hvarom fråga är."

Vadet försiggick i dcnJegaln fomi bruket helgat.
Fru Nicolai vnr en af de vackraste gvinnor på sin tid. Hennes

gestalt var serdeles Hien, hon skulle med hänförande illusion kunnat
spela en viilgörande fcc i något trollerispektakel. Men hvarje fortn var
fulländad, hennes hunder och armar skulle värit ett afundsvärdt före—

mål för Byströms mejsel, hennes fot var den minsta
, soin någonsin

uppburit ett smalben af ytterst eleganta proporlioner, Ansigtet tycktes
vara formadt af en hoit törnros, och öfver kinden lyste den bleka,
ljufva rodnad, soin man äfven någon gång finner på bladen tili detta
slags hlommor. Hennes hår, som under inflytelsen af vissa dagrar, nå-
got stölte i rödt, hade vanligen en hög gullglans af tilitä nordiskt skap-
lynne, Hennes djupblåa ögon egdc del uttryek af på en gång harnets
naivete och gvinnans kunslighet, som icke säilän utöfvar en sä egen
tjusningskraft,

Sådnn var den gviini a grosshandlaren Nicolai förde på Schnötzin-
gers maskerad, för att der undergå ett dygdeprof, som, derest hon ve-
lat det, icke kunnat annat, än förefalla henne sårande och förödmju—-
kande.

I)ä Törnekrantz, i fullkomlig redig sinnesstämning, ulan cham-
pagneäugnr spökunde i hufvudet, började ufvertänka beskaffenheten af
det vad hau ingutt, fatlade honom oemotsiundligt en viss fruktan alt
bli den tappande. Hau erinrade sig, alt icke ens det mest lösa scjvaller
vågat öfver fru A icolais rgkte fläkta en- halfdragen undu af tadel 5



hän kundi: icke för sig sjelf dölja, att större delen af hans segrar i
kp kärleksvug liknade rekrytens, som högy antien af en fende, af hvilken (S#

p) en annan vedan huggit hufvudet. Hau bäfvade alfvarsamt iillbäka för mf
f tanken alt förlora hundrade dukater•, i hans ekonomiska slällning,

sväfvande på branlen af ett bråddjup, behöfdes det blott en aldrig sä
Hien tyngd, för alt ohjelpligt draga hanoin i förderfvet. Hän beslöt alt
gvip a tili en list. Den var låg, lumpen, usel, tuen i hans slällning ur-
suklligare un i de fleste andras. Du det giiller alt halla sig uppä.eller
sjunka, erkänner menniskan icke mera någon morat. lian hon rädda
sig tned att i dödsångslen omfatta djefvulen sjelf, sä vedervågdr hon
försöket. Deremot har det alltid förefallit mig temligen löjligt, da jag
huvi någon prisa en niillionär för hans hederlighet. Shänk Peru ål den
största skursk, som gär i ett par skor, och jag vill halla fem mol ett,
alt hau blir hederlig kari. I sig sjelf är det visserligen intet nöje att
vara en bof. Det är hunger eller snikenhet eller fåfänga eller afund,
behof eller passion, som störta menniskan in på brottets bana. f

3led sin föresalta pian väl förberedd och öfvertänkt, inträdde Tör-
nekrantz i maskradsalongen, och inslällde sig genast i den loge ,på för-
sta raden, der Ar ieoiai med sin fru efter öfverenskommelse lagit plats.
JVågon stund hvälfde sig samtalet kring fullkomligt likgiltiqa äimien,
kring Schnötzingers stråkförning, kring de genom prakt eller itrblekt—-
het mesi i ögonen fallande kostgmerna, kring sinä gissningar under
maskerna på de närmast siltande dominoima. 31ed den spelade in—-
gifvelsens tvära utbrott reste sig då Xieolui frå,n bänken, under for-
mulan, att hän glömt sin nyckel i kassakistan. Hau muste ögonblick-
ligt skynda tili kontoret, och anbefallde siti hustru åt Törnekrantz s
omsorger och beskydd.

Fyrn trappor upp i det hus, hvars andra våning Törnekrantz
bebodde, fanns inhyst en fattig enkä tned fyra barn, som vid flere
tillfällen fått emottaga besök af Fru JMieoiai, hvilken med egen hand
der torkut nödens tårar och brutit vulgörenhetens bröd. På denna
omständighet bgggde Törnekrantz sin pian. Hau lät, i den- tfailiga
enhans namu, skrifva ett bref tili fru Nicolai, livari hon bejyor sin
vulgörerska, alt ännu satama natt, orn också endast på några öggnblick,
skänka henne ett besök. Hon kämpade vedan med döden, heite det i ,
brefvet, men kunde icke i lugn lägga sinä ögon tillhopa tili den
sista sömnen, innan hon fått anbefalla sinä efterlemnade sinä i de-
ras enda jordiska beskydderskas otnvårdnad. I ett postskriptum fanns

\V tillugdt, alt brefskrifverskan , tned hänseende tili reparation ä hennes /,

B fordna boning, fått tillstånd att flyita ned i ett rum af andra vatiingen. IL
(Slntet följer.)
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ETT OLYCKLIGT VAD.

BERÄTXELSE AF ESBJÖUN.

(Forts. och slut fr. IV:o 22.)
Med den säkra blick, som ej säilän tillhör industririddaren, hade

Törnekrantz ganska klokt baserat sin operationsplan på den kända väl-
görenhet, som städse utmärkt fru Nicolai. Hän hade beräknat, nti den-
na en döendes åkallan för henne skulle ega en vida starkare drag—-
ningskraft än herr Schnötzingers rnusik och balgästernas frenetisha pol-
kor. I sådant ändamål höll äfven hans vagn utatiför operahuset, fär—-dig att när som helst afgå tili sin bestämmelse. Sedän Törnekrantz,
genom den falska uppgiften af våning, lockat fru Nicolai in i sinä
rum, hade lian någon obestämd aning, alt möjligen det förderf, som
lag i sjelfva atmosferen, skulle kornina honom tili hjelp, att hän åtmin—
Stone i utbyte mol ett löfte, att för ingen nämna, ilet fru Nicolais steg
sväfvat öfver hans mattor, skulle kuuna utverka sig hennes medgifvan-
de att aldrig, inför sin man eller någon annan, yttra ett ord orn det
sait, hvarpå hon blifvit ditlockad.

Skulle det falla Nicolai in att afbryta den påbegynta tetc-a-teten
antingen i vagnen eller uppe i Törnekrantz egna rum, hade den fön-elikväl allt möjligt skäl i verlden att tvifla på sin hustrus uppgift om
brefvet, serdeles då Törnekrantz, säsom vi nedanföre få tillfålle erfara,
beslutat att, på ett eller annat sätt, skaffa detta furliga bevis iillbaka
i sinä egna händer. Med ett ord, under hvad stadium af tilldragel-
sens fortgång, som Nicolai uppträdde,, för alt hejda densamma, skulle
Törnekrantz icke gerna kuuna bli betraktad annorlunda, än som den
vinnande, serdeles med den kännedom hän egde af Nicolais ridderliga,ali småaktighet skyende sinne,

"Jag har ett bref tili er, min fru!" yttrade Törnekrantz sedän
Nicolai aflägsnat sig. Fru Nicolai betraktade honom med ett uttryek
af förnndran i sinä stora, blu ögon.

”Ett bref från en fattig,” fullföljde majoren, "en irasig gosse,
som förgäfves sökt er i er bostad, frågade efter er i teaterförstugan.
Hau hade härt af edra domesiiker, att ni farit på maskeradbalen. Jag
emotlog brefvet, med löfte att öfverföra det tili er.”

Vid ordet fattig, glänste genast i fru Nicolais ögon en stråle afdeltagande, af interesse. Hon emottog utan hetänkunde brefvet, hvilket
hon i början med ett slags skygghet betraktat.

"Ah, jag måste nödvändigt dit,” yttrade hon, sedän hon, nedlu-
tad i logen, genomögnat papperet,

"Jag hoppas ni icke förgäter, att ni har här en riddare, lika vil-
lig som skyldig att följa er öfverallt, hvart ni behagar bestämma

’ Men kanske ni fmner det alltför afskräckande, om jag säger er,
att min pligt kallar mi g tili en fattig, en döende. Det är kanske bäst,

jag afvaktar min mans återkomst."

— jBl
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"Ah! min fru! "Qui donne aux pauvres, prete au Dieu.” NekarI ni mig att få vara delaktig ier välgerning? Miti ekipage står ju fär-digt. Det vore ljuft att återvända hland nöjets yra dansar med medve—-
iandet af ett lättadt bekgmmer, af torkade tårar. Men som ett minne
af detta ögonhlick, af en god geming, öfvad tillsamman med den Ijuf-
vaste, den huldaste af tjvinnor, tillåt, att jag uther mig få kehulla den
der lilla biljetten! Den skall hädanefter för mig bli en helig relik,’'

Ah! herr major! det är det minsta, hvarmed jag kan erkänna
er chevalereska uppoffring af maskradens nöjen, endast för att följa ettfruntimrner tili en torftig dödssäng.” ,

l i hafva af kännare hört påstås, att kolen i helvetti skola lysa
med en alldeles egen glans. En mörk eld, närteslägtad med denna
glans, lågade i Törnekrantz’s öga, då hän af fru Nicolai emottog det
vigtiga papperet, enda afgörande heviset på hatis låghet.

Snart sutta Törnekrantz och fru Nicolai i vagnen. En personhoppade upp bakpå. Det var Nicolai. Ekipaget stannade utanför Tör—-
nekrantz s hostad. Eid skenet af gatulyktan såg Nicolai sin hustru, som
under äkningen aftagit masken, stödd på majorens arin, skynda in i
förstugan,

Nicolai gjorde en rörelse, liksoin för att störta fr am, men lian
hejdade sig.-

Har hän redan vetat snärja sinä hand om själen, har henneshjeria redan värit mig otroget? Nå väl! må hon fullända! Jag för-smår att åt mig rädda den sumre delen af hvad jag så innerligt Pii-
skat! Må kroppen följa själen åt!"

"Den enstiga gatlyktan ser, i nattens tysta timmar, mycket elände,
men ännu aldrig hade den lyst öfver ett så gräsligt uttryck af grym-
maste förtviflan, som det, hvilket i detta ögonhlick förvrängde milliä—-
närens anlete.

Hän ilade kori, såsom jagad af furier.
"Hvad är detta?" ropade fru Nicolai, uppkommen i Törnekrantz’s

våning ■ "Ni har tillåtit er ett oerhördt gäekeri, herr major! Oppna
genast er dörr. Jag måste bort."

Törnekrantz vågade ett knäfall.
"Förlåt ett bedrägeri, hvartill jag, vansinnig af kärlek, tagit min

tillflygt! Ah! min fru! om ni visste, hvad jag har lidit ”

"Vare det långt ifrån mig, herr major! att vilja veta det. Min
enda vilja är här att komina ut. Oppna eller jag gör butler!"

Majoren ansåg sig böra ändra operationsplan. Hau steg derföreupp , och yttrade med isande köld: "Var, för ali del, icke så narrak—-
tig! Ni känner icke, hör jag, det stdlle der ni befinner er. Hvarje
(jvinna, som träffas här, i minä rum, vore hon också min egen släg-
tiiig, går endast vanryktad öfver denna tröskel. Imedlertid jag skall
oppna för er, som en artig riddare, den der icke kan emotstå sin skö-
nas tårar, jag skall, "sauve et saine,” på maskraden återställa er hui-
da person tili er herr rnan, men med ett viikon ni måste vid er ära,
som hustru, vid er salighet, som kristinna, svärja mig att aldrig, för c .



hvilken dodlig som helst, yppa anledningen tili delta Ulla äfveniyr,
hvilket ni torde förklara soin ett infali

} ett försök, en frestelse, huru
ni behagar.»

Fru Nicolai aflade den begärda eden. Men lion träffade icke sin
man pä maskraden, icke sedermera i hemmel. Hau var försvunnen.

De första vurflägtarne susude i de hnoppande träden. Sakta sor-
lude rännitarne, uppsvällda af den försmältna snön, längs Djurgår•
dens berg, och kastadc sig slutligen i den nastan isfria Brunnsvikens
dunkla vatien. Nya, glada liirkor hade längesedan efterträdt den för—-
sta, åt norden förirrade vårsångaren , hvars unga lif, emedan det gui-
de en dukat, blef så kort, su flygtig, och föll innon hän ännu fått
säkä sig en maku, en deltagerska i sommarns solbeglänsta fröjder.

Ungefär summa kalteri, af hvars medlemmar vår berutlelses första
början lemuat en kort skildring, hade äterigen samlat sig pci Blå Por-
ien. Glädjen och champagnen skummade i luket', ett par af bordsgä—-
sterna befunno sig redan i skjortärmarne5 Rutersvärd hull just pä atl
prisa fru Nicolai lycklig, emedan hon när som helst kunde börja an—-
lägga sorg efter sin redan i flere veckor saknade man. Det är ingen
blondin, Ullalle hän, som icke svart kläder »a merveille.u

I detsamma öppnades dörren, och gamla Eristin inslörtade, med
förskräckelsen mulad i sitt ansigte.

»Kors i Jesu namnl» utropude hon, »grosshandlarcn Nicolai har
flulit opp vid Framnäs.n

Men i detsamma logo hennes sentimentala tendenser öfverhand,
och hon brast i gråt. »Hau var ändå en hederlig, fasiän litet but-
ler herre,u for! for hon snyftande, noch hän gaf dessutom duktiga
drickspengar.u

Siillskapet Hade, om hvarannan, ned tili stranden nf Framnäs.
Der vnggade vågorna så lugnt millionären, som de skulle vag-

gat tiggaren, hvilken af hunger och köld bragts tili sjelfmord.
På en but, som i hast anskaffades, fördes liket i tysthet tili siä-

den. Ingen klocka ringde, ingen vältalare öste sinä fraser öfver stof-
tet af sjelfspillingen.

Man ser häraf, atl en lättsinnig handling, och en sadan var,
äfven ä Nicolais sida, det ofvanbeski-ifna vadet, icke säilän leder tili
följder, dem ingen mensklig slutkonst kan beräkna.



ROMANEIN,
i

WMOSIRIET FOR Dl SSÖM LITIRATII.

1846.

J\o 34

Wiborg, hos Johanna Cederwaller et Son, 18JC.



LEOCADIA,
satm tilldragelse ifrån 19 århundradet,

af Tuaddecs Bulgarin.

(Öfyersättning frän Ryskaa.)

Tili f. d. Ungerska öfversten TValettis villa ankommo flera guster,
Efter middagen föll ett starkt hällregn och den muntre värden öfvcrta-l<J-de sinä gäster alt hos honom tillbringa nallen. Värdinnan besörjde
om (jvällsvarden $ de äldre damerna, soin sintit sig i en ring, berättade
för hvarandra dagens nyheter och familjeförhållanden 3 gubbarne toi—-
stade om politik, och berömde, enligt gammal vana, förjlutna tidev,
ungdomen af hvardera hänet roade sig med lehar. Öfverste TValetti
sait närä kuminen vid schackspelet med den gamle presidenten PVull-
mers, hvilken vida hellre fattade den bredvid honom stäende pokalen
med tokayervin, un schackpjeserna. Plötsligen hör man bullret af ett
åkdon, och pisksmällar. Hela sällskapet intogs af en enda kansia
nyfkenhet, Öfversten höjde upp hufvudet, och handen, soin skulle flytta
pjesen, stadnade. Presidenten betjenade sig af delta ögonblick, tog sig
en klunk af vinet och vände hufvudet mot dörrn, dit alla närvaran-
des blickar otuligt riktades. Andtligen klingade sabel och sporrar i
tambouren, dörrn öppnades och en ståtlig husarofficer intrddde ha-
stigt i salen, stadnade, såg sig omkring och kastade sig i öfverstcns ar-
inat-. "Alskade oncle l" _ "Dyre neveu/” —Se der det enda man kun-
de höra under de första minuterna af det kara summantruffandet3 och
härmed var gåtan tippiäsi. Öfverstens fru och Amalia, den ankomne
officerns syster, skyndade alt dela den dyre gästens omfamningar, un—-
der det de öfriga otåligt väntade på slutet af denna tysta scen, för att
fråga efter sinä vänner och anförvandler, som befunno sig vid armeen.

Slutligen påminte öfverste IValclli sjelf sin neveu, att de ej voro
ensamme i rummet, och ryttmästaren Ferdinand IVoletti helsade sär-
skildt pu hvar och en af sinä fordna bekanta, hvilka med möda igenkände
honom. Mio hr hade hän tillbragt vid armeen, skild från sin hemort, och
efter freden vid Paneville (är 1801 J besökte hän nu för första gun—-
gen, efter sh

.
läng tid, sitt fädernesland, det lyckliga Ungern. Under

denna tid hade mycket förändrat sig! Hans skolkamrater hade blifvit
män ,• de små, älskvärda flickorna hade blifvit fullkomliga skönheter,
de större flickorna stadiga mödrar, gossarne ynglingar, dc urblekte skön-
heterna gummor och gubbarne ännu mera uifvarsammu än förut. Krig
och mödor hade äfven förändrat Ferdinand. Hän lemnade fäderneslan-det soin en nittonårig yngling, vacker som en dag, och älervände som
en manlig krigare. De suurta moustacherna hade utvidgat sig pu hans
mörka ansigle, ett djupt ärr gick öfver pannan och högra kinden-, veti-
sinä armen bar hän i hand. Marice Teresice och S:t Leopolds ordnar,
soin vårdslöst hängde på gullsnoddar vid haiLS doloman, utvisade alt
hän fått sitt sär med heder. Tiden före (jvällsvarden förgick hastigl



under ömsesidiga fragor och då bordet scrverades, förde alla gästerna
den ankomne i triumph tili bordet, och den stolta presidenten afstodat honom högsätet. Lycklig den, som efter krigets mödor, kan hvila ui
sig i kretsen af slägtingar och ungdomsvänner I

Då en broderlig pokal med gammalt tokayer gick laget omkrinq,
sade öfverste Waletti tili Ferdinand: "Af tidningarne kanna vi dina
hederstecken. Men det vore angenämt för mig att från din mun utför-ligare höra de bragder, i hvilka du, min älskade brorson, uppehållit
IValettiska slägtens ära och anseende. Jag tror att alla minä vitrda
gäster skola med nöje höra dig." "Vi bedja ödmjukast," sade presi-denten, “jag förutsåg att det af dig sknlle blifva en tapper husar, re-
dan då du bodde i mitt hus och tufflade otn alla skolgossar i Ofen .

icke undantagandes ens minä söner. Berätta huru du värit ihop med
Fransoserna ?”

"De ordnar jag erhållit aro ett verk af slumpen,” svarade Ferdi-
nand. "Hvarje Ungrare hade gjort detsamma i mitt sialle. Lyckan gyn-
nade mig.”

"Du har rått, Ferdinand," yttrade öfversten. "tfngraren behöfverendast tillfölle för att utmärka sig.”
"Men behöfver då en infödd Osterrikare mer iin endast tillfället

för att utmärka sig," sade presidenten Wullmers, rynkande ögonbrynen.
”Jag talår endast om Ungrare, och ej om Osterrikaresvarade

Ferdinand leende. "För öfrigt upprepar jag endast det soin Franso-
serne vara fiender, Ryssarne vara bundsförvandter och Italie-
narne, vittnen tili vara bedrifter, hafva yttrat." Ferdinand jem-
kade, sinä moustacher och såg leende på de sköna tärnorna, hvilka
med känslan af nationalstolhet åhörde hans tai.

"Du är allt onnu summa Ferdinand, som du var i skolan," ytlra—-
de presidenten 5 "allt ännu tycker du ej om Tyskarne." Ferdinand teg,
och presidenten ville ej fortsätta toisten, utan tog sin tillflykt tili po-
kalen.

"Heratta oss nu något om dig sjelf," sade öfverslen, ooh Ferdinand
börja de:

"J kannen den seger de Allierade vunno öfver Fransoserna vid
Novi, 1799, Väri regemente var då i avanlgardet tillika med de tappre
kosackerne, med hvilka vi lefde vänskapligt, som bröder. Då vi sim-
mande begåfvo oss öfver floden , anföll oss en stark Fransk afdelning,
i afsigt alt afskära oss. Ungrarne bröto sig igenom i kolotin ooh ko-
sackerne i tirallieurkedja med sinä pikar. Vi skingrade fienden och
marcherade framåt för att rensa och intaga slätten. Oförmodadt delade
sig den Fransko kolonnen, och från midten sprutade på oss en häffig
kartetscheld. Vara leder glesnade, och de tappre husarerne kammo i
villervalla gettoni delta oväntade möte. Ernellertid vadade vår armee
öfver och vår oordning hade kunnat hafva farliqa följder. »Låt mig
taga dessa fyra små kanoner,« sade jag tili öfverslen 5 »gör ni falsk
attague mot flanken, jag kastar mig i midten och ske som Gud villin

»Dravo!» sade öfverslen, »Gif mig kauden, Ferdinand, jag igen-
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(fyf känner hos dig minä gamla vänners och kamraters, din fars och fav-*2) hrors blod /« »Den tappre Grubius,« sade öfverste frVahtii, »som S*
J) tili och med under kartelschregnet kom ihåg mig /« Ferdinand fort• R

for: »Jag aflägsnade mig från fronten med min sgvadron, och sain- '

lade de skingrade kosackerna som flankörer; hornen dånade, det gafs
etti hurra; öfversten störtade mot flanken , och vi kastade oss i tnid-
ten mot kanonerna. Ett skott, ett annat kanonerna aro vara, artil-
leristerne nedhnggne, Franska kolonnen på flyhten, fältet rent. Den
store Suvoroff befallte mig att uppvakta sig $ med egna hän der f aste
hän på mig S:t Leopoldskorset och sade: »Bär det ärligt, slåss tap-
pert och förtrösta pä Gudln

i>Lefve den Ryske Hannihal, den namnkunnige Suvoroff/« ut-
ropade öfverste JValetti, steg upp och tömde höglidligt pokaten.

»Lefve!» ropude alla gästerna och ett högt uivat ekade i salen.
«ForIsalt, min älskade brorson, forlsäit!« sade öfversten, utom sig

af glädje. »Mitt blod kokar, jag blir ung ånyo af din berättelse .«

Ferdinand fort for;
»I Juni månad 1800, slogos vi en hei dag vid Marengo, för-drefvo Fransoserna från stridsfältet, och trodde’ redan segern va-

ra vunnen. Flera regementen återvände från stridsfältet, trossen från
arriergardet närmade sig redan armeen j de uitröttade soldaterna van-
drade hoptals på slätten, sökande lugn under trudens skugga. Vår
främsta linie stadnade, endast skarpskyitarne och flankörerne voro i
handgemäng. Fransoserne retirerade på alla punkier. Plötsligen stad-
nade de. / centern framryckte en tät kolotin af grenadierer i björn-
skinsmössor; den tågade tyst och långsamt frumåt, som ett svart moiti
före starttien. Framför kolonnen syntes tuenne ryttare: det var Na-
poleon sjelf och hans van Desaix. I ett ögonblick skallade på
den Franska Unien krigsropet: frumat! Med fälld bajonett ka—-
stade de sig på vårt uttröttade infanteri, och drefvo det framför sig.
Franska kavalleriet fullbordade oredan. Förgufves ville vårt artilleri
motstå fiendernas snabba anfali. Fransoserne ropade: »vive la France,
vive le premier consul ,« och som förtviflade kastade de sig på ba-
jonelt och kanoner. Vår general en chef, general Melas, hvilade sig
redan i c/varterei, och emottog gratulationer öfver den vunna segern.
Då inlopp tili honom underrättelsen att bataljen Var förnyad. Hau
kom tili hurcn, men endast för att vara ett vittne tili vårt ne—-
derlag. Fransoserne drogo oss segern ur hnnderna! Hau är ett vid—

S. under, ej en menniska, den der Napoleon!« /i
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IEOCA D I A,
sann tilldragelse ifrån 19 århundradett

af Tbaddeus Belgauiiv.

(Öfversättning från Kyskan.)

(Forts. fr. lV:o 24.)
»Un der de tma villerualla omringade en afdehiing Fransoser tven-

ne bataljoner af väri Ungerska infanteri, och högg in på dem obarm-
hertigt. Fyra sqvadroner af vårt regemente ilade de vara tili hjelp
vien tili egen olgcka. Fienden var starkare och skingrade vara husa-
rer sanit afskuro och omringade mig med en half sfjvadron. »Bröder,
hvad är att göral» sade jag tili husarne. »Mrg toin oss igetiom ,«

utropade de, och hals öfver hufvud kastade vi oss mot de fiendtliga le-
derna. Fransaserne voro, så att säga, döfvade af vårt oförmodade an—-
fali; deras tätä kolotin skingrade sig och vi trängde oss igenom. Under
vår altaque märkte jag en Fransk officer, soin höll i huuden tvenne fa-
nor, tagna aj vara slagna infanterister. »Hamrater, Uitoin oss dö förden Ungerska aran hi ropade jag och kastade mig mot offieeren: med
ett hngg klöf jag hans hufvud, ryckle bort fanorna, och huggande om-
kring mig tili höger och vensler, slapp jag ur den fiendtliga hapen och
förenade mig med de minä. Jag var då i feber, i raseri, och märkte
ej hvad som hände mig s jag iyckte att jag endast fålt några stötar;
tuen dessa stötar voro sår, tili antalet elfva. Knappt haun jag af—-lemua fanorna tili generulen, förrän jag föll sanslös från luisten.»

"Då jag återkom tili besinning, befann jag mig i krigshospitalet •

Efler tre månader voro minä sår läkta. Första dagen jag gick ut, var
det marknad i Inspruck. Jag befallte att man skulle gifva mig en ny
do loman och föreställen eder min förundran: Marice Teresiwkorset
hängde i bredd med S:t Leopolds. Ulin trogne iiäktare dolde för mig
denna glädje, fruktande deraf menliga följder för min helsa. Hän lem-
nade mig ett bref från min van regements-adjutanten, tillika med pa-
tentoi. Se der äro de « Ferdinand tog från barinfckan några papper,
och räckte dem åt sin farbror, hvilken påsatte glasögonen och läste
högti »Alskade Broder! Franska sablarne voro odelikata mot dig; en
af dem pröfvade fastheten af din hufvudskål och var hardt närä att
råka förståndet, några sablar började skämta med dina ben, och en
artig strimma kysste dig på panna och kind. Gud väre lof att du är
vid lif! Dina trogna kamraler hörde med glädje att du var ulan fara.De af dig återtagna fanorna helsa dig äfven: de hafva skaffat dig i
TVien en förgät mig ej, hvilken jag nu öfversänder dig tillika med
ett ofpciellt patent.u Latoni oss nu se på patentet. »Ledamoterna af Ma.
rice Teresias militair-ordens capitel hafva efter granskandet af chefska.

föreställning , enstämmigt beslutit: att räkna ryitmästaren Ferdi
_

£)]
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s 7i(i7id TV(delti tili riddare af Maria Teresiw orden, för räddaudet af %

fanor och fäderneslandets vapenära.»
»Bravo, Ferdinand,« sade öfversten: »otnfamna mig. Ofverste

Gruhins igenhände hos ditj mitt blod på slggfälietjag erhänner dig
som blomman af vär slägt, och värdig ait rahna slägtshap med Tökeli
och Bagoczi. Drichom en shål för räddaren af fäderneslandets fanor
och vapenära sä står det ju i patentein Alla gästernc stodo upp
och drucko Ferdinands shål. »Hv av och en måstc hyssu den tappre hti-
saren, iehe engång damerna derifrån undaniagna,* sade presidenien,
upprgmd. »Jag hörjar.v Hän hyssle Ferdinand, och lemnade honorn i
grannens händer. Shönhelerna hyssle husaren vian ait rodna, och Fer-
dinand ntärhle alt hans ärr var ett föreniål för deras ömhet och niidet
för deras hyssar.

»Mitt dyrbara ärrin sade Ferdinand, hlappande sig på hinelen,
»aldrig irodde jag att Ungersha shönhelerna shulle hyssa dig. Nn försl
är jag rätt belönad för fäderneslandets tjenst, då jag ser att våra tär-
nor värdera tapperhet, och ej afshy ett sargadt ansigte!"

»Teehen af tapperhet är mannens högsta prydnad ,« sade en
älshvärd (lain, rodnande. Ferdinand betrahtade henne och hjertut hlup-
pade sta7'hare än vid Marengo.

»Min brorsonl« sade öfversten: »hvilhen shada, att 7nin doiler
Leocadia iche nti är här. Jag hade gerna gifvit fem år af min lef-
nad endast du hade kömmit före hennes bröllop.w

»Det är ej mitt fel, min onhel, alt ni så brådslcade,« svarade
Ferdinand. »Leocadia är tiu endast 17 är och är tiedän på andra året
gift!»

»Qvinnan är ett snart moget träd,« yttrade presidenten TVull-
merst »ju förr det hommer i trädgårdsmästarens händer, desto bältre.«

»Det är sannt, rnen hvilhen trädgårdsmästare /« yttrade Fer-
dinand.

»Men, hvad felas då väl min s varson, Schrechenivald?« sade
öfversten med viglig min.

»Hän är rih,« sade öfverstinnan TVoletti.
»Hän härstammar från en gammal Tysh adelig familj,« ytt—

rade presidenten TVullmers.
»Hau är vacher,« sade öfverstens välmåetide cottsin, »Närä sex

fot lång. Dertill så artig och förehom mande.v
Ferdinand teg $ hans ansigte blef mörht, ögonbrynen rynhades.

»Jag vet att herr ryttmöstaren IFoletti iche tyeher om Schrec—-
henwald,« sade presidenten, uutan afseende på att lian är slägt med
mig, och att jag är en gammal van tili fatniljeti TVoletti.«

»Jag är saidat, och hän ej förställa mig ,« svarade Ferdinand.
»Jag var tillsamman med Schrechenivald i shoian, sederrnera vid Uni-

versitetet i Pressburg, och redän då var jag en föi-hlarad fiende tili
Schrechenivald. Hän är en älshare af osanningar, och det tyeher jag
ej om-, hau sgvallrade på sinä hamrater, ställde sig in hos de äldre,

iforolämpade de svage, var grym mot djuru gi

m— jåm



Öfversten afbröt honom; »Hall upp, hali upp, min brorson,
qrumia icke denna dagens glädje. Hau man väl bedömma en menni—-
ska efter hans barnaår? Barnet och mäntien aro toenne skilda varel—-
ser.u

»Visserligcn i anseende tili förstandet, men i anseende tili hjer•

tat, tror jag på ordstäfvet: »sadan i vaggan, sadan i grafvcnlu sva—-
rade Ferdinand.

n Men med alli delta är min dolter lycklig med honom, och om
minä burn nw vore här, är jag öfverlygad att du skulte halla af min
svärson, af kärlek tili din cousin,« sade öfversten.

»Gifve (iudl« svarade Ferdinand: »men jag tror lika Hiet på
min cousins lycka, soin på Schreckemvalds rikedom. I vai t regemente
tjenar en hans slägiinge 3 denna försäkrade oss att Schreckemvalds arf
var ganska, ganska obelydligt.u

»Det är mycket suuni,« sade presidenten, »men lian har satulat
sig ofantliga capitaler genom boskapshandel vid Turkiska gränsen, i
Semigradska furstendömet.«

»Delta känner jag ej och tviflar derföre ej heller ,« svarade
Ferdinand.

»Om du hade seit hans briljanter, guld- och silfversaker, va-
pen, hästar och eguipage, hade du trott alt hän ärft sjelfva Turkiska
Suitan,« sade öfversten leende, och sug gladt på alla.

»Och allt delta har hän vunnit genom sin boskapshandel!«
tillade fru fValeili,

»Jag tror det ej är svårt att förvarfva rikedom med fur, *

sade Ferdinand, försmädligt leende.
Öfversten steg upp från bordet, för att afbryta delta obehagli-

ga samtalj gästerne följde honom tili salen, och skingrades snurt tili
sinä rum.

Följande morgon samlades gästerne tili frukosten. Nugra etjlii-
na(jer slodo vedan för trappan för att utervända tili s leiden. Du in-
kani en lakej och öfverlemnade ett bref at öfverste TVoletti, sägande
att den kömmit med en expres från Schreckenwald, Det saarta Inc—-
ket på couvertet bragte öfversten att durra: hasligt uppbröt hau det

,

och sedän hau genoniögnat det, blcknade lianhäns ögon blefvo orör-
liga: en dödsblekhet betäekie hans ansigte, hau sloil liksoin slagen
af åsknn, ulan att röra sig ur fläcken. Hans fru såg i brefvet.
»Min Gud, min dolter ur dödU utropade lion, och f oli sanslös tili
marken.

(Forls.)
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LEOCADIA.

(Forts. fr. N:o 23.)
Jag kastar ett förhänge för denna dystra tafla. En hvar Jean Jäit

föreställa sig föräldrarnes sorg öfver förhisten af sin enda dotter, i
blomman af sinä år , på första steget tili lycka. Döden shon adv föräl-drarne vid delta svåra slag af ödet, men deras lif uppfylldes med
smårta, med själslidanden.

Sorg och jemmer flyltade in i kuset, der fordom herrskat munter-
het och glädje, Ferdinand söhte ett ars permission och lemnade ej sinä
goda slägtingar, hvilha långsamt funno sig i sin sorg, och synbart när-
inade sig grafven. Sex månader hade förflutit efter Leocadias död, men
Schreckenwald infann sig ej i hennes föräldrars hus, och lät ej det
ringaste höra af sig. Delta förundrade alla och tili och med presiden-
ten Wullmers.

En dag då öfversten promenerade med Ferdinand på qården, ka-
stade sig för hans fölter en gammal, ganska snyggt klädd gumma.
nßädda, göm mig!« sade hon med afbruten rästi »jag har hemtat un-
derrättelser om eder dotter!« Öfversten och Ferdinand skyndade högst
förundrade in i ett rum. De läste sig in i della rum, och hon heratta-
de dem den förskräckliga händelsen Men latoni oss börja
vår berättelse från Schreckenwalds giftermål.

Schreckenwald ärfde, såsom vi redan hört, efter sin fader en obe-
tydlig egendom i Transsylvanien på Turkisko gränsen. Hän hosutte
sig på landet, snart efter det lian lemnat Universitetet, och började att
handia med hoskap, hvilket snart förskaffade honom en ofantlig förmö-
genhet. Hvarje vinter iillbragte hän i tVien, och förde der ej allenast
ett yppigt, ulan äfven oordentligt lefverne.

Hän strödde guld för tillfredsställandet af sinä nyeker, och alla
förundrade sig huru det var möjligt att samla en så ofantlig förmö-
genhet genom handel, då man hade en sådan passion för slöseri och
liderlighet. Hän handlade förmedelst commissionärer$ stundom besäkte
hän äfven sjelf marknaderne, men bodde vanligtvis hela sommaren på
landet, Då hän reste från Transsylvanien tili Wien, vek hän alllid
in i Buda , tili sinä slägtingar och sin dervarande förmyndare, presi-
denten Wullmers. Här var det som Schreckenwald gjorde bekantskap
med öfverste tVoletti, och förälskade sig i hans dotter Leocadia. Öf—-
verste TVoletti var Wullmers myeket förbunden, ty denne hade genom
sitt bemödande frälst hans egendom från konfiscation, efter upproret i
Ungern. Leocadias moder liänfördes af Schreckenwalds rikedom, och
den femtonåriga flickan gifle sig med honom, utan att kanna äkten—-
skapets pligter, endast af lydnad för sinä föräldrar, utan kärlek eller

för sin fästman. Bröllopet följde så snart på förlofningen, att Leo- s .



föräldrar ej hade tid att göra sig bekanta med sin blifvande 'svärsons uppförande och lefnadssätt, ulan förlitade sig helt och hållet
på den hännedom TVulltners irodde sig äga om hans förhållanden.Schreckemvald reste en månad efter sitt hröllop tili sin egendom.
Hans boning var belägen på en hög bache, emellan ogenomlrängliga
slcogar och kärr, en half mil från en stor by, i hvilken hans vasaller
bodde. I klart väder syntes från husets fönster tornspetsarne af en li—-
ten stad, som lag vid stranden af Aluta. Itundtomkring funnos inga
grannar på ett längre afstånd •, den närliggande jorden tillhörde kro-
nau. Tili Schreckenwald kammo inga fremmande från staden. Oakiadt
alli delta, var hans hus utmärkt väl prydt och försedt med alla ly-
xens fordringar, Under de första dagarne efter sin ankomst visade
Schreckenwald sin fru alla sinä hushållsinrättningar, utom jagtgär-
den, som låg en half verst derifrån. Hän bad Leocadia aldrig nurma
sig delta sialle, af fruktan för hundarne, hvilka, enligt hans utsago,
kunde t'ifva ner tienne. I hans hus var liten betjening, och en gam-
mat enkä efter en prest, en tyst och stilla f/vinna, var besiämd tili
att tjena Leocadia och alt tillika utgöra hennes sällskap. Hon tili—-
bragte sinä dagar under böner och tårar. Den sorgsna enkan hade
tuenne söner, af hvilka den äldre var en ibland Schreckenwalds jä—-
gare, men den yngre var i skolan på hans bekostnad.

Leocadia, i sinä föräldrars hus van vid ett godt och gladt säll-
skap, ledsnade snart vid denna sin nya ställning. Hennes man var
aldrig hemma än var hän på jagt, än åler borta i handelsaffärer.Hon bodde i en afskiljd afdelning af kuset med Margaretha (så heite
preslenkanj, och endast i rnusik och läsning fann hon någon förströ-else. Sålunda förgick mer än ett år, och sorgen lägrade sig i Leoca—-
dias hjerta. Mannen umgicks med tienne vänligt och förekommande,
öfverhopade tienne med skänker, och tröstade tienne med det hoppet att
de skulle tillbringa den följande vintern, dels hos hennes föräldrar,
dels i IVien. Endast della hopp styrkte Leocadia att uthärda sin en-
samhel och sinä (/vai,

Våren nalkac.es och Schreckenwald började att göra allt iätare
och långvarigare ulflygter från hemmet. Ehuru hän bodde ien sär-
skild flygel, märkte dock Leocadia att lian ofta reste ut om nätteinä,
och återvände vid dagsgryningen. En ny sorg plågade hennet svart-
sjukan tärde hennes hjerta.

En gäng, då Schreckenwald. promenerade i trädgården med sin
fru, och var muntrare än vanligt, började Leocadia, som i början en—-
dast tyektes vara sorgsen, plötsligen att stormgråta.

Schreckenwald bleknade, och sedän lian en stund fäst oroliga blic-
kar på sin hustru, frågade hau uppskrämth »Hvad beiyder delta?
hvarföre gråter du?« Leocadia teg. «För Guds skull, säg, hvad är
orsaken tili dina tårar?u frågade lian. nDina nattliga utfarter,« suu-
ralle Leocadia. »Minä nattliga utfarter/« upprepade Schreckenwald,
knappt dragande andan, «men hvad tror du då lieroni?« «Jog tror■ s att du icke älskar mi g,» svargde Leocadia, aftorkande sinä tårar, (



Schreckemvald lugnade sig, och uppgaf plölsligen ett gapskratt.
»Min van, Leocadia!« sade hän, omfamnande henne: »kasta hort

W sådana tankar om min otrohet! Det är satmt, att Icärlehen som of-
f iast för mig ut om nätterna, men det är kärleken tili penningen

och ej tili (jvinnor. Jag har felat deri, att jag, i anseende tili min
flgktighet, ej förheredt dig pii detta. Och det sitledes, att om nät-
terna drifves vanligen boskap och hästhjordar, längs stora Bucharest•
ska vägen, förbi mitt gästgifveri, vid inträdet i skogen, tre verst här-
ifrån; jag reser dii , följd af några af minä jägare, köpmännen tili
mötes, för alt nnderhandla med dem. Se der alitat

»Är della alli sannt?u frågade Leocadia, fixerande honom
skarpt.

»Har Margaretha då sagt dig något annat?» invände Schrec-
kenwald.

»Margaretha har sagt mig intet, och jag har alldeles icke
upptäckt för henne minä misstankar. Men är det då verkeligen sannt,
att du älskar mig ollen a?« sade Leocadia.

»Jag svär vid alli hvad heligt är,« svarade Schreckemvald:
»att jag ej ens tänkt på någon annan (jvinna, sedän vårt gifter-
mål.u

Leocadia kaslade sig i sin rnans armar och lugnade sig fullkom-
ligt. Hau var några datjnr muntrare än vanligt. Efter en vecha
sade henne Schreckenwald, atl hän muste resa bort på några dagar,
kanskc också veckor, alli efter omständigheterna men, tillade hau med
ett leende, att delta var för sista yängen, som hau skulle resa bort,
och att hän efter sin ankomst skulle gora anstalter tili en resa tili
hennes förätdrar. Leocadia beledsaijade sin man med turar ,

och van-
tade med otålighet hans äterkomst.

Toenne veckor förgingo, men ingen Schreckemvald återvände.

En aftgn bekände Leocadia för Margaretha sinä misstankar i alise-
en de tili sin mans otrohet, och berättade henne sitt samtal med ha-
noin i trädgården. Margaretha skrattade biltert j tårarne tillrade ui—-

för hennes kinder. »Hän misslänker mig alltid för trolöshet,« sade
hon. Leocadia kastade sig om hennes hals. »Atergif mig lugnet ,«

sade hon, gråtande: nbringa mig ej tili förtviflan, pina mig ej med
ovisshet, goda Margaretha, heratta mig telit hvad du veti Min man
påm inte ej förgäfves om dig i förklaringshettan: du måste veta nå-
got af det, som man döljer för mig.«

Margaretha gret, och tryekande Leocadia tili sitt bröst, sade hon:
i>Hvad fordrar du af mig, olyckliga? Jag förstör med ett enda

ord alla dina förhoppningar!«
(Forts.)
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LEOCADIA.

(Forfs. fr. Nro 26.)
»Och säledes älskar Schreckenwald en annan?» frägade Leoca-

dia hastigt.
_

‘dian älskar ingen,« sade Margaretha, »Samvetet gnagar mig,och tvingav mig att tilistä sanningen. Olyckliga Leocadia, fly härifrån,
återvänd tili dina föräldrar: Schreckenwald har bedrugit dig!«

»Bedragit!« ntropade Leocadia. »För Gnds skull upplös för migdenna gåta.u J

»Suär, alt du ej förräder mig, och att du evigt kommer att ti-
ga,« sade Margaretha.

»Jagsvär: sti sannt mig Gud hjelpe tili kropp och s jäi /« sva-
rade Leocadia darrande.

»IVä vet du,» fortfor Margaretha: »att diti man är —en röf-vare !« '

»En röfvare I» ntropade Leocadia, nhvad betyder väl delta? Jagbesvär dig vid Gud, att tala ty diigave /«
»tfa, Schreckenwald är en röfvare, en mördare,« sade Marga-retha. »Hans säkallade jäigare aro hans medhjelpare, förrymde bof—-var, hvilka hän döljer undan för schavdtten 5 och biträdd af dem mor-

aa/ hau resande, plundrar handlande, och bryter sig tili och med ini ms. För att med nugon god förevändning dölja sinä bofstreck, hand-
a/ hau med boskaj> och hästar, lockar köpare med penningar tili sitt
ms och mördar de olycklige. Min man blef ett offer för hans misstan-karhän rnördade honom och förförde min äldsta son, hvilken nti f li-

nes bland röfvarne. Den yngre uppfostrar hän någonsiädes aflägset,och' för den minsta oförsigtighet af mig, hotar hau att mörda honom.
jagihuset bo omkring trettio röfvare, och utomdess några Judar,handtverkare, som omarbeta det röfvade guldet och silfret. Det är re-

an pä sjetle året som jag bor i delta helvete, och jag muste tilistä,
alt, ehuru jag haft tillfälle att förklara mig för Styrelsen, den blindakäi leken tili minä barn och frnktan dock hafva afhållit mig derifrän.Men du, olyckliga, fly, fly härifrän! Om du ej vill förgöra dig och
mig, sä bevara denna hemlighet tili dess du kommer tili dina föräl—-drar. Stadna dä gyar hos dem, och upptäck alli h.vad du vet. Jaghar ledsnat vid liif vet, och endast derföre underlåtit att rymrna, alt jaghoppats pä min sons ånger och bättring-, men nu har jag vedan öfver-tygat mig om att lian är obotlig. Jag öfverlemnar hans öde ät Gud
Hiot jag kan ej längre tiga. Mä straffet drabba såväl min son som mig,
föi min brottsliga tystnad. Jag är färdig att uppoffra mig för att räd-da sä många olyckliga, för hvilka Schreckenivalds dolk slipas .«

Leocadia hörde med fasa denna beräiielse. Uon hvarken gi'et eller
visade några tecken tili svaghet. Endast ansigtets blekhet och läppar—-

gnes krampaktiga rörelser förrådde hennes själs tillstånd. Uon iakttog un-



der en lång siund en djup tysinad, hvarunder hennes inre strid stoi
att läsa på hennes ansigte, Slulligen sade hon; »Liignu dig, Mar-
garetha, jag är en gviti na ■— men jag är en Un geisha; och om jag ej
dör i denna förshrächliga minut, så shall jag veia att bära detta för—-färliga slag af ödet. Lila på mitt ord: jag förruder dig ej. Lian jag
ej härifrån pä något säti få bref tili minä föräldrar? Jag vill halla
dem hit.n

»Sådant är alldeles omöjligt ,* svarade Margaretha: »i byn ta-
ger ingen emot brefvet, utan Schrechenwalds vetshap. Man muste vänta
unnu toenne munader; om Schrechenwald under denna tid ej för dig
tili dina föräldrar, su gör jag en vallfart tili S:t Basilli kloster, som
ligger 7 mil härifrån, och underrättar da om alltsammans. Man til-
låter mig att urligen vallfärda tili detia hlosier, och för denna tid
tager Schrechenwald min yngsta son från sholan, som gisslan för min
tystlutenhet. Men jag är färdig att uppoffra allt för din och min
själs räddning, Gvd sh ali beshydda oss.«

«O! utan tvifvel shall Gud beshydda oss ,» sade Leocadia. »Och
således muste jag ännu nugra månader bo tillsammans med en bändit,»
tillade hon. »Jag shall göra mig sjuh, för att siippa huns bliehar
och för mig afshyvärda smehningar.« Leocadia lude sig på sängen,
men hon behöfde ingalunda göra sig tili. Ben rysliga upptächten, iän-
hen, vara en mördares hustru, uppflammade kenties blod, och för-stämde hennes nerfver; hon var verhligen sjuh. En liäftig feberinfann sig sammu afton.

Margaretha lemnade ej den sjnha, och hämmade genom sinä be-
mödanden inom nugra dagar en farlig sjuhdom. Men slapphet följ-
de pä den häftiga shahningen ; Leocadia magrude och vissnade märh-
ligen: rodnaden flydde från hennes hinder, ögonen fördunhlades, läp-
pänne blehnade. Hon hunde hnappt röra sig.

Efter sex vechor återvände Schrechemvald; med honom anhommo
tuenne Moldauisha höpinän med några tjenare; efter dem följde tuen-
ne foror, lastade med varor, hvilha höpmunnen voro sinnade att utbyta
mot boshap. Schrechenwald underrättade sig med bedröfvelse om sin
hustrus sjuhdom j hän shyndade sig tili henne för att uttrycha sitt
örnma deltagande. Hennes höld förundrade honom tili en bötjan
men tillrächnande detta hennes sjnhliga tillstånd, lemnade hän henne
i fred, och shyndade sig att undfägna hiipui iin nett.

Af totien inbröt j Leocadia betogs af förtviflan, vid tanhen att de
olychliga gästerna utan tvifvel om nalten shulle mördas. Vetande sig
ej hutina rädda dem, beslöt hon dock, att, huuda hvad som helst,
åtminstone förbereda dem på den hotande faran. Tili ali lycha gick
en af höpmunnen, som återvände från lidret, dit derus foror blifvit
satte i förvar, förbi Leocadias fönster j hon bad honom stadna, men
fruhtande att hennes röst shulle höras af banditerne, shref hon hastigt
med blyertspenna pä en papperslapp s »Rädda eder, detta hus är upp-
fyldt af röfvare: de shola mörda eder!* Denna biljett veehlade hon
in i en näsduh och hastade den ut genom fönstrei. Köpmannen upp—



AJI tog näs(luken, och försvann. Ulan alt tanka på cgen fara, föll Leo-
w) cadia på sinä knän, och tackade Gud för delta Igckliga tilijalle.

Bofvarne söndersleto rofvet like vilddjur, och kalasade efter mor-
det. Otnkring 20 man sutto omkring ett bord i jagthuset. Vinet stod
i slora krukor och anlitades i öfverflöd men hvarken groft skämt el-
let' vin kunde göra glädjen hemmastndd ibland mördarne. Förgäfves
sökte de medelst vin utplåna minnet af sinä bofstreck, förgäfves sök-
te de genom ett högljudt skratt locka glädje ur sitl kalla hjerta; på
deras märkä anlelen, bleka af sömnlöshct och oupphörlig fruktan för
straff, stämplade sig en viss dgsterhet, förespäende ett grymt öde.
Oordentlighelen i klädseln, utslaget hår, orakadt shägg, alli förrådde
deras vana att bo skilda från menskliga samfundet. Deras vilda,
grofua umgängesion och obildade mnner utvisade att de iillbragt stör-

sta delen af sitl lif i fängelsen, i skogar och på krogar. En af
Afrikanska öknarnes vildar hade hysl afsky för att vara i sällskap
med dessa mensklighetens afskum. Schreckemvald föredrog dem

framför hufvudstadens tnest lysande sällskaper. En svarl själ fmner
summa njntning i samtal med bofvar och liderliga, som hyenan af
liklukten.

Schreckemvald trädde in i rummet, och, ulan att taga hätien
af, närmade hän sig bordet, iog en stor silfverbägare med vin, tömde
dai i ett drag, stötte den hårdt mot bordet, och sade: »En förskräck-
lig nätti Vi förlorade för alltid trenne tappre kamraterfem aro så-
rade. Hvem kunde väl tro, alt desse sex Moldauare ,

hvilka jag loc~
kade i bakliålt, och tänkte plocka som orrtuppar, skulle slåss som tir-

sinniga vargar /«

»Det är ditt fel, kapien lv sade en af röfvarne, som var upp-
hetsad af vin. nDu tycker nog om att samla koi med fremmande hiin-
der. Oss låter du mörda, men sjelf lefver du af rofvet: icke sannt?«

»Tig, Hansit utropade Schreckemvald vildt, fattande pistolen:
»ellet1 spränger jag hufvudet på dig.«

»Miit hufvud är dyrt,u yttrade den druckne Hanst »sjelfva
Ungerska palalinen värderade det tili fem hundra ihaler.t Röfvarne
skratlade.

»Det är ej dyrare än delta skott,« sade Schreckemvald, vi-
sande pistolen.

(Forts.)
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LEOCADIA

(Forts. fr. IV:o 27.)
»Mitt hjeria är af jern, kapien, men mitt hufvud är ej af

Sten,* yttrade Hans-, «vi aro nu ej i fänyelse, ej heller faslsmidde, oeh
låta derföre ej skjuta oss soin sparfvar.»

»Det låta vi inyalunda! » hördes från alla kanter. Schrecken-
vvald yömde pistolen i sin bröstficka,

«Vredyens ej, minä vänner,« sade Schreckemvald,» jay har
svärt alt finna mig för idel sory, jay särjet• vår lappre Bluidurst, som
blef dödad af Moldauaren.

»Hvartill sorja!» sade Harisi »lian hade icke mera mycket att
fordra af verlden, då lian vedan toenne yånyer rymt från y älyen.»

»Det vore mycket hältre, om du blifvit hautui tio qänaer.n sade
Schreckemvald.

»Vi vandra sammu viiy, kapien,« tillade Hans, »jay vet ej,
hvem af oss bäyye som komtner tili mulet! »

»Kapien,« sade en af röfvarne, »i ditt hus fmnes en förrädare.
Hvarföre ville ej köpmännen drickn vin vid tjvällsvarden? Hvarför yin-
yo de om nallen ut från sinä rum, och stänyde siy in i lidret, tillsam-
rnans med sinä tjenare? Det är intet lvifvel underkastadl alt de först
här i kuset blifvit förberedde på faran-, i motsalt fali hade de icke rest
in tili diy. Du yjorde vai, kapien , alt du ej släppte ut dem, ulan
med öppen styrka anföll dem j men sålunda kan man ej drifva sitt
handtverk: en annan yåny kan det hända att det ej lyckas. Ibland
oss finnes en förrädare .«

»Du har rält s jay kom just derföre tili er, för att rådyöra med
er om denna suk,« svarade Schreckemvald. «Carl, jay misslänker din
moder. n

»Utan orsak,« svarade Carl, »har hon ej i sex år iakttayit en
obrottsliy trohet? Dessutom är hon mi g olitför mycket tillyifven, liksom
äfven min ynyre broder, alt kutina besluta siy tili delta förlviflade stey.
Mej, du misstänker orättvist min moder!»

«Men, har ej din hustru kunnat spela oss delta spralt?» sade
Hans.

«Hvem fan bad diy yifla diy!» sade Gripper. «Är del väl i
vårt handtverk, som man skall tråkas med (jvinnor? Också jay hade
en hustru , men jay yaf henne pass tili alla fyra väderstreck , och se
här med hvem jay sedän yiff miy.« Gripper sloy vid dessa ord på
dolkfästel.

»Men livarifrån har vai min hustru kunnat få veta af vårt
hand! ..a,ie Schreckenwald.

nr ci sväri,* sade Carl. »/ vårt hus fin ti es ett - !> l dus-
sin tFiu l?.l d ’ Isamma soin tre dtissin spioueA. Afoe; o hit.



iin der din frånvaro , några resande musiltanier, hvilka tröstade *4
en hei dag. Dessutom kun man ju fråga efter .«

»Evig hämd åt den skyldige /« ytlrade Hans.
»Ulan tvifvel, evig hämd, evig hämdU shreko röfvarne, Sckrec-

kemvald gick ur rummet, ulan alt säga eli enda ord.
»i Sägen, hvad ni viljen, bröder,« sade Hans, »men denne kap-

ien behaqar mig alldeles icke. Hän betraktar, som en listig räf, hvar-
je rof, hetsar oss på detsamma som hundar, men gömmer sig sjelf i
tid. Det är ock sannt, alt hän är rädd som en hare, och kär som en
klockarkatt! Hvem har gifvit honom rättighet tili hälfien af hvarje rof?

Fan i mig, orn hyran för delta qvarter kostar det vi göra för honom.
I hvarje halu hade vi lefvat uida muntrare och friare. Hvad har lian
att yfva sig öfver framför oss? Sannerligen har jag ej lust atl haja
mig lika högt, som denna båla ka.xe!«

«Du pratar idel persilja!« sade Carl. «Finet vrider omkring
din tunga, som ett (jvarnhjul. Det är tid alt sofva, minä vänners det
dagas snart. De, hvars tur det är, mä gå alt uflösa vaklerneh

Röfvarene gingo raqglande tili sinä bäddar, och lude sig tili hvi-
la, utan att kläda af sig.

Följande morgon inträdde Schreckenwald i sin hustrus rum. Leo-
cadia låg på sängen, med ansigtet mut väggen, och ändrade ej ställning.

”Huru mår du, Leocadia?" frågade Schreckenwald.
-Ula:'
”Har du sofvil liigat i natt?”
" JSfej, oroligt.”
"Har du ej sofvit ?”

~

a
NeJ'"
Härde du naara skott?"

"Jo."
"JVå, men vet du hvad de betydde?”
"Nej, hvad har jag väl dermed att göra!"
”Minä hundar blefvo rasande, och jägarne kun de knappt skju-

ta dem."
Leocadia teq.

‘"Se på mig, Leocadia!"
”Dagsljuset är skadligt för minä ögoni"
Här hgger en hund begrafven,” sade Schreckenwald i raseri,

fattade Leocadias hand och vände hennes ansigte tili sig. "Sepä mig!"
röt hau med en röst som injagade förskräckelse. Leocadia upplyftade
sinä ögon.

’Ar du gnlen , Schreckenwald,” sade hon sakta, "hvad vill du
af en sjv.k qvinna? Hvarföre piågar du mig?"

"Fet du, hvem jag är? ’ sade Schreckemvald.
"Du är min man!" i



Leocadia teg. Schi eckemvald gick skyndsamt ur rummet, och
sedän hän kömmit tili sin egen flygel, kali ade huti på Margaretha.

"Tilistä, jag vet alli!" röt Schreckenwald, riktande pistolen mot
Margaretha, då hon inträdde i rummet. Den olyckliga föll på sinäkitein och sade, i del hon lude händerna på bröstet: ”Döda mig, hienförskona din hustrul”

"Har du sagt henne, hvem jag är?” skrek Schreckenwald, frad-gande af raseri. Vrede och förvirring beröfvade Schreckemvald ali
besinning, och af hans fiirsta ord märkte Margaretha alt Leocadia ej
förrådt henne.

"Har väl då en sexårig trohet kunnat svigta , utan den ringa-
ste orsak,” svarade Margaretha. "Hvarföre skulle jagväl upptäcka förLeocadia hennes läge? Danske för att ännu mera för oka hennes olyckul
Nej, Schreckemvald, du har ej betänkt , det jag sjelf ville gifva mitt
lif, endast della arma burn ej visste sitt öde . ,

Hon ville tala vidare, men Schreckemvald röt:

'Du «jiir dig tili, du vet alli!

"Bort ur min åsyn, orin! Eder alla, karing ar, borde man ex.
pidiera tili en annan verld!”

Margaretha aflägsnade sig hastigt.
Schreckemvald gick i förtviflan med stora steg upp och ned i rum-

inet. Hvem har sagt henne delta? tänkte hän. Kanske har det verk-
ligen värit någon ttolös Jnde eller Zigenare! Eller kanske hon denna
nait sjelf genom fönstret sett vår drabbntng $ eller kanske hon äfven,
ledd af den gilinnan medfödda ngfkenhelen, sjelf närmat sig sfridsplat-
sen. Hvarföre var jag sä oförsigtig vid denna affär? Mera än iret-
tio skolt, aflossade i Iniset , skulle ju utan tvifvel väcka misstankar.
Men huru härmed än mä vara, måste dock Leocadia försvinna 5 jag
vågar ej öfverlemna milt öde åt en gvinnolungas medlidande. Och
dertill, så älskar hon mig ej mera, hon afskgr mig. —Uör hit, någon der!
ropade Schreckemvald, ringande med sin klocka. Margarelhas son,
Carl, inträdde.

” Sätt dig tili häst, rid tili staden och säg pastorn, att min Itu-
siru dött. Hör du, att hon dött. Tärningen är kastad, hon skall icke
mera se dagsljuset. För eder gör jag delta offer!"
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LEOCADIA.

(Forts, fr. ]V:o 28.)
Schreckemvald halladc fyra röfvare och gick med dem in i Leoca-

dias rum. Den olycldiya anade alt hennes sista stund var kämmen.
Ilon läsle sitia böner och väntade på dödsslaget. Schreckemvald gaf
ett tecketi at röfvarne •, de lyfldde upp sängen och huro den sjuka ge-
nöm rutiinien. I matsalen vid buffeten, var en falldörr som ledde tili
ett hvalf. Sängen sänktes ner. Schreckemvald gick med röfvarne ned
i det underjordiska hvalfvet. De iordningställde skafferiet, som var
i sjelfva slutet af källaren, nedställde sängen derstädes, och Schrecken-
wald sade med ett ilsket teende; ”Nu kånner du mig?"

”Jag vet att du är en bof, ett afskutn!" sade Leocadia.
"Tag således för evigt afsked af verlden. Du är död för men-

niskorl” Hän läsle igen dörren och stack nyckeln i sin feka.
Följande dagen kom pastorn och begrof ett af de mördade Maidan-

ernes lik, under det hän trodde sig begrafva Schreckemvalds hustru,
Man tilitit honom ej närinä sig liket, under åtskilliga förevändningar.
Samma dag afskickades en expres med bref tili Leocadias föräldrar.

Schreckemvald öfverlemnade sig ui liderlighet och drgekenskap, och
trodde sig sålunda kuuna glömma Leocadia, men hennes bild sväfvade
alltid för hans ögon. JXfågra gänger var hän sinnad att döda henne,
tneti hän kunde omöjligen besluta sig att utgjuta den gvinnas blod, som
hän su niskat, oaktadt hennes afsky för honom. Hän gick ej en gång
tili lienne, för att alldeles utpluna henne ur minnet och hjertat och för
att ej möta Leocadias hutfulla blickar. Margaretha skötte henne i hvalf-
vet, och hämtade henne tvält och föda. En gammat röfvare följde hen-
ne alltid och gaf akt på deras sttmtal. Schreckemvald reste med sitt
hand tili JVallachiet, och Carl gvarblef som värd i huset. Denne un-
ge man hade ännu ej alldeles grånat i lasler. Leocadias öde rörde
honom. Hän tilitit henne tili och med alt stundom gu i trädgården,
och förskaffade henne några förslröelser i hennes olyckliga lage. Hon
iillfrisknade från sin sjukdom, men hennes lidanden fördunklaäe nastan
alldeles hennes skönhet, och beröfvade henne kraft och munterhet. He-
la hennes tröst beslod i böner och tankar. Hoppel öfverger ej de o-
lyckliga förrän vid grafvens dörr: delta är en af Skaparens största väl-
gerningar mot väri svaga slägte.

Högtiden, på hvilken Margaretha brukade valfärdas tili S:t Basilii
kloster, instundade. Carl tillät sin moder alt fullfölja sitt löfte, men
tog dock för säkerhets skuld' sin yngre broder ur skolan och förklaradehenne ,

att den minsla trolösliet å hennes sida skulle göra honom tili en
bradermördare, Margaretha vandrade tili klostrel. Der föll hon tili

fötter, och begärde af honom hjelp för att skynda tili
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•P öfverste TVoletti, ien vigtig angelägenhet•, och ulan afseende på siu
ålderdom och svaghet, nädde hon lyckligt öfverstens hus.

Schreckemvald återvände från sin färd med rikt lyte, nya röfvareoch några glädjenympher, med hvilka hän amna.de glömma Leocadia.
Hän ville ej se henne, och var tillfreds med Carls svar, alt hon tåligl
bar silt öde. Vei du, hvad jag ärnar göra med henne?» sade Schrec-
kemvald. »Jag vill sälja henne åt Tnrkarne eller tili och med ål Al-
gierarne.» »Deri gör du ganska viti,» sade Carl, »min hand sinille san-
ncrligen ej höjas mol detta lam.« «3len hvnr är din moder?« fru-gade Schreckemvald. »Hon vandrade efter gammat vana tili S:t Ba-
silii kloster, men på vägcn vrickade hon siu fot. Jag fick href, såviil
af henne, som af förestundaren, att hon snart blir frisk och återviin-
der hcm.u t,Dåre, hvad har du gjort!« sade Schreckemvald, »om
hon af medlidande ämnar upptiicka Lcocadias öde ...« nHuru kun
du vai tro sådant,» svarade Carl, omin yngre bror är här, och min
mor vet, att såviil hans, som mitt lif hunger på spelsen af hennes tan-
go, Hon förråder oss ej.« nMen om hon insjuknur, om hon kanske
vid hikien upptäcker alli! ... Nej, Carl, tag ett åkdon och far vedan
i morgon efter din moder.» nGodt!•

Röfvarne sgsselsalle sig sorglöst med delningen af bgtet j i huset
tillreddes en yppig aftonmåltid, då helt oförmodadt Schreckenwalds spion
återkom från staden. Hau berätfade att Ungerska palatinen väntades
tili Hermansstadt och att der skulle unställas en slor manöver med de i
Irakien stuende trupperne. Från hyn, soin tillhörde Schreckemvald, lät
man på sammu ltd vefa, att dit kömmit i nattfjvarter ett kompagni ja—-
gare, hvilka om morgonen skulle inrycka tili Hermansstadt. O/ficerarnebådo om att få hvila på herrgården. Schreckenwald befallte säga att
hau ej vore hemma, och att alla rummen voro sfängda; hän skickadc
i inspektorns namn vin och matvaror, för att vara fri från alla hesök.
Emellertid befallte hau alt taga nödiga försigtighetsmått, och att sial-
la ut poster på alla gångstigar, som ledde från byn.

Uttrötlad af vesan, och tung af vinet, sof Schreckemvald ganska
tungt. htt starkt slag mot hans kammardörr nppväckte honom. Förskräcktfor hau upp ur sömnen. Med det andra slaget slogs dörren in; en skockkrigare med påsatta bajonetter inströmmade i hans sängkammare, och
vände sig rakt mot hans siing. Vid fackelskenet igenkände hän grunsjä-
garne. Schreckemvald utslräckfe handen efter pistolerna som hängde öfverhufvndgurden af hans siing, men i sammu ögonhlick fattade en hu-
surofjicer honom om strupen, kastade honom ned på golfvet och vopa—-

»binden den bofven !*
g



r Schreekenivald bands tili händer och fötter, och en kappa kasia-
des öfver hoitoni. Hau gjorde ej motständ, lian yttrade ej ett ord-, fruk - (Srf
tan beröfvade hanoin medet. Hans bleka liippar darrade, ha ns förvir- if
vude ögon voro stindt riktade på husarofficeren. Plötsligen hördes skott i
och klagorop, och Schreekenivald liksoin vaknade för nndra gungen ur
sin sörnn. lian började rgeka pä sinä bojor och ropade med hes röst:
»HU , kamrater, hit, öfvervåld, räddu, hjelp !« Men husarofficeren sat-
te pistolmgnningen för hans bröst och sade: »Tig, niding! för dig
finnes ingen räddning: i alla f ali skall du dock duka under och dö
soin du förijenarlt Schreekenivald föll dä på sinä knän, och bad med
ömklig röst; »Förbarma dig öfver mig, beröfva mig ej lifvetl« I sam-
mu ögonblick inträdde en jägare och yttrade: »Seger, herr ry liinasta-
re; alla bofvarne liro fängslade och bundne. Nägra af dem vandrade
förut tili den andra verlden, för alt beslälla (jvarler åt sinä kamrater /«

»Gltd väre lof!« svarade husarofficeren. »Het du, usling , hvem jag
är?» förtfor hän, vänjd tili Schreekenivald. nHvem du iin mu vara,
sä haf medlidande med mig och beröfva mig ej lifvetl* jemrade Schrec-
kenwald. »Baudit!* genmälte husarofficeren, »kait du väl uppväeka
medlidande, dä du atdrig sjelf känt hvad det vill säga. Du känner
mig ej: jag är Ferdinand l-Valetti, just densamma soin redan i ung-
domen kiinde ditt skurkaktiga hjerta. Tala; hvar är Leocadia?«
»Su, jag anade således rätt, alt hon sknlle blifva orsaken tili minä
plyckor,« sade Schreekenivald, tankfull, ulan att fäsia någon nppmärk-
samhet vid de närvarande; »jag luule bordt döda henne. Ifrån silt
hvalf har hon kallat hämnden öfver mitt hufvud ». »För mig tili
benne i ditt hvalf», återtog Ferdinand, hoiande: «eller hugger jag dig
i stgeken. Lösen hans fötter!» Schreekenivald leddes get&om rummen.
Aukominen tili matsalen, stadnade hau och tvekade alt visa lönndör-
ren. Ferdinand blotlade sin sabel, sviingde den öfver Schreckenivalds
hufvud och upprepade hotelsen. Då trgckte hau med foten pä en fjä-
der, och dörren öppnades. Ferdinand steg ned i hvalfvet med nägra
soldater och Schreekenivald. * Alit är förloradt», sade hän, sänkande

, hvfm: del moi bröstet; «se der, hakoin detina hista äro ngcklarne, och
der är dörtvn!» Hari kastade sig på kistan och vände ansigtet mot
väggen.
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pi LEOCADIA.

(Forts. o. slut fr. ]V:o 29.)
Leocadia hörde skotteti genom en liten öppning i hvalfvet. Hon

trodde alt det var ett nytt mord, och bad suhta. När hon hörde butler
utanför sin dörr, sprang hon hastigt upp frun sängen, kastude pu sig
en hlädning, och väntade sitt öde, darrande, i det hon tog för af-gjordt alt hennes dödslimma var slagen. J)orren öppnades. JJleh med
utslaget hår och utsträbhta armar, hastar hon sig på sinä hnän. *Leo-
cadia, älskade eousine, du är fri!« utropade rgttmästar IVoletti, slu-
tande henne i sinä armar. »Känner du ej igen mig? Jag är din cou-
sin, jag är Ferdinand. Dina föräldrar aro hår i byn; du återser dem
straxt. Din plugoande är i vara händer; hela hans anhang är gripet.Med Guds hjelp hafva vi räddat dig!« Leocadia, som med sådant modburit sinä olychor, kundc iche bära denna plötsliga glädje. Ulan hänslor
lag hon i sin cousins armar. Man bar henne i ett rum och Inde henne
på sängen. När medvelandet återvändt, såg hon sinä föräldrar och
Margaretha, hvilken under tårar bemödade sig alt återkalla hennes lifs-andar. Föräldrarnes smehningar uppfrishade hennes hrafter, och luq-nade hennes uppshrämda inbillning. »Min befriarelu sade Leocadiatili Ferdinand, »du hav återgifvit mig mera än lifvet, du har återqif-vil mig minä föräldrar!a

nLeocadia, se der den som befriat dig/« sade Ferdinand, pe-haude på Margaretha. »Om hon ej underrättat oss om ditl öde kadedu ovilhorligen värit förlorad. Jag har iche gjort något synnerligt fördig. Sedän jag af gouverneuren fålt ordres för gränshären att vara ossbehjefyfig tili röfvurnes .ulratunde, shyndade jag mig med din fa der hit,och Gud har i rättvisans händer öfverlemnal de förhärdade bofvarne.Tili och med din moder ville ej blifva heininä, utan följde med oss'tillsammans med Margaretha. Nu är nllt slut: du är fri, och måste förevigt glömma att du värit förenad med Schrechenwald. Min älshadeeousine, du vei att jag alltid älshat upprihtighet, och att jag är fiendetili alta smygvägar i affärer. Hör mig: var familjs ära och glans börej fördunhlas med Schrechenwalds namu-, se här min hand och se härhjertat: de äro dina. Så snart lagen frihänner dig frun att vara Schrec-henwalds maha, bör du antaga namnet FValetti ~ jag shall blifva din
man - och se der försvaret för din liedet-!* Ferdinand slog på sinsabef. Leocadia gret vid sin moders bröst. »Bravo, Ferdinand .« sadeöfversten, »det tycher jag om, att du med storm tager dig hustru. Seder har du min hand! Leocadia hlir din hustru. Hon måste sanityeha
dertill af härlek tili mig, af ahtning för dig och för vår familjeära.Schrechenwalds namit får ej nämnas i mitt hus. Och dertill, för altsägu sanningen, är en sadan tapper husar ingen fästman utan enshatt. Haf tålamod, vi shola reglera denna ajfär!«

I

f►-Tv?
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Vid baden i Töpliiz muite jag ofla på ensnmma promenader ett <>

skotit fruntimmer, slödande sig mol en siåilig husurofficers arm. Hon
var ovanhgl blek

, dysterhet och vemod voro slötnplade på hennes ölsk-
värda drag och i hennes blickar. lion undfly-d.de alla sållskaper,
och mol sin vilja var hion dock inieressont. Della var Leoeadia och
hennes m an, Ferdinand LV oletti. Tvenne år hade då förflutit sedän
den olyckliga händelsen rned henne, men hon ktinde ånnu ej Irasta sig,
eller återställa sin förlorada helsa. Man beiältade mig hennes historia.
Den afskyvärde Schreckenwald h atm ej sitt straff, hau dog af fruk-
tan i sitt fängelse. Rättvisans Svärd befriude joiden från dellagarne i
hans bofstreck. Jag ville veta huru det gick med den olyckliga Marga-
retha. Domarne förläto hennes brottsliga tysfnad, men hennes samvete
förfät henne ej. Hon helgade sinä återsiående dagar att under nunne-
slöjun bedja ovi nåd hos Gud , under det heti begret sin äldsie sons
lastfulla lefverne och nesliga död. Den yngre sorien ioy öfversfe FVa-
letti tili sig, och sörjde för hans framtid. Ofversten Iröstade sig snart,
och blef åter munler som förr. Fresidenten IVullmers, en oskyldiq or-
sak tili Leocadias olyeka, vågade ej på länge visa sig i öfverstens hus. Slut-
ligen råkades gubbarne, och förnyade den gantia vunskapen. Da de
hörde talas om något gifiermål i grannskapet, sade de alitut tili flickor-
na och föräldrarne: »skynden ej, intagens ej af rikedomar. lären eder
först rutt kanna mäntien, på det ni sedermera ej mä ångra eder: vi
hafva för ögonen ett offer för ett ohelänksamt gifiermål.»

If

Err Eavkasisk hjelte. Ryska tidningar rneddela från Kau-
kasus följande exempel på en Kacheters sinnesnärvaro och ståndaklig-
het. I November förra året begåfvo sig några bönder, innevånare tbyn
Naparkuli, på arbete iskogen. Vid återkomsten city sig en af dem, kyr-
kobotiden Joakim Sunatiasehivili, hvilken gick skiljd från sinä karnra-
ter, oförmodadt anfallen af sex Lesgier. Oakladt stridens olikhet, för-
svarade sig likväl Sannnaschwili tappert, dödade med ett bösskott en
Lesgier och nedhögg med sabeln en annan, då i detsamma en Lesgier
bakifrän gaf hotto tn ett väldigt slag, hvaruf hän, ulan att såras, ka—-
stades tili marken. Snnanaschwili höll det tiu för säkrast att sialla sig
såsom död, *särdeles soin jlere fiender uppirädde på valplatsen. Les—-
gierne, fruktande att vapenbullret skulle kalla bondens kamraier tili sial-
le!, beslölo hastigt att draga sig tillbaka, sedän de först afskurit högra
handen på honden. Den nye Sacvolu uthördade denna amputering,
ulan att säga ett ord eller gifva ett tecken tili lif. Lesgierne logo den
afhuggne handen såsom en trofe och lemtiade det förmenla Itket gvar.
Efter deras aflägsnande begaf sig honden tili sitt hemvist. Den af-
huggna handen och de begge liken tala för satutfärdtgheten af denna
berättelse.

Hv soah i de Kaveasisea f asts js GAitsa. De iiattUga öf~
för hvilka Kaukasiska fästningarna oupphörligt aro blollställdci^^



fsys från bergfolkens sida, hafva föranledt kommendanterne och officerarne
S) vid garnisonen alt påhitta alla möjliga medet, för alt betrygga sicj mot (f]
ffi dessa oförmodade öfverrnskningar. Sålunda nedsänker man i grafvar- IT
' na bräder, genomslagna med spik, så alt spetsama stä uppåt, omger N

fästningarna med varggropar och mera dglikt. Dessa medel uträtta
tikuni ingenling annat, än alt de för några ögonblick uppehålla fien-
dernaj intet af dem har visat sig iillriickligt att helt och hället af—-
väriä ett nattligl anfall. Under de sednare åren har man, så myc—-
ket möjligt, anlagt fästningarna pu öppna, flacka fält, och afröjt sko-
gen omkring, för nti hafva fri plats. Men de aidsia fäslningsverken
och särdeles de, hvartill man begagnat gatnla genuesiska befästninnar,
hafva ofta ett mgckel vådligt läge. Della gäller isynnerhet fästningen
Gaqre, som ligger närä svarla hafvet. Dess verk bilda en liksidigtre-
kant. Den mot hafvet belägna välien är gammal och uppförd af sten,
men de båda andra äro af jord och sammanlöpa i en vinkel, hvars
spets vetter åt en hälväg. Omedelbart bakom välien reser sig berget,
så brant, att man från dess spets med någorlunda lätthet kan nedka—-
sta stenar i fästningen. Det enda pass, som leder från Abchasien
längs kusten tili de fiendtliga bergfolken, går genom hålvägen. Fäst-
ningen Gagre ligger säledes tili mgcket men för Kaukasierna. Säilän
förflyter en vecka, då den icke flera gånger, merendels om nätterna,
angripes af dem. Men sedän garnisonen skaffade sig h.undar, hafva
anfällen blifvit, om också icke omöjliga , likväl ytlerst försvårade.
Hundarna hafva sinä kojor iäti under fästningens vallar, och då de
skola stå pä ulpost, föras de några hundra sleg från fästningen, der
de blifva sittande med nosen åt fiendens sida, tili dess aflösning kommer.
Intel buller, ingen rörelse i hålvägen eller på berget undgår deras vak—-
sammu öron, och det häfliga skall de uppgifva vid rninsta anledning
göra soldaterna på vallarne uppmärksamma ,

så att vid hvarje fara
hela garnisonen inom få ögonblick kan vara under vapen. Hatet emot
Tscherkasserna ingifves hundarne på ett helt enkeli sält, nemligen ge-
nom prygel■ En soidut, klädd i tscherkassrock och mössa, kommer
dagligen tili hundkojan, pryglar hunden och fråntager hotiom maten.
Slraxt derefler kommer en annan soidut, klädd t rysk uniform, och
ger hunden en ny ration samt hetsar honom efter den bortgående
Tscherkassen. Inom mindre tid än en vecka kastar hunden sig med
raseri öfver alla, som bära tscherkasskläder. Tili del yttre äro dessa
hundar icke vackra •, deras lurfviga pels är vanligen smutsgul eller

\ grå tili färgen och tili storleken Itkua de en medelmåltig fogelhund. /

1 De erhålla en half soldatraiion om dagen, men blifva dock säilän feta, M
ehuru de, såsom soldaternas favoriter, ofta af dem erhålla ytterligare

Ml extra förplägning.
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EX VÄL AWÄXD FÖRMIDDÄG.

BERÄTXEESE AF ESBJÖRN ’).

Förmiddagssolen baddade, het och brännande, på de nedsläppta
rullgardinerna tili det rum, der kapien Tranhjerta och lujinani Svan-
schöld hvilade ut efter en sommarbals anslrängningar. Den sednares
ställning i bädden var tvungen och hopkrumpen, örongottet med ena
artnen trgckt under hufvudet, täcket tili hälften afkastadl. Hän, i likhet
med alla svagare, nervöst retliga naturer, kade Vidit af den feberaktiga
svallning i blodet, som kroppslig ansträngning, häftigt uppjagad tran-
spiration, måhända äfven en öfver vanligheten utsträckt njutning af
spirituosa vanligen medfora. Tranhjertas jättelika konstitution hade der-
emot velat halla stånd mot hvarje inverkan af dylika förhållanden.
Utsträckt i hela siu atletiska längd, ujot hau af en, som det ville sy-
nas, djup och lugn sömn. Alit omkring de båda officerarne bar pregel
af en brådstörtad reträtt i bäddens famn. Der lag kastad en uniforms-
fraclc, der hvilade, vårdslöst slängda ulat golfvet, ett par sporrbeslag-
ne stöflor, der redo ett par byxor grensle öfver en stol. Fattenkarafinen
vid Svanschölds säng stod töinä j den vid Tranhjertas var orörd. Den
förre hade kastat af sig nattmössan; den sednare hade. dragit ned den
öfver ögonen, for atl icke generas af morgonsolen.

Svanschöld kastade först en dunkel, omorgnad blick omkring num-
met och grep efter vattenkarafinen. Hän hade dock redan förut under
natten, ehuru halfsofvande, muntligen öfvertygat sig om atl den var
toin. Summa erfarenhet nu förnyad, inskränkte hau sig tili en siräfl
ålerljudnnde harkiin g, och sträckte sedän begge armarne, med mukitg
ansträngning, mot skyn.

nNu skulle en haif flaska sodavatten vara en hei salighet,« muni-
ta de hau för sig sjelf, »ah! om jag ändå hade Markattan så närä,
som i Stockholm.«

Efter nugra ögonhliek, egnade ål betraktelser, frågade hän med
halfhög röst; »Ar du vaken, Tranhjerta ?«

Tranhjerta svarade med en af dessa värdiga, djupa nästoner, som
gifva tillkänna, alt det lider mot finalen af någon komposition för "bus-
trumpet på en i liasi arrangerad vaatine.

«Ar du vaken?» återtog Svanschöld, temligen högljudt. Hän bör-
jade kanna behofvet af sällshap.

»Alminstone blir jag det, om du får skrika Hiet tili,» svarade Tran-
hjerta med en gigantisk gäspning, som slulude i ett doft gnölande.

•Fy f—n! jag känner mi g riktigt medlagen! Jag har en släng af
hufvudvärk! Jag skall aldrig dansa så mera,« beklagade sig Svan-
schöld, och sprang upp, för atl på toilettbordet taga en flaska eau-de-
cologne. Hän fuktade en näsduk med luktvaltnet, och knöt den tillsam-
tnan öfver pannan.

*) Ur ett Svenskt Mad.



*Hä!* återlog Tranhjerta, skrattande, »jag satte ner dansen med
punschen. Förb—dl god punsch! Nåst bergslagspunschen har jag al-
drig druckit någon båtlre, Nå nål i den nytijas också aldrig en drop-
pe vatien, utom hvad som vedan kan finnas i arracken, du den kops.»

»Men hvad tyckte dn annars om våv landsbygds blyga skönheter?
Jag akulle tro, alt vian hos dem kan uppspåra väli vackra former. Öch
anda,' otn du visar dem en repkjorlel, tro de beslämdt, alt det. äy stom-
itien tili en dykarklocka presenlerar du dem en af dessa förstiirknin-gar, hnartned tlamerna, då de aflägsna sig, brnka betäeka vei välien.,
vilja de svdra på - dock endåst, det först.ås, med ett; la mig, kätten,
ellet' ; la mig tjufven alt del äv ett ny.it tnod peniforev för sinä havu.
Ah! här råder den mesi hidasti oskuld i alli hvad toilett heter. Del
högsta ett fruntimoier här kan lilluta sig, är alt sloppa ett par klip-
pingshatidskar i hartsien, för ali höjq fortnerna. Och ändå rodnar hon
af eiakt savutele, du hon tnöler någqn.u

»Ah! hvilka tjusande, sinä herdinnor'!•
»f et du, jag roade mig en gångält ge min Inndtliga kusin alle-

nast en vink om alla de mysterier, livari en snörlifssömtherska itiviqde
mig, dä hon, en vacker afton, förde mig in i del uldraheligasie, i sjelf-
va rustkatnmaren, bland harnesk, tillhöriga den nnga svenska aristo-
kratiat på gvinnolinien, bland brynjor, som skulle betäeka skeppsbroa-
delns svaga sidor hå! jag såg tili och med en slags säek på-ressor-
ter, som skulle hålla en generals uppstudsiga ma ge i styr Min slackars
kusin hade aldrig troli,- alt del fanns så mycket förslälltting tili i verl-
den. Jag fruktade näsiän, alt hoit af häpnad skulle falla från s/olen.
Och hon hade

, ly värrl ittgen repkjorlel, som kunde faga emot henne
i fallel.n

«De voro, fördöme mig, rätt siialla, vara små dansöser i går
danslustiga soin hiilin gai' och pratsantina soni skator! Man såg tgdligen
på dem, alt en bal på landet har något af märhvärdighet, något afutomordenlii ghet. 31an kunde observera, huni en kansia af rtirej.sc he-
mäktigade sig dem då de intogo sinä plalser jag tili svärja på, alt
de, liksoin en viss notabilitet, före b alen på Börsen i anledning <rf krö-
ningen, dansat öfver på förmiddagen. 3len lihvisst,, bror! Iva säker
bar jag emot dem i ali deras älskvärdhet. För del försla chaussurcii!W{ hvilka fötter! Trojanska ti'ähästen kunde knappt stå säkrare!
Huilket grandiöst skomakeri l Och för del andra, hn ilken fruktnnsvärdförmåga alt rodun , alt transpirera! Fng iilskar alt se ett frunlimmers—-ansigle i fullkomligl lugn, ögat klarl och värdigf, pannan ren och hvit,
andedrägten harmoniskt höjd och sänki! Och nu pannan fglld af rö-
da skgar, små kasko der perlande ulat kinderna, bröstet flämlande, ögatförvildadt! Får jag en dotter, gSr jag h enne hestämdt arflös, om lion
vågar dansa med passion. Ingenting ruinerar mera utseendet på enbal. 3len, ser du, vid alla minä anmärkningar rnåste jag likväl göra
ett undantag för mamsell ***! Hon är oslridigt graciös. Min fan-iasi har icke nog blommor, för atl värdigt fira henne.%



»Dm kan plocka hvad som brjsler der nere i triidgurden ,« anmärk-
te Svanschöld oc/i sträckle, med en laulujen lal åtbörd, ena benet uloin
täcket .

.

«Jag lm de niistän en half lust alt fria tili liemie j men, s,er du,
den förtrollniug, som fordotudaijs omgifvit gurdeskaptener börjar alli
mera och ntera att försvinna■ Det är exempel pä alt ui f alt kprgar och
alt vt ieke fAlt landshöfdingedömeii , fastun vi ordentligl friat bäde i
det ena och det andra afseendet. Tiiuk nm ....

»Tr o tnuj! Uniformen kräfuer tilitjevit ut sin riitt. Kuuna vi icke
mera få verlden att durra f&r vår täpperhet, skola åtminstone damer-
Ha durra för vår älskvärdhet och vara mnslacher, Apropos! Lec-
zenskas gula lockar ha jiera gånger i näit fladdral genoin minä dröm-
marl Jag saknar verkligen Guerrasx

nOch jag dål Louise Letard rider niistän beständigt voit i minä
ideer. Men för att återkomma tili mamsell * * *«.

.
.

«Nej dul blif heldre (jour hos Guerras! Det iir ett trejligare sam-
talsämne. Jag är dessntom ufvertggnd, alt mamsell ** * icke är dig
obenägen. Hai vid den här tiden repeterar man vedan i manegenl Jag
ser just Chiarini med sin jätle-charnbriere. Lilla 3losser var iindå icke
aäfven. Men hvar dj—n håller Håkansson tili? Det tgekes lihvisst vara
tid, alt låta Guds soi skåda vara fagrn anleten. Rullgardinerna muste
upp och vatien sedän! Jag förgus af Hirsi.»

Löjtnanten ringde eftertryckligt pä en vid sängen stående klocka.
Bet jenien inställde sig.

(Forls.)

ILMOITUS.
Kun Kirjanpaino Mikkelin kaupungissa nyt on saatu sel-

laiseen laitokseen että se näinä päivinä jo on pantu käymään,
niin saavat sen omistajat tämän kautta kunnioitettavalle yhtei-
syydelle ilmoittaa, että siinä nyt voidaan präntätä kaikellaisia
kirjoja ja kirjotuksia. Toivoen ja kehottaen kunnioitettavia kir-
jantoimillajoita ja kustentajoita sitä leetteillänsä muistelemaan,
luvataan joutuisa valmistus ja tarkkaus toimituksessa, kaikki sel-
laisille töille tavallisista hinnoista.

J. Cederwaller ja Poika.
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EN VÄL AAV ANI) FÖRMIDDAG.

BERÄTTELSB AF ESBJÖRX.

(Forts. från N:o 3i.)

o IVå munsiör! hvarföre passar hän icke på? Här Jcunde vi ju ha
sofvil tili i (jväll? »

«Löjtnanten hefallde mig, » svarnde betjenten ödmjukf, «att icke
komina förr iin jag kallades. Herranne ville sofva ut, nämnde löjt—-
nanten.»

«Meri då det dröjde så länge, borde du ha förstått af dig sjelf. . .

fastein du begriper ingenting, det är saken. Skaffamig fort friski vatien. »

«Bror Birger! * yttrade Tranhjerta, sedän betjenten lemnat rum-
met , «finner du det icke litet enformigt att så här sgsslolösa tillbringu
vår iid i sangen? Man säger ju annars, att morgonstund har gitld i
mun. Skulle vi icke i största hast kurina improvisera en Hien ecäi‘te,
hara fem partier, med Jan, orn du behagar? »

«Du har alltid värit känd för dina lyckliga ideer ,» genmulde Svan-
schöld. «Fem partier säledes med Jan. När jag spelar ulan Jan,
förefaller del rnig alltid, soin om jag saknade någon. »

De begge militärerna trädde f otteena i tof/loma, och, ulan någon
särdeles förökning i deras särdeles laita toilett, flyttade de hvar sin slol
tili ett midi på golfvet stående bord, der vedan ett par nyltjade kortle-
kar lågo färdiga tili begagnande.

«Vårt vanliga, kari jag tanka?» frågade Tranhjerta.
o Och surskildt en dukat på första kungen, » tillade Svanschöld.
«Far gå !» yttrade Tranhjerta entonigl.
«Hoi,» ropade Svanschöld och slog upp hjerterkung vid gifningen.
«Fy tusan!» skrek Tranhjerta, «hade jag hara alltid, lika säkeet,

som du jag tar af, en kung på minä fingrar.»
«Jag håller duinen, n mUlde Svanschöld, sedän alla korien, ulotn

det sista, blifvit utspelta.
«Du är alltid dig lik,t> anmärkte Tranhjerta med en viss vresighet

i lorien.
« Ska vi flytta fram på ett? Saken är då hastigare afgjord,» hern-

ställde Svanschöld.
«Löjtnanten vill för fort genom graderna, » svarade kapienen-, «jag

proponerar. »

"Begär icke ornöjligheler!» utropade Svanschöld, «jag har kort alt
spriinga berg med. »

«Jag undber mtg alla explosioner. Jag hai' i den vägen haft till-
räckligt af olyekan på Kastelikolmen. Koni ihåg, tolf rutor! Hade deblifvit utslagna för rnig 1838, hade jag kanske nu värit öfverste-löjt-

vid något landtregemente. •



«Aterkalla ieke minnet af minä kampanja’. Fördöme mig, jag dä
fuv annat iin hackor. Besynnerligt ändå att fältherren Carl XIV:s re-
gering endast har segrar i det lilla kriget alt uppvisa. Ålands gränd,
Peter Myn des backe! Sjelfva naimien säga, att man der ieke kunnat ut—-
veckla några Stora härmassor, att någon rangerad slagtordning ieke
kömmit i fraga. »

k Rangera du dina köpta kort ochlemna de redan nedlagda i fred.
Se så! Kun gen! Bravo! damen f&ll. n

«Har du någonsin seit någon dame, som ieke fallit för en kung.
Det hör ju tili spelets reglor. Vili du ge om? »

«Blixtrar för mycket! Jag har spelet i min hand. Kung, dame,
knekt! jag är ute och bror är Jan. Gratulerar, ly, om jag ieke miss-
tar mig, skrifva vi i dag midsommarsdagen. »

«Jag har då hesländigt otnr i spel, tili och med pu helgdagsför-
middagarne,» utbrast Svanschöld; «lyckligtvis har jag hurjat spelet i
blotta sk. . . .n. Annars skulle någon kuuna tro, att jag tili och med
speli bort kläderna. Håkansson, min nattrock! »

« Håkansson! aro darnerna ännu uppe? » frågade kapien Tranhjerta,
och drog stöflarne pu sig.

•oFröken promenerar redan i parien med mamsell **'*,» genmälde
het jenien.

»Minä byxorln skrek kaptenen, så att det gaf genljud i rummet.
“Mais, monsieur! le domesligue aura de soupcons,” erinrade Svan-

schöld.
"Mais, monsieur, c’est brottom. Je frierai ce matin,” genmälde

kaptenen, som var starkare i reglementet, iin i fransyskanf’ byxhiing-
slarna, hvar f—n har jag gjort af med dem ? Och ge mig se’n hårbor-
sien ! Fördöme alla brådstörtade toilelter.'"

"Ja! min bästa Tranhjerta, segrar du nn, så kan man säga att
du segrar genom öfverrumpling. Du förefaller mig rasande lik en
fästningskommendant, som gör utfall, innan det ännu visat sig spår tili
någon belägring.”

”Ser du,” yttrade Tranhjerta iså lag ion, att det ieke kunde hö-
ras af betjenten, "jag har slagit vad om Iva buteljer champagne med
Carl liobert, att jag innan semesterns slut skulle vara förlofvad, och
om intet så mycket för ehampagnens skull, så i alla f ali ....sakra—-
menskade halsduk, som aldrig vill Uita knyta sig" , .

.

"Xå, nå! hara del hör andra låter knyta sig, har du just ieke
shiil att svärja.”

”För tusanl del var santl en ren näsduk! Om hon gråter, muste
jag ålminstone torka mig i ögonen. Se så, nu Hr jag färdig. Men
snusdosan får jag likvisst ieke glömma. Farväl, Birger!

”1 middaif denna hand, förlofvad, ruckes diy.”
A sin sida deklamerade Svansehöld:



Gudinna! f oikeus öden
Du skrifver. I‘n hans loit
Skrif faroni a, skrif döden ,

Men shrif ej horgcn hioit.
Skrattande störtade Tranhjerta uiför trapporna,
Svanschöld, som af naturen kade ljusn mustacher, men vanliqcn

bar dem suurta, satte sig ned fr amför spegeln, i äudamål alt bemedla
denna melamorphos. Härunder värdigades hän hilata sig i följande
diskaus med sin egen värda person: "Sadatta här sjelfdenigrationerära
just icke den mesi amjenäma sgsselsättning-, då är det verhligen tueta
underhåtlande att suurta sin näsiä. Den galne Tranhjerta — hän tror då,
alt huartenda hjerta tillhör honotti, oeh det är likvisst blolt ett enda,
soin hänger i ändan af hans naitin fg fani nu svärtade jag m iti
eget skinn visserligen är hän min kamrat , tuen en sadan tur vore
för mgekel: att på en förtniddag uintia en fästmö oeh tre partier ecarte

wm har hän väl börjat sinä operationer$ hän söker ulan tvif-vel alt spränga åtslciljs de bäda förenade korpserna
, min kusin oeh

mamsell * * *, eller, otti jag hänner Tranhjerta rält, är hau nogistånd
att börja en kärleksförklaring i tredje persons närvaro hau är den
oförskämdasle o/ficer vid hela regemetilel det sktdle likuäl icke vara
f alt med en blond oeh en ramsuart mustach : nord oeh suder t tien,min Gudl huad generalen oeh förste tnajoren komme att lannan minst
dötndes jag tili en veckas arresl, endast för det jag sökl sammanqjuta
natur oeh konst vid det här lagel ligger Tranhjerta pä knä (på
landet får man väl lof alt iakllaga de gain la seduänjornaJ hu ! huad
hän slår sig för bröstet; en oxe skulle kanske stnpa för mindre 5 hän
talar fördöme den smörjan•, den smelar af sig, soin damernas får--gade handskar på en pigbal hän suur väl efter vanligheten , att
mamsell*** är hans försla kärlek, hundrade gånger har jag svär~
tai minä knefuelbårar, tuen jag tror, alt knefueln sjelf borrar sig i dem-,
aldrig vilja de bli jetnnsvarla Tranhjerta lvingar henne tili en för-klaring, tili ett bestämdl ja eller nej. lian är soin ett skrufstäd i dg~
lika f ali. Min nageltäng, Håkansson! Det är ändu ett vaekert
mod, dessa stålliga, långa naglar , soin un utqöra vara kaualjerers o-
gonstenar. J fordtia dagar lät man naglar oeh skägg vexa, för att he-
tggu sin sorg , sin likgiltighet för alla toilellens omsorger-, nu är det
just det långa skägget oeh de långa naglarne , som konstitwera en lef-nadslustig, ung man "cothtne il faut." Hvad vi annars ha vunnit på

della mod, de fria konsterna att hlösas oeh luggas ha åtminstone vun-
nit skarpare vapen oeh ryonligare spelrutn.'’

fl (Forls.)
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Prenumeration å Yeckoskriften HOMÄNEN för år 184-7
emottages å boktryckeriet härstädes och å landets alla postkon-
feor. Årgången kommer att bestå af 25 häften i 12: o Jor-
mat; hvarje häfte om 14-0 sidor, utom omslaget, på fint,
hvitt tryckpapper. Försla Nummeni utgifves 2:dra Lördagen i
Januari. Prenumerationsafgiften är härstädes 3 Rub., eller 12
kop. för hvarje häfte, och å postkontoren 3 Rub. 45 kop. Siif-
ver årgången.

De första romaner, sora intages i Yeckoskriften, blifva:
UITTE ISAHNE I MARTIN, eller en K ammartjen ares Me-

moirer, af Eugene Sue. Ehuru af denna romun blotl trenne delar aro
utkomne i Paris, och de återstående tuenne först inorn December eller
Januari rnänader ulkomitta, torde doek öfversättningen, litan uppehåll,
kuuna inför as i Veckoskriflen .

PETERSBURG NATT OCH DAG, af Kawalewski, öfversättning
från Rgskan, såframt ej Censuren lägger nägot hinder i viigen. Denna
roinan är på det fördelakligaste recenserad i »Magazin fiir die Litera-
tur des Auslandes» och Författaren för nurvarande den mest omtgckle
Belletristen i Rgssland.

PLÅXBOKE N.
BERÄTTELSC AF BRN •

(Forts. fr. IV:o 40.)
»Det var viti, både för diij och mig, att du ieke gjorde det. Jag

är resande och ui mutte vai veta, attjag, som sadan, har shgdd af lag
och förfatluingar. I annat fall klagar jag för landshöfdingen, som jag
hänner mgchet väl, »

» Jaså, ä harrn resande å hänner nådi landshöfdinge? » sade bon-
den och aftog halien. »Ja, trodde, Gu straffe mej! mä respeht .te sä-
jandes, alt harrn va en a de darninge pionerna, sum arbela ve ha-
nalena å sum ochså ha muntaser å römma sin väg ä göra ufre i bög-
dera å aiifältta sek sum rasanne mennesher. »

»Tackar för homplimongcn! » sade den resande, leende. »Men hör
nu, min far liite! jag vill förluta dig, alt du velat shjuta på mig, om
du hara beskedligt hjelper mig att söka rätt på gästgifvaren, så att jag
hommer härifrån. Del är redan shumt och jag har brådtorn. »

»Men ä dä då satuit, alt inte harrn ä svinegalen? Ja’ ä än i den-
na stunn lihsom lile rädder å mek, för nåhet tocket har ja' allri i mi



TS
de ® ’ti’ seit eller hört. Eller hur, gossa'?• sade lian och vände sig tili de

kringstående.
itJVä, allri i vår ti'! n ropade dessa.
nLal aldriy förleda er af lätlrögenhet, godt folk I » sade den resande,

nty det kun ofta förorsaka stora brott. Tänk om ni nu skjutit på m ig,

hioit derföre alt jug kan karma ett svin, liksoin jag nu vill karma en
käsi» och härvid började kan gnägga af fnll kals, några gånger,
och delta så naturligt, alt de förundrade åhörarne började draga sig
tillhaka , liksoin de fruktat alt en verklig häst skulle springa pä dem.
nGån derföre J, vachert, hvar och en tili sitt och låten mig vara i fred,
ig jag är en kari, soin icke låter skrämma sig. »

» J)ä va en lusiiger och galanter harre,» sade skytten. »Gå er väy,
suin hau sagt, ty den sum gör hännin nuket förnär, får mä mek å gö-
ra, å ja’ n inte rädder för halfva sockna, dä vet J, um ja' iin, sum di
säjer, ä litet enfalldiger å mek. »

Hopen lydde skrattande iillsägelsen och började alt skingra sig. Så
lätt är den råa massan alltid färdig att öfvergå frun raseri och öfver-
tro tili sitt vanliga lugn, endast den ger sig tid att höra ett förnuftigt ord.

Kori derefier inlrädde herr Spöstedt, soin nu reput mod, då hän
fått höra att den resande ingalunda vur galen.

«HHr finnes ju'halihäst inne?» frugade den resande och kaståde en
hotande blick på gästgifvarens banditfysionorni.

n Ja, värdaste herre, det är säkert,» smilade Spöstedt.
oLåt då genast spänna för, itien, tag först hit dagboken, ty jag

måste klaga öfver alla de oordningar, soin jag sett i delta usla näste.
Hit med dagboken, kari! » röt hän, då herr Spöstedt, som kade siora
skäl att undviha vidare klagomål, ännu dröjde.

Då herr Spöstedt fann att här icke gafsnågon undflykt, nedtog lian
dagboken från en hylla, jemte bläck och penna och närmade sig den re-
sande med darrande steg. »Det är värdaste herrns rättighet alt klaga,
det är säkert ,» sade lian (« det är säkert » var nemligen herr Spöstedt's
favorituttryck, ehuru ingenting kunde vara mindre säkert, iin hans ord
och hans boningj. Men att jag är alldeles oskyldig inför Gnd och mitt
samvete, det är också säkert, och om min värdaste herre i alla fali skul-
le viljn med klagomål skaffa en hederlig man schåkaner, så tayer jag
mig den friheten att i största ödmjukhet protestera efter min värdaste
herres pass, ly att detta är min rättiyhet, det är säkert.n

«Ja, det är er rättighet, det är säkert ,» härmade den resande; unien
det förefaller mig rätt besynnerligt likväl, uit en sadan konirabandsskrå-
puk, som ni är, sk ali fråga hederligt folk cfter pass. Tag imedlertid
Uit den gula läderporlfölj, som jag vid mitt inträde i denna mördare-
kulu satte ifrän mig på ett bord derborta•, i den fhmes mitt pass bland
minä andra papper.n

Herr Spöstedt gick, men efter något sbkande. sade hän: mpottföllen
finnes icke här, det är säkert. »

»Då skall du ansvara mig för den, du gamle skälml ropade den



resande och for häftigt upp emot honom, veljesi shali jag skaffa dig pä ®

pålen, soin sh länge väntat på sin högsta prydnad. »

«Värdaste liemi behagar titulera mig för Du, det är säkert,» sva-
rade herr Spöstedt, iche Hiet sårad; men en annan hän vara liltaså god
som en annan, del är säkert, och alla , sjelfva nådi landshöfdingen, kal-
lan mig för herr e, del är säkert-, tg jag är född af hederliga föräl—-drar och jag har ätnjutit en vårdad execution, det är säkert. Hvad
det anbelangar ali komina på pålen, så pretenderar jag alt min nya
bror aktar sig sjelf, det är'. .

.
.»

«Sokeri n, ville nalurligtvis herr Spöstedt säga, men delta ord hann
aldrig öfver hans läppar, emedan dessa tilltäpptes af en så kraftigl ap—-
plicerad tnunfisk, alt tänderna shallrade och herr Spöstedt sjönk tili
golfvel, en jällenSilenibild.

Som vilttien saknades tili nämnde munfsk och herr Spöstedt af lung
erfarenhet vissle hur läti mun kornmer undan af brist på sådana, upp-
steg hän med konsladl lugn, men inom sig kokande af ilska och harm.
Tigande gick hän alt sialla sig bukom den skyddande disken och påtän-
de en bedröfligt lysandc dank , fastklibbad ien buteljhals. Då nti den
resande ytterligare påminte om sin portfölj, svarade herr Spöstedt, som
var mycket slängd i lagen, liksoin i franskan, i det lian torkade sin
blödande mun: »Lika säkert som jag nu blöder efter herrns o g entila
och oliberala atlention mol min personliga drän g dividy , lika sä-
kert är del äfuen, alt jag aldrig motlagit, eller ens obsalverat herrns
potteföll, det är visst och säkert, och som jag, Gudi väre lofl lefver i
ett fritt och konsts ehittutonell l land och i ett upplyst tidehvarf, kan
jag omöjligl af någon bland despottismens Ox- eller ko ryfeer du-
mas tili skadestånd, och ännu mindre tili pålen, del är säkert n.

Som den resande inom sig måste erkänna att det förefanns en viss
grnd af sanning i den inpiskade gamle skälmens rotvälska

, beslöt hän
att tala ur en något fogligare ton-, men just som hau stod i begrepp
att utföra della, inträdde den gosse, som skjutsat honom tili Slagsmåla,
med kappsäcken och begärde, darrande, sinä skjutspenningar, emedan
hän fruktade att den resande än en gång kunde blifva galen. tJu, dcm
skall du fä och goda drickspengar tili, min raske pojke, » sade denne
vänhgl och förde handen tili bröstfickan i sin blus, der plånboken var
förvarad.

Men det stod skrifvet i ödefs bok, att denna dag sisulle vara full
af förargelser och förluster för var stackars olgcklige resande. Hän kän-
de och kände i blusfickan, i rockfckan, kori sagdt, i alla möjliga fic-

kor, men plånboken var ooh förblef borta.
(Forts.)
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EM VÄL AMVAMD FÖRMIDDAG.
BERÄTTELSE AF ESBJÖRN.

(Forts. o. slut från IV:o 52.)

Svanschöld drog pä sig sinä stöflor,
»Nu,* pustade lian vid detta viili allvarsamma nrhele, »har väl

min kiira Tranhjerta ett späntande, innan lian kan afvinna hennes läp-
par det afgörande ordel.u Hon invänder säkert, alt deras bekantskap
iir alliför kori lät se, med alla skiljsmessor inheräknadt, omkring
aderton timmar. Hon inträffade i går klockan sex pä kolifejen hos
min k. morbror, och min k. kamral lät genast presentera sig, för alt
kuuna bjuda upp henne tili en kotiljong. len sadan dans ligger vis-
serligen oslridligt ett närmande, men alt fria vedan dagen derpä det
vägar mun hioit, du mun vedan tillbvagt femton uv i gavnisan.v

»Hvad sev jag!« utrapade Svanschöld, soin i detsamma koin att
närinä sig ett af fönstren, »hon och lian ensamma, ulan min kusin!
De komina hilat, förtroligt samspråkande. Gud och folket! Medan jag
knapt hunnit göra min toiletl, har hau gjort hela sin husliga lycka.
Meri också visar thermorneterni en sadan hängde i fönsirei »tju-
gnsju gvader vedan i skuggan. Det Hv den enda möjliga förklarings-
grunden för en så hastig känslornas utveckling.«

ISfägra ögonblick derefter inträdde Tranhjerta i rummet.
»Jag koni, jag såg, jag segrade,« deklamerade lian palhetiskt.
»Jag! jag kom alt se hur du segrade,« svarade Svanschöld5 »ifrån

fönstret såg jag brov, som tviumfator. Men hvar ha n j gjort af min
kusin? I kraft af sliigtskapen, fordrar jag fullständig redogörelse för
hennes person .«

»Jag råkade din kusin och min fästmö« Tranhjerta lade en
utomordentlig vigt pä det sista ordet, »upp i parken, vid det Japa-
nesiska templet. Medan min fästmö sysselsntle sig med alt nypa en ny-
stoppad Japauesare i näsan, hviskade jag tili din kusin; »Min fröken!
viirdigas af nåd forumia mig tillfälle tili nugra minuters enskildt sam-
tal med mamsell ** *. Milt lugn, min lycka bero derpä.« Det syntes
tydligen att din kusin är varmt intresserad för miu lycka, ty som en
pii störtade hon ut ur templet, ropande högt: »Ah! se der har jag min
borlflugna kanariefogel .« Jag kunde för ögonblicket icke upptäeka an-
dra flygande varelser, än grä sparfvar. Mamsell ** * ville skynda ef-
ter din kusin, men jag stängde henne vägen med ett knäfall.n

»I stället för min kusins kanariefogel, fick hon endast sigte pä dig,
din olycksfogelU

»Hvad jag taläde väl ödh hvad hennes händer voro vackra! Du
vei jag har en passion för vackra händer! Jag hade fattat begge
hennes händer, och kysste dem turvis! O! midt i della ögonblick hän.
de jag, att ombyte förnöjer.»



»Ack! herr haptenl* stanunade hon, »I er tjenst}« svaradejay, »vill
jay aldriy blifva annat iin läjinäni.« I denna stund af hänforelse,
sänkte jay miy ända ner tili diy, suballerna menniska /«

kJa g förlåler dig ditt fiiltviibelsskryt su ngss efter en vunnen seger.
Men emedlertid ville jag ha gifvit halfva mitt gvartal, intjvarterings—-
penningarne inberähnade, för att ha sett ditt knäfall vid det der ömma
tillfället. Usch! hvad dina långa ben mutle ha skräpat i del Jap unesi-
ska templet .«

»Jag förlåter dig, afundsjuke ynglingl dina luga anfall niot minä
heti! Pä min förlofningsdag ger jag dig derföre amnesti.«

»Och hon knnde ändå slutligen förmå sig att säga: Ja, tili din
förflugna proposition? Jag begriper icke den flickan.»

»Det är mgeket liiti förklaradt, ty du har aldrig I'drt dig att be—-
gripa det ädla, det öppenhjertiga och osknldsfulla. Du miiter alli efter
ditt stadsmått. Jag beklagar dig, Svanschöld I«

»Beklaga mig i faunoina, om dig täckes! Menar du icke jag vet,
hvad det vill siiga att vara förlofvad. Tror du icke att jag har värit
det lät se ålminslone sju gånger.»

* Jenit su mangu resor kan en rältfärdig falia och stå upp igen.
Akta dig för den åttonde gången.»

»Akia mig! Nej det ärnar jag bestämdt icke. Trotsar mun mig,
så förlofvar jag mig pu /liieken i ren förargelse. Tror du icke jag kan
fria lika tvärt som du, och lika tvärt få: ja?«

»lianske,« invände Tranhjerta och strök sinä mustascher, nskulle
jag tili min fördel kuuna aberopa en högre grud af iilskviirdhet och
en högre grad i armeen.u

»Merendels skulle jag tro, att löjtnanterne ha biillre tur Un kap-
lenerna.t

»Dti har du aldrig läst rullan. Nej! min kiira Svanschöld! furhäfdig icke mot dina färmän! En kapien vid gardet (studera häfderna!Jär en haif landshöfding; men löjtnanten emiäsi en half kammarherre!
Ooh det fmns ingen af våra unga damer, som icke redan i skrifboken
gjort bekantskap med den vackra sentensen: cVälj klokt, om du vill
utvaldt njuia.it

»Tranhjertala ropade Svanschöld och sprang upp, *jag åtager mig
att vara förlofvad, innan vi säilä oss tili bords i middag.u

Ta, med nugon ladugårdspiga, möjligen med hushållerskan. Men
jag anser mig böra erinra dig, att du, under sådaua förhällanden,
svårligen kan tjena gvar vid regemeniei.it

«Du tyckes söka tvist med mig! Vili du slåss med mig?«
»Nej, min hrorlnej! jag har helt annat att tankapa, iin att slåss.

Tvärtom, jag Igckönskar dig, förutsatt att “la future ” är dig värdig.t
»lion skall vara af fullkomligt lika god adel, som jag sjelf.u
»Men, kom väl ihug: innan middagen. Jag muste på nykter ma—-ge blt vittnc tili din lycka. Ann ars tror jag ej mitta ögon .«



"Ah! uppenbarelsen skall blialliför öyonskenliy, ait lettinä nåyot
spelrnm för din skepticism," svarade Svanschöld och skyndade bort.

Middayen var vedan serverad i den Stora familjesalen. Svanschöld
förde siu hiisin fram tili Tranhjerta, som stod inbeyripen i lifliy kur-
tis med mamsell * * *.

"Min fustmö," yttrade lian, pehande på Uusinen, och ett Satiriskl
leende lehte kriny lians läppar.

Tranhjerta buyade siy, nåyot bestört.
"Fästmö, med fars och mors vedan erhållna bifall," tillade Svan-

schöld och väyde tunyt på de sednare orden.
”/ sädant fall ” ätertoy Tranhjerta med en sidoblick på mamsell

* * *, "lorde man kuuna säya, alt vi beyye viti användt vår förmidday,”

Pibtistisk jprr.n i Berlix. Den etiskilda verksamheten för
ascetiska ändamål ökas dagligen i Berlin. Ett bolag, un der namu af
"Den evangeliska bokföreningen," van n den 16 sistl. Januari regerin-
gens sanktion, och fick den 50 i sammu månad kongi, fastställelse på
sinä stadgar. Det har börjat sin verksamhet med utgifvande af Speners
katekes, Arndts skrifter, o. s. v. En tili Berlin anländ missionspre—-
dikant, Krummacher, håller der såkallade gästpredikningar f "gnstpre-
digten"), svarande mot de bekanta gästrollerna på teatern, och har
ofantligt tillopp på åhörare och åhörarinnor. Tili andan och syflnin-
gen af hans föredrag ,

hän man sluta frun följattde fräga i en af hans
predikningar: ”Huad skall man väl säga om de hristna furstarne, hvil-
ka ännu alltjemt offra sinä bästa krafter för vetenskap och honst, och
derigeno m befrämja atheismen?"

Oxkel Adam ett prvxtimmer. UH en Amerikansk veckoskrift,
the golden rule, annonseres en öfversättning på en gehkä af Onkel
Adams hämnd och försoning, med följande upplysning om förfal-
iaren; "Delta arbete är af ett svenskt fruntimmers penna, en föftrolig
van tili Fredrika Bremer och som intager den höysla literura rany i
Stockholm, der hon under några år har värit enyayerad mot ett huyt
honorarium, såsom hufvudredaktör för en populär periodisk skrift,"
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LOPATINSKIS DÖD*),
af Thoddeus Bulgarin.

(Öfversättning fcän Kystaa.)

I Kuopio, tn stad i IVya Finland, höjer sig, på mielten af forgel,
en gammat Luthersk kgrha, omgifven af en begrafningsplats. En höst-
afton sutta några liyska officerare på de mossiga grafstenarne och föt'-
nötte tiden mrd angenäma sarntal om fädemeslandet, talande tillika
om sinä framtida förhoppningar och siitä hjertans sinä angelägenheter,
Asynen af grafvarna , templets göthiska architectur, och aftonens siiliä
frid, gaf deras sinnen en melankolisk stämning. Den vidsträckta in—-
s jän Kallavesi, som sköljde murarna af de vid siranden belägna hu-
sen, lag vidtomfatlande ,

med sinä i fjerran bortdöende vågor, i af—-
tonglansens milda ljus, utsträckt för deras blickar. Aftonen var så
skön och skcir soin endast en nordisk afton kan vara. Emellan klip—-
porua och de små öarna, som voro beläckta med grönska, framskyrn—-
tade de Svenska kanonbålarne, som alltjemt hotade staden med förstö—-
ring, och hvilkas kanoner så omsorgsfullt dolde inom sig rnången ädel
krigares död. Aftonskotlen dundrade i det Ryska lägret, och ojfcerarne
uppsteyo för att återvända tili sinä nattläger.

»Minä vännerl« sadeLopatinski, »detta kanonskott, som kallar oss
tili hvila, är detsamma för krigaren, som det sorgliga memento mori
för de fromma bröderna af Carthesianer-orden, Kanske, då vi i mor-
gon samlas för att sluta det i dag bärjade samtalet, någon af oss här
närvarande måste genom mullen afhöra slutet. Se der vår gvariermä—-
starelv fortfor hän, pekande på en dagen förut stupad officers friska
graf5 »delta trädkors underrättar ingalunda efterverlden om hans arofulia
döds hans namn bevaras inom luntor och archiv-papper och endast en
tnoders eller makes sorg förlänger påjorden minnet af hans tillvaro. Lof-
vom derföre hvarandra alt bevara vara namn frän denna glömska, som fö-
refaller mig så förskräckande och i händelse någon af oss finnrr en

ärofull död, mä de öfverblifvande beskrifva hans bragder; detta skall
åtminstone tili en del trösta våra vänner och anförvondter, som kan—-
ske bittert beklaga förintelsen af vår individuella existence ». Alla
officerare låfvade att punktligt uppfylla detta löfte, som de tillika af-
gåfvo, och tysta närmade de sig tili lägret. På vägen mötte elein en
uhlanvaktmästare, som gaf ordres ät Lopatinski, att hän genast målte
hegifva sig med sin pluton, att konvojera gvartermästaren kapien ba-
ron K., som blifvtl skickad att afteckna strunderna af Kallavesi på
ett afstånd af tjugu versi från staden j vaklmäslaren omtalade vidare,
att hans komando redan vore i ordning. Lopatinski häpnaelej hän tvi-

') Jacob liorisoifvitsch Lopatinski, en godsägare i Woroneschska och Harkowska Gouvernemenferoa,
inträdde i tjenst, vid-48 ars ålder, som junkare vid Lrfgardets Husarer. Är 1800 blef hau
belordrad tili koniett vid Hans Kejserliga Höghet Cesarewilsch och Storfursten Constanlin
Pawlowifsch uhlan-regemente. Befordrades tili lieulenanl 1806. Deltog i kriget i Österrike
1805 och Preussen 1806. Belönades vid Friedland, för ädagalagd tapperhet, med S:t Wladi-
mirs-ordens 4:de Class. Stupade i Finland l Seplember måiiad 1808.



sfade länyc med vaktmästaren om turen och slutligen öfvertygad om
rigtigheten af hans ord, skyndade hän dit piig len kallalle honom.

Då hau närmade sig lägret, stadnade hän för alt taga afsked af
sinä kamrater. •>/ hafven, minä vänner, ulan tvifvel märkt min
forumin g?« sade Lopatinski, »jag muste tilistä, att en murk unin g vak-
nade nti mitt sinne, då jag säg vaktmästaren-, lian tgckles mig vara
ett dödens sändebud. J kannen mig och j tviflen väl ej på mitt
mod, men jag måste öppenhjertigt säga er, alt mitt hjerta aldrig sla-
git så häftigt som nu du vaktmästaren meddelude mig bortkommende-
rings-orderna. Jag har värit i hela strider-, ulan bäfvan rgckle jag
mot Franska kanonerna vid Austerlitz och med nöje fäktade jag med
pantzarriddarne vid Friedland. Knlornas pipande och granaternas
smattrande, hafva aldrig bragt mitt blod i en så häftig svallning, som
vaktmästarens enkla ord i afton, Minä vänner, delta är en bedröf—-
lig aning, vi återse hvarandra aldrig mera.« Det var ingen tid
att räsonnera, trösta, öfvertyga. Uhlanerna sullo redan på sinä ha-
Star. Hupien K. väntade. Ordonnaucen framförde Lopalinskis ridhäst.
Hän kastade sig hasligt i sadeln, kommenderade och i detsanima
som truppen satte sig i rörelse och for från lägret, sporrade Lopatinski
sin häst, för att homma i spetsen af sin trupp. Officerarne sågo i
hans hand en näsduk och gissade alt hau med den aflorkade sinä tärar.

Denna tilldragelse gjorde ett djupl intrgck på alla Lopalinskis be—-
kanta. Alla älskade och värderade honom-, hän var en utmärkt ojjicer,
så väl i fäll som vid fronten : själen i krigiska sarntal, en god väin och
pälillig kamrat. Hans karaktärs eldighet ,

hans skarpa förständ och
utomordentliga öppenhjertighet inblandade honom slundom i små tvi-
stev, så vanliga emellan tingit män och i sgnnerhet emellun militärer.
Men denna hella, hans enda Igte, beskuggade icke det ringaste hans
skiina själs eyenskaper. Gerna umgicks man med honom-, emedan
dan hän var så innerlig emot alla. Mgcket förlät man honom, tg al-
drig var hän för sen, att öfvertygad, erkänna ett begånget fel j och hvad
kunde lian väl annat, då hau aldrig med beräkning ville såra någon
och aldrig någonsin visste hvad hämd ville säga. Den som vänskapligt
ruckte honom handen, den vann hans hjerta. Hän fördrog skämt med
tålamod, men kunde ej tåla försmädligheter-, hau sårades ej af men-
niskors köld, men en föraktlig blick bragte honom i raseri, emedan lian
kände silt eget värde. Med ett ord, den som närmare kände Lopatinski,
måste älska honom-, lian luule en utmärkt officers och en ädel menni-
skas alla cgenskaper.

Hela den följande dagen talades i lägret ej om annat än om Lo—-
patinskis aningar. Många oroades af hans förutsägelse, andra bemö-
dade sig att skingra sin sorgsenhet, i det de försäkrade sig och andra,
att samtalen på begrafningsplalsen upprört Lopalinskis sinnen, och ho-
pat märkä moln kring hans eljest ljusa tankar. Några tili och med
skrattade åt denna burnsliga aning. Andra dagen mot (j väl len vänta-
de man honom tili lägret. Enligt noggrannaste beräkningar, var in-
gen fara att förutse. Svenskarne befunno sig bakom sjön i Toivola



och om de också hade velat homma öfver, så var det för dem otnöj-
liyt, alt med sinä små båtar öfverföra kavallerie; hvarföre vian för-
ntsåy, alt, om också ett fiendlliyt infanterie sknlle tnöla dem, de skul•
le, såsom det också var dem anbefaldt, med lätlhet kuuna retirera,
ty truppen var egentliyen ulsänd för ett helt annat ändamål, och
derförc nödsakad nti undvika handyemäny med fienden. Så trodde
alla, vien man missioy siy. Lopatinski förutsade och hans förutsä•
yelse skulle yå i fullbordan.

Följande dayen vid middaystiden återvände tvenne uhlaner, den
ena ridnnde, den andra tili fots, tili liiyret och förtäljde att kapien K, blif-
vit tillfänyalayen, truppen hade blifvit nedyjord, Lopatinski hade stupat.

Enliyt sedermera erhållna underrätlelser fann man, att denna
olyckliya händelse tilldrayit siy på följande sait. Truppen som mot
(]välien utmarscherat, ankoin om moryonen tili sin destinationsort. Un-
der det kapien K. sysselsatte siy med sitt aftechninys-arbete, bemöda-
de siy Lopatinski att recoynosera fienden och yöra siy bekant med den
krinyliyyande nejden. Den närmaste byn var beläyen 10 verstfrän
stranden•, af Svenskarne hörde man ej det rinyaste och sålunda be-
slöts, att man skulle tillbrinya nallen ute på fältet, och följande day,
cfter slutad recoynoseriny återvända tili Kuopio. Men emot (jvälien
uppstod ett förfärliyt oväder, horizonten betäcktes med märkä moiti,
reynet ned/löl i strömmar, ljunyeldar korsade oupphörliyt hvarandra$

de starka åskslayen kommo jorden alt skaka, och echot från de vilda
klipporna fulländade den hemska taflan, som de emot hvarandra
stridande, outyrundeliya naturmakterna företedde. »Hvarföre skola
vi utan nödtvåny, stadna här på fältet , för att uttrötta manskap och
hästar,» sade Lopatinski tili kapien K., nvore det ej bältre om vitoye
nattyvarter i byn der borlat. Kaplenen samtyckfe, och med ylädjeila-
lie truppen åt det håll, der byn bordt liyya. För att homma tili byn
måste man passera en lät skoy, som låy på en upphöjniny, yenomsku-
ren af små yånystiyar, som nu voro förvandlade tili strida bäckar.
Truppen förlorade den rätta väyen och irrade i nåyra timmar kriny
skoyen. Emedlertid hade stormen mot midnatten stadnal och uhla-
nerna mötte i skoyen en kolare, hvilken i sin koju öfvervarit ovädrel,
och nu återvände tili sin boniny, som låy en halfverst från sjelfva skoys-
randen. Lopatinski, förlitande siy på kolarens ord, alt truppen befann
siy lånyt från byn, beslöt att hvila i hans boniny och efler nåyra tim-
mar återvända tili sjöstranden. Ankomne tili kolarens hus, afsadlude
uhlanerna sinä hästar ,

bundo dem under ett skjul, tände upp en sior eld
och läyrade siy der omkriny. Lopatinski utlade poster tili hiisi' åt fältet
och tili fots åt skoyen, och lade siy sedän sorylöst att hvila i hyddan, der
äfven kapien K. och en ordonnance befunno siy.. (Slulet följer).
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LOPATIIVSKIS DÖD
af Thaddels Buigaimn.

(Forts. o. siat från 3V;o 34.)

Kolaren förrådde Ryssarne, lian visste att man sammu nait van-
tade ett compayni Savolax-jäyare tili byn, som var endast tre verst
från hans boning, och vid sitt första möte med Ryssarne hade lian be-
sintit att öfverlemna dem i sinä landsmäns händer. Sedän hän l(telat
Ryssarne tili siy, skickade lian genast en gosse tili hvar-
efter, då uhlanerne insomnat, lian giimde sin familj i skogssnåret och ,

gick sjelf att mätä Svenskarne, för att förbi vakterne, föra dem in pä
sjelfva gården. En djup tystnad herrskadeöfver alli i skogen, elden
haile tili det närmaste slocknadt. Uhlanerne såfvo, invecklade i sinä
kappor j väkien

, som såg efter hästar och vapen, kände sihnnen tynga
på sinä ögonlock och lutade sig halft medvetslös emot en gärdesyård.

Plötsligen skallade en salfva ur de Svenska gevären, och hoppande
öfver gärdesgården inträngde Svenskarne pä gården. Förskräckte och
förvirrade, med sömnen hängande i ögonhåren, rusade uhlanerne upp j
nattens mörker, det oväntade anfallet, okunnigheten om fiendens ställ-
ning och antal, det ringa utrymmet, olit delta gjorde dem iin mera
handf ulina. JVågra lågo vedan dödade af de första skoiten $ de öf-
riga skyndade tili sinä hästar, meri Svenskarnes hajonetter hälsade dem
från denna och alla sidor. Död eller fångenskap var det enda de
hade att väljä på. Tvåhundra Svenskar kude öfverfallit tjugu Ryska
eavallerisier tili fots %

,
ett ögonbhck ännu och truppen fanns ej mer, den

rnörka döden hade med sin hvässade lia skördat alla dess lernmarj en-
dast Lopatinski stod ännu lefvande vid dörren tili kolarens koja. Vid
första skotlet hade hän sprungit ur hyddan, tuen då hän såg att alli
var förloradt, återvände lian lugnt, kastade på sig en filtkappa, ställde
sig i dörren med blottad sabel, befallte ordonnancen tillstänga fönstren
med några stockändor, som voro inburne för att brännas och, i det
lian vände sig tili kapien K., sade hau, »Farväl , baron! jag
dör». Emellertid rusade en hop Svenskar med en officer, emot dör-
ren tili hyddan•, ivanne de djerfvaste sträcktes af Lopatinski tili mar-
ken, de öfriga ville skjuta, men officeren hejdade dem. Denne officer
hade liinge vistats vid gränsen af Gamla Finland , och talade ganska
flytande Ryska språket. Seende tili hvilket förtvifladt motslånd Lo-
patinski hade bestämdt sig, och högaktande hans tapperhet, ville lian
ej låta honom med lifvet plikta, för sin oförvägenhet. »Gif dig! »

ropade den Svenska officeren, »jag låfvar i öfverbefälhafvarens namn
dig friheten ; vi veta att värdera våra fienders miliiära dygder, och
vilja ej betjena oss af din olycka. Gif dig, tappre Rysse! du ser att
ditt motslånd är fufängt! » Lopatinski betänkte sig ett ögonblick. »Nej ,r>
sade hän, »den som ej lyckats försvara sin frihet med vapen , den
må dö! » Med dessa ord rusade lian emot de Svenske soldaterne,



tvänne fällde lian på siället, några sårade hän och, omgifven på alla
sidor af bajonetter, ännu döende dödande den, soin gaf honom hans
banesår, nedföll hän sedän hän utropat: »Lef väl, Rgssland! glöin ej
din kiire son», Tvänne dagar sedanre utgåfvo Svenskarne Lopatin-
skis lik, som med alla militära ärebetggelser begrofs i Kuopio, på sam-
mu sialle af begrafningsplatsen, der hän tillbragt aftonen före sin he—-
dröfliga afresa. Hans tappre kamrater fuktade med sinä iårar den
graf, som dolde, så många förhoppningar för fäderneslandet. Lopu•
tinski dog, som en hjelle och förvärfvade sig sjelf och sitt regemente
tili och med fiendens högaktning. Då Svenskarne vid avantgardet och
förtrupperna sågo uhlaner och då de taladc med Rgska vakterna, på-
mintc de alltid om Lopatinski och om hans ät;ofulla död: och du de ej
visste namnet på de Rgska regementerne, kallade de alltid uhlan-rege-
menterne för Lopatinskis. En smickrande helöning för en tapper kri—-
gare! Huru skön är den icke i jemförelse med hvad förrädaren och
den klenmodige vinner, som, ulan afseende på de tjensler de göra fien-den, tili och med af dessa och det med skäl, vanäras och föraktas.Voro jag historieskrifvare, poet eller konstnär, så skulle jag med
bjerta fiirger för efterverlden framstulla den tappre Lopatinskis död h
men jag är det icke. Jag är krigare och nppfgller endast ett vid graf-
varne taget löfte, det ingen bör lemua ouppfgldt, då jag i korlhet be-
rättat, hvad som föranledde hans tidiga hudanfärd. Alatte hvarje
ung offtcer öka sin erfarenhet med dennn sorgliga tilldragelse, och f li-
na att man i ett fiendtligl land ej bör tro någon, un mindre stödja sig
på folkets utsago,utan att man alltid bör vara så förfigtig, som såge
man sig ständigt kringränd af fienden. Den åter, som råkat i en så—-
dan belägenhet som Lopatinski, den bör, tili heder för sin fana och tili
sitt fäderneslands ära, följa hans exempel och påminna sig dessa hans
ord; *den som ej Igckals försvara sin frihet med vapcn, den mit dö! »

Ry SKT SEGELSALLSRAP, EFTER EXGELSEA YACIIT-ELVBDEXS 3IÖXSTER,

Genom ett tillkännagifvande tili rysha generalkonsuln i Danzig,
har nyligcn Llifvil bekant, att en «yachtklubb » bildat sig i Pe-
tersburg och af regeringen erhållit serskild llagya och vimpel. Endast
ryska adelsmän, soin äga en icke i handel begagnad farkost om före-
skrifven drägtighet, kuuna vara ledamuter af klubben. Hvar jakt har
sitt nutnmer.

Ett .vytt si.ags stöffelkxekt. En engelsk ofjtcer hade i Indien
roat sig med elefantjagt och just afskjutit sinä fyra geviir, då en ele-
fant störtade emot honom ur skogssnäret. Endast den snabbaste flykt
kundc rädda jägaren, soin äfven sprang allt hvad hän förmådde en
400 alnar, men snart insåg, att elefanten skulle inom kori hinna
upp honom. Lyckliglvis nådde hau ett träd och klättrade uppför slam-
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f luen. En half sekund tili och lian skulle undkommit sin förföljarej
men irinan lian kunde draga venstra foten efter, fick elefanten fatt i
den med sin väldiga snahel och drng i densamma. Engländaren å
sin sida drog uppåt, eniedan hau heldre valde att få ett Len afsliict,
än hell och hållet falla i elefantens viild. Kampcn varade imedlertid
icke länge, ty tili den förföljdes glädje och förfölj arens harin glck
stöfveln af och hefriade foten. Elefanten sönderslet s liifvein, men vek
icke frän stiillel utan blef 24 timmar stående under trädet. Lyckligt-
vis koni efter dennc tids förlopp en infödd i grannskapel, hvilken jä-
garen underrätlade pm sitt farliga liige och soin frän nasta by uppbå-
dade folk , soin förjagade elefanten genom skrik och hnller.

IMeranieess frasisteg. En tnekanikus i TVien, soin för när-
varande vistas i London, förevisar der en antamat, hvarpå lian ar—-
helat i 215 år och hvilken vida öfverträffar Vaucansons automatiska
mästerstycken. Förmedelst ett vid automaten anbragt klaviatur låler
lian honom uttala icke blott särskilda vokaler och konsonanter, ulan
äfven ord, meningar och hela satser. Automaten sjunger noter med
text, gråter, skratlar, m. m. Dess mun är försedd med en tunga af
kautschuk och dess läppar röra sig så naturligt och förvillande att
man tror sig se en lefvande menniska. Ljuden som automaten litta-
lan aro fullkomligt rena och tydliga, och Uita endast något affekle—-
radt och egendomligt.

Den mjnste dvaeg
, som någonsin blifvit sedd, skall befinna sig

i Capstaden, Hän är vedan 26 är gammat och icke mera än 16 tuin
hög. Hän röker tobak med passion, och man kan tanka sig hvad ci-
garrer i hans mun skola se kolossala nti

- Es muscnuAVSiSE iiistoeia. len tysk tidning läses följande skämt:
«Ur en tidning för år 1846. Paris den 22 Jimi. Regerihgen har
i dag genom telegrafen erhållit underrättelse om en förfärlig olycka
som inträffat i England. Eura läsare kanna den underliga ide en-
gelsmännen fattat, och genast utförl, att bggga en underjördisk jern-
väg mellan London oeh Edinburg. I förrgår den 20 invigdes denna
med gas upplysta jernväg. Tågel afgick från London, med mer än
30,000 passagerare, hvaribland den knngliga familjen, ledamöterna
af de fem kamrarne, korlcligen alla politiska, lilterära och kommer—-
della auctoriteter som finnas i London. Della lag är försvunnet. Du
det skulle färdas under den bergskedja, som skiljer England och Skott-
land, har det blifvit krossadt af en del utaf Tunnein, som historiat.
Genom denna förfärlitja händelse befinner sig England i närvarunde
ögonblick i ett tillständ, alldeles exempellöst i liisterien. Det har
hvarken konung, prinsar eller folkrepresentanter.

M
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PLÅNBOKEN.

BtRÄTTELSE AP BRN *).

Gifves det i hela naturen något lifligare, trejligare, fridfullare ljud,
iin ett muutert, hjertligt skratt från en ung, yi- och lefnadsglad flickas
oskyldiya, rosiga läppar? Jag tviflar högeligen, och sä lysten iin yär

finörade och förstäsi gpuende iid visar sig efter både ljud och oljud,
alltifrån silfvertailema fräu den ällinäni dyvkade halfgudinnan JLinds
himlamun ända ned tili de barbariska kommandoord, soin frampressas
ur hjellebrösten på laduqårdsgärde, vågar jag dock pasta, att man, ulan
alt göra sig hvarken koslnud eller besvär, när som helst kan fä höra
mera upplifvande och hjerlgripande, kanske rättare hjertknip ande,
toner, om man endast har den oskattbara lyekan att fä umgäs med en
liten skälmsk och glad förtjuserska. Och nog olyeklig alt sakna ett så
angenämt umgänge är väl ingen, då, som man vet, vårt kära fädernes-
land är lika rikt på vaekra och glada flickor, som på jeni, och skulle
med fördel, samt ulan att taga sig för närä, kuuna exportera af den
förra varan, liksoin af den sednare.

Ett sådant muntert och hjertligt skratt, som här ofvan är omnämdt,
hördes en vaeker sommarafton bortom den tvära krökningen af en lands-
väg, som slingrade sig utför en lång, med rik löfskog beväxt backe,vid
hvars sida en täck insjö ntbredde sin klara yta. JDe smä sångfåglarne,
hvaraf träden hv imia de, höllo nu som bäst på med sjnngaudet af sm
aftonpsalm, men långt ifrån alt låla skrämma sig af de främmande lju-
den, ansträngde de tvärtom ytterligare sinä klara strupar tili en munier
och högljudd täflan, ly deras lyckliga instinkt sade dem

,
att de unga

väsenden, soinnu nälkä des, voro lika glada och oskyldigu, som de sj elf-
va, och att de visst icke skulle kuuna tillfoga dem något ondt. Få
ögonblick derefter framskymtade melloin löfven på en täit vid vägen
stående hasselbuske tuenne --- kråkor. »liråkor? fy! hvad skall väl
delta hli af!» hör jag härvid minä älskvärda läsarinnor viropa, men
om jag nu säger att de kråkor, hvarom här är fråga, hvai‘ken voro
suurta eller grå, hvarken hade näbb eller klor, ulan helt enkeli voro
gjorda af rosenrödt tafl, hoppas jag vara lillräckligt förslådd. Eller
kullar man icke vissa smånätta, solskyggande sommarhufvvdbonader för
kråkor? Jag vill åtminstone minnas att så är. Men voro kråkorna nätta,
vaekra och rosenfärgade, öfverträffades de dock vida af de förtjusande
ansigten som de omslöto, och hvilku just nu presenterade sig för min
dygdädla sångmö, hvilken ställt sig i hacken för att tiira ui något iif~
ventyr, om hvilket sedän en visa kunde göras eller en följeiongsarlikel
fubriceras.

Ur ett Svenskl blad.
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' Alt omsländligt och minutiöst beskrifva vackra fruntimmersansig-
ten, alt med fantasiens tumstock mätä upp lättgd och bredd på panna,
näsa, mun, ögon, öron, haka och kinder, alt vidare förflytta sig ned
tili den skimrande alabasterhalsen .

.
. är ett bäde påkostande och otuck-

samt göra: påkostande, emedan, för att ngttja Lidners ord, det inga-
lunda är godt att

på en irästol siitä
och dikta om så mgeket skönt,

af hvilket man dock nldrig sjelf kan konnaa i högövskeligt ålnjutande ;

otacksamt, emedan flertalet af läsare gemenligen hafva brådlom och
säilän gifvä sig iid att genomögna den noggranna förteckning på di-
verse fullkornligheter, sorn förfuttaren uppräknar i den enfuldtga tro
att läsaren skulie se med hans purtiska öga. Itcnna historiens fvrtäl—-
jare nöjer sig således med den enkla förklaring, alt de båda darner,
som nyss framträdt på scenen, befunno sig i qvinnans herrligaste hlom-
stringsålder och dertill voro a alideles ofantligt » vackra, ehtiru en vä-
sendlHg olikhet herrskade rnellan deras skönhet. Den ena, uågot läng-
re och smärtare, var nemligen blond-, den andra hrunett och i rik hc-
sittning af delta sprittande lif och dessa fylliga tjusande former, som
aro brunetterna så egna.

oAck j du sota, älskade toka , som sh kan skratla !» sade blondinen
och häflade sittklaru, nhgot Hiet melankoliska öga ph bruneltens skälm-
ska, glädjestrhlande anlete.

»Hvad kan jag vai göra annat?* svarade denna, sedän hon ändt-
ligen med en ansträngning, som framtvingade fårar i hennes svarta,
eldign ögon, lyckats att humma utbrotten af sin skrattlust »hvad kan
jag väl göra annat, dh du, min goda Agnes, såvarmt och svärmande,
som en herdinna i Schlaraffenland, talar tili förmån för en afdankadfriare? *Lek ej med den heliga cl de n n sade du *genom din
barnsliga oaktsamhet kan du iända ett bhl, ph hvilket J slutligen båda
blifven förturda. » Ur hvilken grålmild romun har du väl lagit denna
sublima fras? Men, allvarsamt sagdt, är dh jag så eldfängd af mig,
soin du synes tro, dh du framkastat denna ohyggliya vink om mitl fa-sansfulla öde att slutligen brinna ph bål? Ha, ha, ha! Har jag icke,
tverlom, alllsedan mitl sextonde hr, visat mig vara brandfri som en
kassakista, ehuru jag oupphörligen värit utsatt för en svärm af dessa
efterhängsna och odrägliga mordbrännare , som man gemenligen kallar
brödfriare? Och Iror du dessutom, alt en sadan istapp som kammarherre
Nyckelhjelm, den sista och trhkigaste af dern alla, skulleikunna brinna
upp? Det är ju en fysisk omöjlighet, min goda väin, och således kan
du vara fullkomligt lugn för oss båda , n

»Men hän älskar diy så outsäqligt, goda Hortensia!» sade hlondi-
nen, i del hon gaf sin vein en mildt förebråeude bllck , »hvad du kai-



lar köld, är ickc annat än ett blyyt iilskande sinnes fruktan, att af diy
blifva missförslådt eller beyabbadt .

...
»

»Kammarherre JVyckclhjelm, blyy!» ulropade brunetlen, eller Hor-
tensia, som vi hädanefter vilja kalla henne, »nej, nu börjar du bli sä
tokroliy, att man kan skratta siy tili döds. Hur kan du tro att det
nåyonsin funnits en blyy kammarherre, och hvad Nyckelhjelms blyy—-
het särskildt beträffar, kan man , ulan att yöra mäntien den tninsla
orältvisa, framför densamma saita ett O, lika slort som hans eyen en-
faldiya och yapande mun. »

»Du elaka, som vill förlöjliya allt, äfveti kärleken, denna den he-
liqaste, ljufvaste, mest sublimn kansia som rör siy i menniskans bröst!
Men du har ännu aldriy niskat, olyckliya, och juy beklayar tliy : ty
för diy är ännu lifvets skönaste yuta olöst. Ack! när jay cndast
tänker på min frånvarande Rudolf, denna min själs innerliyt och
eviyt älskade, betayer miy en kansia af så natnnlös ljufhet, att jay
tycker miy på osynliya vinyar buren mot de öfversaliya reyioner ,

der ...»

Men här afhröts svärmerskan ånyo df ett så hjertligt och uthål-
lande skratt, att hon nödgades tvärstanna pä sin nyss heyynta fart
tili hitnla, Särad vände hon siy bort och hennes Stora blå ögon fyll-
des med tårar$ me» i samma öyonblick tystnade också Horlensias
munterhet. Med det vänligaste, oemoiståndligaste Ipende slog hon sin
runda arm öin vännens hals och kysste så Uin (f e och ömt hennes i
början något inotsträfviga mun, att den slutligen drog sig tili ett
mildt förlåtande småleende.

(Forts.)

Ifrån Aelen i Schweitz skrifves, att vid en derstädes den 9
Maj, af enyelska missionärer föranstaltad fruntimmerssammankomst ,

en del af stadsinvånarne inställde sig utunför samlinyshuset ined en
brandspruta och sprutade bort de damer, som ville besöka sammun-
komsten.

~ Juuabxes axtal i Eeropa. Etiligt en Nordamerikansk uppyift
(i »The faithful IVatchman of Zion») har halien SO,OOO judar,
HftUand och Belyien 80,000, Enyland 50,000, Danmark och Sveriye
5,000, Ryssland 60,000, Polen 1,300,000, XJngern 160,000, Eu—-
ropeiska Turkiet 500,000 och andru delar af Europa 1,000,000,
iillsammans 5,183,000,
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PLÅNBOKE».
BEKÄXTELSE AF BRN.

(Forts. fr. Nso 56.)
nIVå, jag vissle vai, jag, att du icke länge kunde vara ond på din

egcn Hortensia, sadan yrhätta hon också är!* utropade den glada flic-kan och klappade med sinä små hvita händer. »Alen säti dig nu här
bredvid mig på vår vanliga gamla hvilosten, så vill jag, tili godtgö-
rande af mitt fel, för dig aflägga en Hien bikt. Du ser på mig med
Stora ögon och tror vissi att jag har en kärleksaffär att förlro dig, men
så långt är det icke kommet, ty för mig, olyckliga! är ännu »lifvets
skönasle gåta olöst.« iVej, förlåt mig nu igen, att jag begagnar dina
ord, men de klingade så hjertans roligt i minä oinvigda öron. Se så,
nu vill jag vara allvarsam, liksom i pensionen, du minns, den gamle
fransyska språkmästaren, under sista qvarten af lektionen. Nå väl, du
är sjelf en lycklig, älskande och älskad fästmö, du drömmer ständigt
om idel lycksalighet, som också ingen förtjenar i högre grad än du,
goda, svärmande flickal och som jag med full sukerhet tror mig veta,
att jag är din bästa vän, näst honom, gudhevarsl så finner jag det
icke underligt att du vill unna mig sammu lycka, hvaraf du är i så
rik besitining ja, att du tili och med vill påtruga mig densamma.
Vi harmoniera i alli, utom då vi komina på det olyckliga kapitlet om
kärleken, öfver hvilken vi hysa temligen motsalta äsigier, men du miss-
tar dig på det höysla, om du, dömande efter minä ofla obetänkta och
skämtande uttryck, tror att icke äfven mitt lilla hjerta är mäktigt af
någon varmare känsla för någon af det unolsatta könet», som lunten
i Irwings Alhambra uttrycker sig. Du vet bäst att jag ieke är främ-
mande för vänskap, och hvarje bröst som kan hysa vänskap är också
tillgängligt för kärlek. Denna lilla bekännelse kan jag gerna göra, ty
den blir ju noss flickor emellan», som man säger. Ja, jag känneru
och härvid antog hennes nyss leende och skulknktiga ansigte ett allvar-
samt, näsiän höglidligt uttryck, på summa gång det färgades af den
blygaste, jungfruliga purpurrodnad 'jag känner, att jag skulle
kutina älska innerligt och varmt och troget, ehuru jag ännu icke sett
någon man, som kunnat rubba mitt sinneslugn. Ser du, jag vill bli
kär på min alldeles egna facon, Jag vill att kärleken skall vakna vid
första blicken, blixtsnahbt och genom ett trollslag, liksom emellan Ro-
meo och Julia, ty jag tror af hela min sjäd på det första intryckets
vigt och varaktighet. Du ser således att äfven jag har minä svärmiska
ideer, och Gud vete undå, om icke mitt sält att få mitt öde afgjordt är
det klokaste, då det nu en gång för alla af Skaparen är beslämdt att
qvinnan skall förljufva mannens dayar. Eller är det ej, uppriktigt
sagdt, vida sämre alt väga och väga förtjensler och fel om hvarandra
på beräkningens lumpna vågskål, att låta förståndet oupphörligen dag-
tinga med hjertat och att slutligen, liksoin en belägrad fästning, beslu-
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ta sig för ettdera af de tvenne enda vilkor som finnas ; kapitulera eller
afslå stormen genom ett raski utfall. Och hvad är viil den kiirlek som
kommer så der småningom? endast en söthnig, omorgnad kansia, som
mäti under tillhedjarens ögon arhetat sig tili, liksom på dagsverke $ ty
nattens ro har den naturligtvis icke kunnat störa, Nej, jag upprepar
ännu en gäng, alt mitt hjerla vid första hlicken skall säga mig: hän
och ingeti annan! Skulle nu denna lian icke vara «a prendre« eller
icke « sin sida kutina fatta tycke för mig, så vill jag iindock i förtre—-
ten blifva det första intrycket trogen och

, med Guds hjelp, lefva och
dö som tingittä. Här har du nu, goda Agnes, min bikt. Bvad säger
du i dia välvishet derom?

»Att den är högst et;en och besynnerlig, Wcsom alla de ideer som
uppstiga i ditt lilla kapriciösa hufvud. 31en tili en viss grud gillar
jag dina åsigter om första intryckets makt. O, min van, när jag föt —

siä gången såg in i min älskadc Ihtdolfs hrinnande öga, som så inner-
ligt och uttrycksfullt var fästadt ph mi g, då genomkorsades mitt hiigt
klappande hjerta af tusende stridiga , ..« Här tvärtystnade den välta-
liga fäsimön , ty lion märkte vissa ofrivilliga ryckningar ph Hortensias
läppar, som förebådade ett annalkande uthrott. Hastigt vände hon sitt
rodnande ansigle at sidon samt sade efter någva ögonblicks förlägen
tystnad:

tMen säg mig först huru den afundsvärde man bör vara beskaf-
fad, soin skulle så der, ett, tu, tre, kuntia viima din kärlek.v

»Det har jag ännu icke så noga vppgjort med mig sjelf, och det
är tid nog, ty kommer dag, kommer råd. älen litet gratid kuntia vi
dock skärskåda honom, då vi icke hafva annat att göra. Först och
fräinst bör hän se någorlunda bra ut, ty då jag har den lyekan el-
len olyckan, hvilket man tiu vill kalla det, att vara rik, ville jag åt-
minstone hafva nägot för minä pengar, som kan synas för hvar och
en. Sedän skall hän vara munter, (jvick och glad, så att lian iager
allling, äfven det tungsamma äkta ståndet , löit och icke visar mig en
rynkad panna , som jag fruklar värre iin döden. Slutligen skall hän
vara godlynt fehuru det ingalunda skadar, om hän skulle visa sig lite
småtl rasande emellanåtj, så att jag må kutina iilska honom af hjer-
tans lusl, såsom mitt alli, då jag hvarken har föräldrar eller syskon
i lifvet.a

»Säg icke så, älskade Hortensia /« förebrådde blondinen, »är icke
min far äfven din och är icke jag din sysier?«

»Din far, goda Agnes, är en förträfflig man och den bäste bland
förtnyndare, ty hän har en gång för alla förklarat, att lian aldrig
tänker att blanda sig i mitt hjertas cnskilda affärer, i den händelse
jag skulle fu några sådane hän älskar mig lika mycket som sinä
egna burn, och du har alltsedan barndomen värit mig den troynaste
syster, men lika högt soin du satter din verkliye älskare öfver allt
annat på jorden, lika högt far väl äfven jag lof alt sätla min inbil-
lade, hvilken jag gerna vill förluta ett halft tjog menshliga svaghe-



rier, om hän endast besilter de egehskaper, jag- nyss uppräknat. Men,
kors i ali verlden! hvad är det, sorn Ugger och hlänker der på vie— (SJ
ken?* och härvid uppsteg den lifltga flickan, skyndade tili andra ~W
sidan af iandsviigen ocli återkom på ögonblicket, hullande en med kläm— '

mare försedd röd saffiansplånbok i handen.
»Ett fynd, Agnes! ett fynd, utropade hon, dansande af glädje,

men plötsligt förde det goda hjertat henne tili eftertanka, och hon
tillade med betydligt nedstämd ton: »men det är ju stor synd om den,
som tappat denna plånbok. Jag tyeker hvad hän skall blifva ängslig,
då hän tnärker förluslen. Gud ske lof, likväl, alt hon fallit i goda
hätider! Tror du, att vi kunna öppna den?

»Ja, visst kunna vi det. Det är ju enda möjliga sättet att få ve-
da på egaren .»

•Du har rätl. Ack hvad det skall blifva roligt!« jublade Horten-
sia, satte sig vid sin mindre tiyfikna väns sida, horttog klämmaren
och öppnade den hemlighetsfulla plånboken. »Latoni oss nu inventera
med myeken noggrannhet, så att icke något tillfälle tili ledniny efter
väite egaren må undslippa oss. Se här, tili en början, en bankosedel
på riksdaler tio , en dito på två, tre dito på trettiotvå skillingar. Vi—-
dare en tolfskilling, två aderlonskillingar och en fjortonskilling i
koppar (unäras om den går ännu?J. Men se här ännu en tvåa
hanko med en pappersrimsa omkritig, på hvilken det står skrifvet:
tili min gamla ammu iL * * *. (Hvilken vaeker handstil den m on-
nen har, och hvilket godt hjerta sedän! Hvad det dock är besked-
ligt alt så der tänka på sin gamla amma! I morgon vill jag skieka
min amma tio riksdaler, ehuru hon fick pengar af mig i förra vec—-
kan.J Icke kan jag säga att denna reskassa var så serdeles rik
men hjelp mig nu att räkna ut hvad det gör tillsammans, i riks-
gäld nemligen, ty vi fruntimmer förstå oss ej myeket på hanko.
Tio hanko, del är femtou, två derlill, det är aderton, tre riksdalers-
sedlar dertill, det är tjuguen en tolfskilling och två aderlonskillin-
gar gör en riksdaler en tili tjuguen är tjugutvå en fjorton-
skilling i koppar vet jag platt icke hvad hän gör. Således, summa
summarum tjugutvå riksdaler och fjorton skillingar i koppar, utom
bankotvåan tili den gamla ammun. Horn ihug, Agnes! tjugutvå
Och fjorton i koppar, utom bankotvåan. Nu följer en nota på med-
tagna effekter, men bevars! hvad ser jag? Notan är försedd med tuen-
ne moito’n, .ett latinskt: omnia mea mecum porto, och ett af den
glade Bellman: »Fattigdomen vid sin kryeka, Lemnar läti silt tomma J

Ml A ms.o Det var då det besattasle jag har setti Att skrifva motto'n på M
Ä) en hlädnota! ha! ha! ha! (Det muste vara en treflig och munter her-

re, den der resandenj.* (Forts.J
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PLÄNB O K E N.
BEBÄXTELSE AP CRN.

(Forts. fr. JV:o 37.)
Agnes skratlade äfven rätt hjerlligt, men frägade sedän: mndrar

hvad det der lellinet betgder?«
»Jo, ser du, del hän jag säga. Jag läsie för en tid sedän, alt en

af Grehlands sju vise en gång hade delta ytlrande, som är uttolhadt;
alli hvad jag eger här jag tned mig. Man hän en smula latin, tror
jag! Men nu skola vi väl se hvad notan innehåller vidare. Hör! l;o
lin femiirig uniformsfrach (Aha! således är del en officer, det var
ju alldeles för präkligtl). S:o Tvä par treåriga dito underhlä ... (de m
kuuna vi hoppa öfver! men det är ju för befängdt alt nisällä plaggens
iilder, liksani de voro häslarj. o:o En dito siirtoni, född i år. 4;o En
dito dito blesserad och pii pensionsstat. 3;o 69\ löskragar. 6:0 3 fina
och -4 gröfre skjortor, alla hela för tillfället. fMen den der resenären
är ju för luslig! 09-, löskragar och 9 lappade skjortor ha! ha! ha!)«

*Ack! nu kan det vara nog med del der, Gå tili något annat!*
bad Agnes.

»Som du vill dii. Se här ännu en nola pii medtagnu böeker, äfven
denna med motto ur Hawamal: nLitel nog vei den som intet vet n. Lii-
toin oss se hvad böeker hän kan hafva • Bibeln, Psalmboken, Exercis-
och tjenstgörings-reglementen, Bellmans samlliga arbeten, Holbergs ko-
medier, Oeuvres cotnpleles de Beranger, Min son pii galejan, Vitalis'
Dikter, Forssells statistik och Frgxells berullelser ur Svenska historian.
(*En besgnnerlig sammansättning af böeker, i sanning, men den visar
dock alt mäntien har god stnah.u)

»Men skgnda dig nu!* sade Agnes. »Solen är snart i nedgungen
och v.i muste vända om tili hemmet, Finnes der icke niigot bref soin
kan upplgsa oss om egarens narun?«

*Nej, verkligen icke. Nu har jag ransakat alli, utom dessa smii
hopvikna papperslappar. Fii se hvad de kutina innehålla .., oss tili
leilning, naturligtvis, Vet du Agnes, hau är poet, du! poet! Ser du,
versarne äro skrifna tned blgerts och öfverstrukna och ändrade j således
måsle de vara af honotti .«

«Låt dii för ali del bli alt läsa dem!a bad den försigtiga Agnes,
«jag har stor respekl för ali löjtnantspoesi den är ulltid så sjelfs-
viddig.H

litan alt akta pii vännens råd, uppvek Hortensia en papperslapp
och började alt läsa följande lilla stgeke, kalladt

B e s ö k e t.

En ruskig gväll jag på min trästol sali
Och tänkle hil och dit, pii ditt och datt,



Men nxest dock på att få i hast en horgen’,
Dä koni en svartkliidd fru och •

. .

> lVej, tyst för ali del!n afbröl den fnkänsliga Agnes och gömde
ansigtet i sin näsduk.

Men Hortensia fortfar;
. . . det var . . . Sorgen.

nJaså, var det hara Sorgen, sade Agnes, mycket lältad.
Som en belefvad, hygglig kavaljer
Jag henne artigt bad alt siitä ner.
Den svarta frun, förutan tili alt bida,
Sig satte genast, täti itivid min sida.

*Fy! sä opassande!» suckade Agnes.
Och under hennes långa, tätä dok
Det Ijöd en röst mot mig: •du glada tok
n Jag liinge söht dig, så i nord som siinnän,
«Men liki en mörl dn alltid huikat linnan.

«Hvilken lag liknelse!« anmärkte den finkänsliga Agnes.
Hortensia , döf för sin känslofulla väns krilik, läste, leendc, vidare:

»Jag aldrig seit en dåre tili den grad!
»Hvad orsak har väl du alt vara glad?
nDin kost är nnäst tili svält,« din län är mager,
»Och motigt gur alli hvad du företager.

»Icke mer un rätt åt den der paeten,« inföll den finkänsliga och
obannhertiga Agnes.

•Men dock du lefva vill bland lek och skämt
»Och sjunger Bellmans fula visor jemnt.
«(Den Hellman, som jag hatar mer än döden,

■ »För det hän ej lät kufva sig af nöden!)
»Rigtigt! Hvilket fruntimmer med god uppfostran kan väl ens vilja

höra talas om den oläcka Hellman!« sade den finkänsliga Agnes.
»Men nu, min gosse, har dm vasat ui
•Och du min egen blifva skall tili slut.
»JRom i min fanin! Der skall din bättring börja.
«Kuni! lär dig lifvets hemlighet alt sorja.«

»Nå, denna sista rad gick an, var tili och med vacker,« sade den
känsloömma Agnes j »men huru opassande, att i den ädla sorgens mun
lägya ett så platt uttryek, som *min gosse« ! fy!«

»Men du kan ändå vara hra retsam, när du föresatt dig att klan-
dra något, som icke öfverensstummer med dina grutmilda åsigterU
utbrast Hortensia, som ej längre förmådde framhärda i sitt hittills visa-
de lugn. »Förstår du icke alt poemet är hallet i en skämtsam ton, som
pu intet säti lider af ett och annat hvardagligare ord. Men du har en-
dast sinne och känsla för suckande, pustande och gråtande skalder, och

u. (Jem förlåter du mer än gerna hvarje plalthet som ett »smärtadt hjerta » g..

I&l ...
- ■ ■—



kan framkrysta. Efler du just piste dig vid utlrycket "miu gosse", sä
viti jag påminna dig om följande uppbgggliga tirad hos din älsklings•

skald," och nu deklarnerade hon med gråtande röst: W
I min gosse ser jag alliid himlen,
Och i himlen ser jag jemnt min gosse.

"Ttjcker du väl utt
” hitnlagossen" här tager sig bättre ui? ha!

ha! ha!"
"Skona Biiitiger! skona min afgud!" ropade den väluppfostrade

Agnes med sammanknäppta hiinder, ”och jag vill aldrig siiga ett ord
vidare om din landsvägsrimmare."

"Nå, det var Igckligt atl erhålla fred på så goda viikot-," sade den
lait försonta Hortensia, och forlsatte sin sä opu afbrutna läsning:

"Förlåt mig" blef mitt svar "jag icke vet
En sak mer ledsam än en hemlighet.
Be heili den sjelf och göm den nti korgen,
Som här jag ger er, bästa fru von Sorgeti!"

Men nu tnan sktdle seit hvad puin blef arg!
"Ha, alaoksamme!" skreh hon, som en var g
"Du vågar gäcka mig!" . .

. Jag ger dig tvsan .
.

Och ut på dörren sprang i hasl Medusan.
Under det alt Hortensia skrattade åt den oväutade slulvändningen,

uthrast den finkänsliga Agnes, glömsk af sitl nyss gifna li)f le: ”alt
kalla den förädlande, den himlasända särjen för tn Aledusa, o! det
är afskyvärdl alt liitä henne skrika som en varg, det är gement
att Uita henne svära på köpet, del är mer än ogudaktigt. Hvilken lag
själ den rinxmaren måtte hafva!

"En glad själ kan icke vara lag," svarade Hortensia med ovanligt
allvar. "Låt vara att denna lilla poetiska ulgjutelse är en uketydlig-
het och dessntom är Hiet grof i tillskärningen, men visar den dock icke
att en man med "couruge" förfallat den, en mun, som har för sed alt
aldrig pjunka på ödet, huru vidrigt det ochså värit mol honom, ulan
hellre slår sorgen ifrån sig, som det anstör en glad filosof. Jag hug-
aktar sadatta tänkesält och jag delar dcm äfven. Om nägonting är
ogudaktigt, så är det, att, liksoin du, göra en gudomlighet af sorgen,
tg det står i uppenbar strid med Skaparens mening. Hän vill se alla
glada, alla lyckliga, alla i fullt njulande af den herrlighet Hän strött
omkring oss. Alt' vara glad, det är att vara lycklig, tg det förutsätter
ett godt samvete, ulan hvilket ingen lycku gifves, och att skämta med
sorgen är vai mångdu-hbelt klokare, än att hänga efter densamma, en-
tragnare än den le.de frestaren efter sjäten. Lefve derfure glädjen och
de som sjunga densamma!" fFort s. J
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IP L A IV B O K E IV.

BEBÄTTELSE AF CRN.

(Forls. fr. IV;o 38.)
Den eljesl så yra flickun tnlade här med en sådnn varma, en su-

dan inneriighet, att vai säilän eller aldrig Glädjen hai■ haft en mera
tjusande och oemotståndlig sakförerska. Sjelfva den tnelankoliska Agnes
tycktes öfverbevisad om Sanningen af hvad lion ngss fått hiiva, tg hon
hastade sig, smekande, i Hortensias armar, oeh borlkgsste det lillu drag
af stollhet, som unnu hvilade (jvar på den älskliga talariunans läppar.

Med armarna lindade om hvarandras lif, men utan att yttra Hu-
got vidare, aflägsnade sig nu de båda flickorna från skådeplatsen och
stsillde kasan tili del närbelägna hemmet. Just som de försvunno bakom
vägens krökning blänkle något tili. Det var solens sisin sirale som lekte
med stålklämmaren i Hortensias lilla hand.

li förflytta oss nu, kare läsare, haifaunan mil från det täcka sial-
le, der vi nyss, i sä älskvärdt sällskap, uppehållit oss en stund, tili
Slagsmålu gästgifvaregård, hvarest scener af mindre idyllisk beskaffea-
het traligen vänta oss.

Slagsmåla gästgifvaregård stod i särdeles clakt rykle vidtomkring,
likasom gästgifvaren sjelf, herr Spöstedt, en stor gynnare och pairon
af dessa tappra nattriddare, som, vupnade med dessa så moderna knif-
var, dyrkar och kofotur, araga ut i härnad mol alli ärligl folk’ i sam-
hället och på det lättaste sätt i verlden, samt oftast ostraffadt, fylla sinä
diverse behofver. Herr Spöstedt var nemligen en allmänt kund tjufgöm-
mare, ehuru, gubevars! hän alltid af den förträffliga lagen blifvil frel-
sad {från uit göra intimare bekantskap med 'första stafvelsen af sitt
namu, och in gen ädelt svärmande filantrop kunde vara månare, än herr
Spöstedt, att halla alla traktens långfmgrade söner ryggen fri. Ja, hän
var så kär i sinä husvilla och af rätlvisans nyfikna tjenare efterspana-
de skötebarn, att hän esomoftast, i farans stund och mot en Hien vac-
kcr ndusöm af något hlart skinande kyrksilfver, för dem öppnade sitt
eget hedervärda hus, der de om dagen, enligt nyaste methoden, höllos
i cell, men mol nallen återgåfvos tili den ädla friheten, den de så vai
förslodo att begagna tili små trefliga utHygter rundlomkring. Tili allt
delta hom äfven att herr Spöstedt hade ett myeket starkt oeh alldeles
ypperligt bränvin, försatt med kummin, som hän höll sinä respektive
kunder tillhanåa mot tbetydligt nedsatt pris*, hvilket gjorde alt hän,
tili alla småkrögares harin och billiga förirytelse, drog tili sig alla kum-
minälskare i hela församlingen. Det är således nastan öfverflödigt naru-
na, att den lifligaste trafik rådde i herr Spöstedts hus {från morgon tili

men på den afton vår berättelse börjäs, var den lihväl allde- r .
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les ovanlig, emedan en sior auktion stiili i grannskapet ach de nnhlions-
besökande bönderna , naturligtvis endast af ömhet för sinä sjelfvilligi
stannande hästar, otaiat lilla i Slagsmåla, för alt få sig en god kum-
minsup oeh möjliytvis äfven ett godt kok sirpit.

Det gifves få ställen på junien, ja, troligcn i sjelfvn underjunien,
snm för betraktarens öga framställa scener af vildare, räare oeh bedröf-
ligare art, än en svensk priviligierad bnndlcrog, och hvurje uppriktig
van af allmogen muste dervid «blunda eller springa» , omi hän nemli-
gen vill framhärda i sin fatlade öfvertggelse om hondens förträ/jlighet.
JVär man mträder i det stora, stinkande bränvinsminuteringsmagasinet,
eljest giistgifvarestugan kalladt, hvilket förfärligt sort, hvilka rgsliga
eder mätä icke ens öra! särdeles på en dug då del värit auktion i grann-
skapet. len vrå står en raglande grupp inbegripna i kloekbgte, för
hvilket allmogens söner hafva en lika förderflig s<rm allinani gängss
passion, ehuru den är altdeles obekant för detn af viira filanfroper, som
uldrig värit utom Stockholms porlar. Man skulle väl kuntia tgcka att
ett sådant hyte är någonling ganska oskyldigl, tnen så är del icke, om
man tager i betraktande alla de onödiga svordomar, som derunder ut-
bgtas, alla de bränvinsgvarter, som derunder «spenderas*, de slagsmål
som derunder uppstå oeh vid hvilka knifven ofla tillgripes, såsorn »ul-
tima ratio o. Dessulom är denna bgteshandel, mer än niigon annan, an-
lagd på att lura hvarandra ömsesidigt, och vanliglvis blir den fullaste
den lidande. Jag hstr hörl omtalas en bonde, som, efler att hafva bglt
kloekor en hei dag iyenom, slutligen uterfiek just densamma med hv it-
ken hän börjal kommersen, och hvilken nu hade kostut liimoin: först en
tnörbullad kropp och sedän, hvad vurre var, köpesumman för en summa
dag forsåld ko. Ar ej della en handel alt taga sig upp med?

1 en annan vrå det är i Slagsmåla gäslgifvarestuga vi befinna
oss är en stiirre grupp församlad kring tuenne väldiga hästskojare,
som ömsesidigt anklaga hvarandra för bedrägligt hästbyte under förra
marknaden. Förunderligt hvad hästars ålder snart kun fördnbblas! De
arme, af en dosts mneklamenh uppiggade kampar, som trenne veckor
förut med dgra, heliga eder försäkrades vara endast i tolfte året, räk-
nade nu sinä modiga tjugufgra vintrar, och den ena af dem hade tili
och med redan ljulit spilte-döden och derigeuotn lyckligeu blifvit befriad
från vidare marknadslåg. Skojaren med döda käsien var i följd häraf
alldeles ursinnig och hän utgöt på sin värda eoufrater, i nkt mått,
alli det vederstyggliga som sjöd i hans vredes karit. Men denne, som
var särdeles belåten med sin handel oeh derfore mindre än vanligt hän-
slig för förolämpningar, sökte alt tala ur en fogligare to» och gick
slutligen så långl i liberalitet

, att hän bjSd sin motståndare jemte de
dem närmast omgifvande på en kanna af herr Spöstedts kummin, su-
siini ett facksamligt försoningsoffer, Vid denna hgygliga propos tystnade
skojaren med döda käsien öyonblickligt, staek med en satanisk blick

f den tunga blgpiskan under rocken oeh framgick tili disken, bakom hvil-
ken herr Spöstedl, en Hien trindlagd man med stor kopparnäsa och små

g, lurande onnugon, flink som en ekorre, rörde sig bland bleckstop och J»

. -



At® ,U^n s ■ Försoningsgtaset lömtles untlcr fiögtidliga eder, dcrpå ett tili och ifA
sf l ännn ett, men just soin skojaren med lefvande litisten lutade sig (5Jp fram för alt fyllä det fjerde, träffades hans hufvud hakifrän af ett su Wkraftigt slag fr tm skojarens med dada hästen blypiska, alt lian ögom '

blickligt föll ned på gnlfvet. JJrsinnig af ru.s och vr.ede kastade sig ni-dingen öfver tien så lömskt slagne., ulan ait deri hiiidras af de krihg-sl.wrn.de, som visalle en förunderlig, men tyvärr ganska vanlig likgU-tighel, och högst tvifvelaktigt är om skojaren med lefvande litisten und-
kommit med lifvet, såvida ickc en reslig, kraftfull man med långa
saarta muslascher i detsamma inträdt och hastigt som tankan med ena
Itämien fattat våldsvcrkaren om strupen, under det hän med den an-dra rgckte tili sig den hvinande piskan,

•Blggens j icke,o ropade den reslige mannen, som var en resande,
• hlygens j icke, edra Igmlar, som sian här med armarne i kors och
g apen, da en menntskas llf är i fura.*

»Dä kommer inte oss ue',« sade en,
»Dä angår dej inte ,« sade en annan,
xLömmel kan du vara själf,a sade en tredje.
För alt göra sinä ord annit eftertrgciligarc, luule den siste viirdetalaren framsiräckt sin smutsiga inyinäfve moi var resande, men detbar så Ula tili, att den i detsamma maggades* af blgpiskan med tienkraft att talaren alldeles mist.ade konccpterna och började alt tiutandehoppa omkring pu ett Len. >

4

(Forts.)

\ v. |

Från tryeket hm oyligen utkomnwt och sälies uti C. G.Uoubergs Bokhandel:
Sjö- och Stapel-Stadon

3mi3)MlÄ3lUiiiast3 laililDSM,
af P, G. Wikman.

För Prenumerantcr 20 kop. och köpare 30 kop. Silfver.
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PLÅNBOKE!».
BERÄTTKLSE AF WIN.

(Forts. fr. ]V:o 59.)

_

nu bröt stormen lös öfver vår olycklige resande. Sainina huif'
i usiga hop, soin nyss tned störsla kallblodighel i vertden åsell ett ne—-dri</l och försåtligt anfall från ryggen på en supbror och hamrat, rii-
hade genast i ett ylterhgt raseri, dä en herreman vågade tillrätlavisn
en oförskämd näsvishet. Ulan alt ens tanka pä det vuokra i den vesan-des handling, att med egen fa.ra förhindra ett mord, skockade böndcr-
na sig kr ing hoitoni, som nu såg sig tvungen att släppa skojaren med
döda hästen och i ställel riista sig tili egot försvar. Rudi g af naturen
och begåfyad med ett oförskräckt mad, ställde hän sig med ryggen moldisken, hållande den eröfrade blypiskan i kauden. o Gästgifvare! koin
hit!» ropade hau med thordönsrösty men herr Spöstedt var en försigliggeneral och hade vedan vid slagsmålets början försvunnit. Bondhopen,
s°m blifvit ökad af klockbgtarne , kom imedlertid hanoin alli närmare
pä hfvet, och den ene tycktes blott viinin på den andra, alt lian sinilleangnpa. Inseende det kinkiga i sin belägenhet och kuru Hien Hra detvar att vinna i en shk batalj, beslöt lian hastigt alt förekomma den
helt och hallet, saml della på det mest löjliga säti. Hän hade nemligen
en stor mimisk förmåga och var en mästare i att sjunya Bellmnns be-ryktade Telgevisa. Nu förvred hän sitt vackra ansigte på ett så rysligtsäti, att bönderna, hiipiian de, drogo sig tillbaka

,
och hän skrek vihit;«akta er, godt folk! akta er! jag blir galen och äter upp er allihopluOch nu började en grymtning, så naturlig, så förfärliy och så ihål-

lande, som om tjugo »fyrfotingan värit inne på krogen. Med rullandeögon och fradgande mun sprang hän tnidt i hapen, som, bctagen af dengrdnslösaste förshrdckelse och uppgifvande skri af fasa, störtade på dör-
ren, med sådan hast att rummet, med undantag af den grymtande sielfoch den slagne hästskojaren, blef pä några ögonblick alldeles tönit påfolk. Jnom siy skrattande åt sitt lustiga och väl lyckade pähitt, toqhän en stol och satte sig midt pä golfvet, ännu ulllemellanål uppgif-vande ett af dessa ljud, hvarmed hau jagat sinä motståndare på fhik-ten *J. i i a

Den resande hade sålunda selät i full och oförnekad besittning afslagfältel vedan ett par minuter, då en dörr h akoin disken sakin öpp-na des på g Idut och en röd näsa framstack derigenom. Näsan var herrSpiisledts. nAr det satuit, att min värdasle herre har blifvit galen? o
frågade derefter en smilande, rosslig rSst.

*) Hvad här ur berättadt om den resaudes så egendomliga sätt att försvara sig, är grundadt på
en sann händelse. Förf;s anm.



• °
# o o n O*'

»Ah, det börjar nti på alt gå öfver ,« svarade den resande, »och
hara jag ej blir retad, (iltr jag snarl alldeles hra. Alen är ni gästgif-
vare, sfi kom in, det är icke farligt.*

Herr Spöstedt smog försigtigl in, men lemnade dörren öppen, för
alt hafva retriillen fri, i händelse af fara. Med armarne stödda mot
disken, började hän alt hetrakia den resande och blef dervid mycket
lugnare, dä hau fatin alt denne såg ut som annat folk, tili och med
ändä Hiet bällre.

håller just en god ordning här,« sade den resande, ganska
föruuftigl, »men lila på alt jag skall anmäla er, ganile skälrn, pA 6c-
höriy ort. Om jag ej mellankommit, hade säkert den stackaren, som
pustar dcrborla, blifvit ihjelslagen i eri eget hus. Hjelp honom nu på
benen, annurs skall jag lära er det.*

»Straxt, min vurdusle herre!« sade herr Spöstedt smilande, men
gvarstod lika orörlig hakoni sin förskansning.

»Jaså! ni vill dä göra mig galen igen,« ropude den resande och
började alt rulla sinä ögon.

Ebuni förhärdad i brottet, var hr Spöstedt lika vidskeplig och
lättskräind, som de ngss utdrifna gästerna, hvnrföre lian ock genast
flgdde geuom den öppna dörren, hvilken lian tili yttermera säkcrhet
reglade efler sig.

»Jag får väl dä lof att sköta pätienlen sjelf, kuru vedervärdig hän
än förckommer mig,* mumlade den resande, som nu framgick och hjf—-
tade den slayne ien trasig sofja, der hän med en handdnk, sä godt
sig göra lät, sförband ett djupt sär i hans hufvud. Derefler tog hän
ett stop med vatien och slog det ulan krus i skojarens blodiga ansigte,
för att få honom tili sans igen, hvilkel äfven lyckades, ty denne upp-
slog sinä af rus och smärta förvildade ögon och besvarade den resandes
fruga, om hvad som egenlligen faltades honom, med:

»B rän v in !«

"Du blir gästgifvaren din bästa läkare, fyllkaja!« sade den resan-
de, men i detsamma klingade en fönsterruta, och dä hän vände sig
om, såg hän en bösspipa framslräckC genom del utslagna fönstret, som
förmörkades af en mängd långhåriga, gapande hufvudeu.*Om harrn äter upp karen derinnaför, su skjuter ja’ harrn på
eviga fläcken,« sade en groflemmad bonde, med enfaldigt ansigte och
lade an i detsamma.

«Är du rent rasande, menniska! utropade vår resande. »Jag har
ju hara Igftat den slagne uslingen i soffan och är den ende som brgr
mig om honom. Bort derföre med bössan !u

Men bonden tjvarhöll bössan i anlägqning och sade tili de kring—-
stående: »Töcker inte j sum ja att stollen alli har älet upp halfva
håfvel? Ja ser fullt mä bio och dä luser så hvitt niellä hara, så ja'
anna tror att hän skafvet å häfvesvåla anna stört intell den hvite häf•veskallen?«

»Jo, men töcker vi sula



«>Dä ä nog regnll /«

nDä veli ja svärja pii!« skallade Het från tjogtals liippar.
»D ä skjuler ja, för <lä kan la aldri kosta rner än en plåi å lät/ga

ena kulu iijenom en folkätare,<> sade den manhaftiije ski/tlen, i det hau
långsamt lag sitjlc, och trolujen hade denna historia falt en höijst he\-
dröflig ulgång, om ej i detsamma skojaren med lefvande hästen, led-
sen alt längre Hgga siiliä, hastigl rest. sig upp och raglal direkte fratn
tili del fönster, hvarifrån f aran hotade.

»A, kot s! lefver du än, Anders i Tjnfvelorp! » ropade den man-
haftige skgtten och sänkte bössan, »ja trodde anna du va döer, lell, å
uppäten utå stollen. s

»Hvecken stollc? » 1
»Dandaringe dnrinne ,■» sv avade shgtten och pekade på den vesan-

de, som med ett sällsynt lugn, blandadt med förakt, suti sig på en stol
bredvid det utslagna fönstret.»Va elä den sum slo' mek bakifrå, sä ja’ soimia?* fr ågaele Ah—-
ders i Tjufvetorp, med gnistrande ögon.

»å ei, dä va dä la inle,* ropetele flera röster på en gång, »för dä
va la liackeire-Sven, suin dängde te elek, men a du bjo en på bränne—-
viti.»

»Dä sei sk ei jee slå ihjälRackare-Sven, u elä i ejväll ändu« vreila-
dc Anders i Tjufvetorp , och med delta hgggliga uppsåt sprung hein,
som en rnsande, på dörren.

Alla dessa händelser haele passerat på oändligt mgeket korlare tid,
än det behöfls för alt beskrifva dem•, men efler den sista faran har-
jalle vår resande, fastän för sent, inse alt lian geeit något för lånegt i
silt raljeri, då hein upplräelt som menniskoätare inför en ohnnnig, ru-
sig hop, som alltiel är sei bujel alt tro på det onaturliga eller omöjliga.
Hau vänele sig elerföre tili skgtlen, som ännu (jvarstoel utanför fönstret
och setele : »Du ser hederlig och beskedlig ut, men hur kan du vara så
enfaleiig eett tro det jng sktelle kuuna äta folk ?«

«Ä, ja skn Ia tro på hetrreord,» svetrade mäntien med bVssem, ■«harrn sa ju dä sjelf å harrn va ju anna grnfvelier å se på elorinne.»
»Det var en nödlögn, begriper du väl

, elti jng var vmrinej ael af
ett tjoq fulia menniskor, som i sin ilska kunnat mörela mig 5 men du
min far, var icke bleind dem, det sei g jag*

»iVä, dä håller ja’ la mek för go' te j för ja ä en tirlig torpare,
men di vei beira skojare å löst pach , sum elä, gunås! Anna krälas mä
här i traktei, tuen inte kunne ja ha hjeirta åse hur di åts upp ändel, a

|L lell, å sum ja haele bössa mä mek, så iänhle ja fälle nöttjeina, um dä Jk
suli e behöfvas.• (F oris.J
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Prenumeration å Yeckoskriften' ROMÄNEN för år 18i7
emottages å boktryckeriet härstädes och å landets alla postkon-
tor, Argången kommer att bestå af 25 häften i 12: o for-
mat; hvarje häfte om t4O sidor, utom omslaget, på fint,
hvitt tryckpapper. Försla Nummeni utgifves 2:dra Lördagen i
Jamiari. Prenumerationsafgiften är härstädes 3 Rub., eller 12
kop. för hvarje häfte, och å postkontoren 3 Rub, 45 kop. Silf-
ver årgången.

De första romaner, som intagas i Yeckoskriften, blifva:
HITTEBARNET MARTIN, eller en Kammarij enares Me-moirer, af Eugene Sue. Ehuru af denna romun hioit trenne delar

aro utkomne i Parts, och de återstående trenne först inom December
ellei" Januari mänader nikotiinia, torde dock öfversättning.en, utan uppe-
hali, kunna införas i Veckoskriften ,

PETERSBURG NATT OCH DAG, af Eawalewski, öfversättning
från Ryskan. Denna romun är på det fördelakligaste recenserad i
»UTagatin fiir die Litteratur des Auslandes» och Författaren för när-
varande den mest omtyckle Belletristen iByssland.

PLÅ\BOKE\.
BERÄTTELSE , AP CRN.

(Forts. fr. N;o 41.)
»Fördömdt! jag har tappat min plånbok /» ropa.de vår hfelte, som

mi blelcnade för första giin gen i sitt lif, och delta var ej Keller under-
Hgt- då man besinnar ali hau befann sig håde pass- och kontantlös i en
vildt främmande ori och dertill på köpet i ett sädant skojarnäste som
Slagsmåla gästgifvaregärd.

Vid delta sorgliga utrop rättade herr Spöstedt upp sinä långa öron
och ett ohgggligt leende af skadeglädje flög öfver hans gemena ansigte,i det hän sakta sade för sig sjelf; »aha! du storskräjlare,som vågat att
kalla mej för du och siä mejl nu har jag dig fast, det är siikert. Jagvill genast skicka bud tili vår nya länsman

,
hau skall taga dig som lös-

drifvare och jag får beröm för den ordning jag håller, det är säkert,
ty vår nya länsman lär vara en riktig tjenstedjefvul, som icke lägger
fngrarna emellan, hvarken för hög eller låg, det är säkert. Och potle-föllen med passet i, den tog hustru min så behändigt jag märkte det
nog. Således är allt i god ordning, det är säkert. »

Under denna herr Spöstedts hyggliga monolog satt den resande med
hängande hufvud och i djtip begrundning, men hastigt for hän upp och
utropade; »ha! nu minns jag! jag måste hafva tappat plånboken, då



® jag gaf den fatliga qvinnan med lilla barnet, derborta i backen, en hae•
"

ha. Du hommer ju ihåg det, pojhe? »

•Ja, nog hugsar ja' alt harrn to’ upp en n röer tashebolc ...n
«Och sedän stack jag den troligen emellan kliiderna, i stiillet för i

fickan, så alt hän haikut ut. Anamma dessa skakande bondkärror! »

»En bondkärra vore väl ändå god ail ha nti, det är säkert,» mum-
la de herr Spöstedt, grinande.

•Hvad säger ni? * röt den resande.
»Jo, jag säger, förstås sig med ali möjlig approhation och utan

alt nisättä mig för vidare ogentilheter från herrns sida, det är säkert,
alt del ser liksom Hiet konsteljöst ut med herrn, det är säkert. Hur
lungt tror väl herrn att en resande , sohi vågar att skälla och slåss i ett
konstschittutonellt land, kommer ulan pengar och pass? Ickeetttum,
det lofvar jag, det är säkert. •

Aterigen muste vår resande tgst medgifva, att den lagkunnige herr
Spöstedt tili viss grad hade rätt, och hän het sig i läpparne af förai—
gelse.

•Men på dä härna viset får la ja inga skjusspengar? • sade skjuts-
gossen, gråtande af full hals.

•Gråt icke, min stackars gosse! » sade den resande, »du sknll nog fu ditt
ändå. Hör, gästgifvarel lemna mig några riksdaler mot pani af denna
guldring, som för mig har ett tusenfaldt större värde. »

•Ne-nej, jag lånar aldrig ut på pant och har dessutom inga pen-
got•, det är säkert, » sade den säkre herr Spöstedt. »Meri efter min vär-
daste herre blifvit gentil igen ■>, tillade hän med ett falski grin, »viti jag
genast skieka efter en hederlig och hjelpsam vaan, som kan hjelpa herrn
härifrån, det är säkert. Jag är myeket räsonnerlig af mig, hara jag
bemötes med den gratification som tillkommer en medborgare i ett
upplgst tidehvarf, det är säkert. Men hade jag sjelf pengar, så försäk-
rar jag, att jag skulle hjelpa herrn sjelf, det är säkert » och härvid
försvann den värde herren, efter hvithen vår resande slungade en blick
af det djnpaste förakt.

Vi vilja nu följa herr Spöstedt tili hans skrifbord, på hvilkel ett
mängd smutsiga och. fnkelstinkande luntor Hgga nppstaplade, ty man
skall veta att herr Spöstedt icke allenast var en beryktad krögare och
tjufgömmare, ulan äfven en liha beryktad bränvins- och bondadvokat,
och hän ansågs af de enfaldiga alt hafva ett alldeles öfverdrifvet »fu n-
dament»; för hvilkel hän också lät .godt betala sig, så länge det fanns j
något att taga. Men nu vilja vi se hvad herr Spöstedt skrifver med
sin grofva, svarta svanpenna och sift brungula bläck , förvaradl ien bit
af en sönderslagen leiskui:

OddmjuckaSte och HöggivällßårNaste härr ComMisariuS!
För öddmjukaste härr cornmlsaßien får jag härvid liilaggd i stör•

Siä UnderDänniga allTerattsjon ra Pårterra närsluttne förskräkLiga Nid-
dingsDådd och TillDraGellse furrst käin m Hän inn i mitt hederrliga
HuS der jag hadde några väner tili såsite förrSamLat, Sam war
frånn akkTjonen i räfveKulla, der jagSämm härr Tiltulus ödmjukast^^



\ såg. köli Spissning. såmm allmänt loforDad.es och impråbberades och
su börrjade den Besande, såm håmm Inn i mitt ästedlabla hus Mad
schjuss från påhaMåla. en häst mad: hara: ait sialla Sig spriit galleN
såmm en raSande mäniSha hlädd i blåliandig damhapa och mäd fr aGga
hring 3funen härma en förshräJielig SwinaGjord såmm åmtaLas i then
heliGa Shrifft och såmm IVår frellsare hörde i schjönn. männ Nu får
jag be Tiltu-Lus åm förlåtelse, såmm för En hronans och hongel, Maj-
estälts comiSarie talar åm Svin, männ nöden har Ingen lag och rätt-
TViSan måste ha sin Gåntj och så shrämmde Hän ut alla mäd faseli-
ga AUTeratlsioner så ali mangu fmgo onni i magen wilhett alli smaha
diig möcket Ula, du lag nu BlefEnSamm mäd den JJrsinNiga Ban äit-
ien såm war su Ogeniill och slog Mig för Alunen så tre täner låsNa—-
de då jag såmm är föd af hedersLiga Förälldrar och fält en wårdad EhSe-
hutttsion, höffligtt frågade HåNåm ätter Pass såm Sivärjes lag föreshri-
ver och så ha da hau inga Pengar alt Betalla Schjussen mädd och så
'iville Hän lura På 3lig en slulen Gullring, män Spösteddt är ingen
Narr Hän män en redlig Mädßårgarre i ett htmslschitlutonält lann mäd
iröchfrihelt och afton Bladet shall nog ta miG i Försvar För minä tre
utslagna Tanner såm jag ivill sända in Shriffleligcn tili Anånserande
i Bladdet mol Betallning, diili är sähert. och nu allerÖdmjuchaSte Tit-
tu-Lus är min underDånniga och HögGunstigga Begäran ait hiigll' ädl-
bårnaSle härr Tittu-Lus med Sinn gratlSjösa närinaro iville Hedra
dännä UrSmiga Nidingh och där Medells hinra HåNåm alt mörrda
Minä osjglldiga Burn med dgrhar M aha frånn förFörällse ooh fördärv
Jenåmm lagens mällanhåmst.

Mäd fulhummligaste ästim och Demangti har (ihran inuti Döden
frumlcva

öddmjuckaste hiin• coMissariens
jupast underDånitt framHärdande

trokännare
Rikhard Spösteddt.

Jästgivare och kälarM ässlare.

Så skref herr Spöstedt, och su skrifva iinnu många af dessa elän—-
diga bondadvokater, som aro så förderfliga för allmogen och hvilkas in-
lagor så ofla utgöra våra landtdomares förtviflan. Många af dessa pro-
cessande blodiglar hafva klippsku hufvuden och ofta temligen sior liiti—-
het att uttrgcka sig muntligen inför en domstol, men okunniga ochråa,
som de aro, och btifna skrifkunniga kanske först i en mognare ålder, är
det dem omöjligt alt med sammanhung stifia sinä tankar på pappev, ty
då tyckes det alt Bältvisan liksoin ville hämna sig på sinä ovärdiga
handllangare. (Forls.)
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PLÅIVBOKEN
BEBÄTTELSE AF BRN.

(Forts. fr. Nso 42.)
Sedän herr Spöstedt förseglat sin dråpliga skrifvelse, afsände hän

den genast med ridande bud. Så brådtom kade hän, att visa sitt « ord-
ningssinne« och på summa gång släcka sin hämnd. Derefter begaf hän
sig tili vår resande, som undertiden på bäsla sätt tröstat den gråtande
skjutsgossen, och nu begärde ett mm öfver natten.

Som denna begäran ingick i gästgifvarens pian, jakade hän oclcså
tili densamma och förde honom in i ett mörkt smutsigt hybble, hvars
enda möbler utgjordes af en gammat träsoffa och en rankig stol. Afsäng-
kläder sågos ej en skymt och då vår resande äfven begärde sådane, sva-
rade herr Spöstedt med många omvägar, naturligtvis, att hän, som hade
en talrik och »älskvärd familj att sorja för, omöjligen kun de lillåta
sig, att herbergera passlösa och okontanterade resande för intet, det var
säkert.

«Ut med dig då, åtminstone, din skurk!« ropade vår resande, som
ej längre kunde fördraga mannens låghet, «ut med dig! n och härvid
slängde hän herr Spöstedt mot därren.

litan att det ringaste beklaga sig öfver denna förnyade *aitention
mot hans personliga drängdividy» sade herr Spöstedt blolt ett smilande
« g°d natt!» och försvann. Men den resande kunde icke höra huru hän
för dorren, yttcrst försigtigt, satte en träbom.

Vår resande, fången ulan att veta det, befann sig nu ändtligen i
ensamhet, och hän öfverlemnade sig åt de förargliga tankar, som stor-
made inpå honom. Hän hade ännu trettio mil att resa och hau hade
förlorat hela sin reskassa. Alt eftersöka denna, som hän under ljusa
dagen förlorat på en allfarig väg, ansåg hän vara frukllöst och derförehade hän ej ens väckt fråga derom. Men ännu mer än denna förlusl,
smärtade honom förlusten af hans portfölj, som innehöll myckel för ho-
nom dyrbarl. Hän var nemligen en skicklig karrikatyrtecknare och nå-
got litet poet i>dazu ». Alla hans samlingar i dessa båda konstgrenar
voro förvarade i portföljen och lian beslöt, att, så fort dager vardl ljus,
göra allt möjligt, för att återbekomma sin förlorade skatt. »Penningar-
netröstade lian sig sjelf, «ger jag yod dag, de voro också, Gudskelof!icke många, efler vanlighelen, och så genombarkad i vigilans, som Ma-
de» tvingat mig att blifva, skall del väl lyckas mig att få lån af någon
officer häromhring, då jag sjelf är en mustacherad trotjenare. Men port-
följen! portföljen! Ack! jag må väl ropa som högstsaliy kejsar Ne-
ro: hvilken stor konslnär dör icke i mig! eller rättare i min portfölj »

tillade hän och log för sig sjelf. «Men fan må sorja och icke jag!
Det hav aldrig värit min sak. Nu vill jag försöka att hvila, huru hårdt I
milt läger också ärs men då patriarken Jakob i sin ungdom kunde nö—-

sig med en sten tili hufvudgärd, bör väl en kappsäck kuntia vara s ■



god no g åt mtg. Men hara jag icke drömmer otn den fördömde gäst.
gifvaren. Hoitoni skall jag halla efier i morgon, det är sähert, som lian
sjelf säger, den skurken. o

Med denna berömvärda föresats kastade sig den resande på den
eländiga soffan, sedän hän förut släckt danken soin brann på stolen.
Hän hade icke legat mer Un ett par minuter, då hän hörde ett sakta
knackande på fönstret eller rättare den lilla gin g gen, iäti invid hufvud-gärden, jemte ett försigtigt framhviskadt: «iösst hara, horre lelle! iösst! «

Den resande Igftade sig hastigt och såg vt genom den enda lilla riitän,
suin förmörkades af ett stort, bredt ansigte. Men efterkommande varnin—-
gen aitovana «iösst » frågade hait lika försigtigt: »hvetn är det? n

»A ,
kors! ja’ äla Olle i Allien » (delta klassisia namn hade nem-

ligen Olles patron, soin var en stor Fil-hellen, gifvit hans torpj «dan—-
darninge som va så dummer å Welle skjuta på harrn i qvällninga.»

tjaså, är det du, min hedersgubbe! Men hvad vill du egentligen? »

»Jo, se gärsgifani äen stor rackare, ånm hän sulle wela göra
harrn nåket omit welle ja bara säja alt jag ska hjalpa harrn, för ja
legger gömdcr beknm buska darborria. »

»Tack skall du ha, min hederlige farln sade den resande leende,
men så farligt är det väl icke■ Gå du och lägg dig, det är bättre.n

• Nå, tack! ja blir gvar, lell», svarade Olle i Allien, som med ali
sin godhet och enfalld förenade mycken håg för del äfventyrliga och far-
liga. «Ja har sett mcsstänkt folk i gväll, åja ska la passa på dåm. Far
nu bara tösster och ropa på Olle, uin dä gäller.n ]Vu försvann Olle
i Allien och götnde sig mellon några tätä buskar, vid pass trettio alnar
från huset.

«Skuli e väl den skurkaktigc gästgifvaren kutina våga att göra mtg
något on dl? » frågade den resande sig sjelf, efter denna så besynnerligt
erhållna varning » dock, det är omöjligt i vara lagbundna tider. Krån-
gel och näsvisheter kan man blifva utsatt för af en Sadan skältn, men
för handgripligheter, aldrig. » Sömnlusten hade imedlertid flytt, och så
tapper vår hjelle un var, kunde hän omöjligen få ihop sinä ögon. För
att dock fördrifva tiden med något på det hårda och oangenäma lägret,
började lian ali i hufvudet sammansälta en Hien munter visa, hvilket
ädla görotnål också hastigt upptog den ena (]varten efter den andra,
och hän höll just på att bråka sin hjerna med påhittandet af den »epi-
grammatiska udden n som alltid bör krypa fram i sluluersen, men som
också alltid är så rasande svår att finna, då hän tyckte sig förnimma
några hviskande röster under sig, Eegåfvad med sällsynt fin hörsel,
ansträngde hän den nu ytterligare och slulligen lyckades det honom att
tydligen urskilja flera talande, ulan att dock kutina fatta deras ord.
Hän lade sig derföre försigtigt ned på golfvet och lulade orat mol til-
jorna, Och nu uppfatlade hän följande:

»Fyra sitfverskedar 'bandhund räfkaka bonden knifveni brästel.« Den röst som framsagt dessa ord, hvilkas tnening dock ej var
så särdeles svår att fylla, var temligen brännvinshes och i följd deraf

alt riktigt höra, men nu höjde sig en annan, som slog in i



scanten och tycktes tillhöra en ung nyläring: »men Silfver-Jan, den
raakani vill kehällä alli för sig sjelf, da det likvisst var jag, som först
kröp in genoni fönstret. Det mä fan stjala, om jag icke får någon—-
tiu g med. ■>

»Tyst, din sahramenskade valp!» annars skär jag strupen af dig! »

vopade brannvinsstämmän, hotande. *

»Tyst! tyst I » varnade nti en tredje röst, som äfven tydliyen kun-
de höras, »Spöstedt had miy säya er, när ni koin hetn, att ni skiille
halla imien, som mörter, derför alt hän väntar hit länsman, som skall
tay a en lösdrifvare, hvilken blifvit yalen här och slayit Spöstedt.»

»Länsman? i»ej, då rymtner jay min väy », sade den fina rösten.
»För atl spriitya midt i flabben på yriphummern , din asua ! n

svarade den tredje rösten. »Nej vi aro inyenstädes säkrare iin just
här, der icke sjelfva fan kan ta rätt på oss, Men tyst nu bara, an-
riars Gudförb. . . .«

Och nu blef det också i öyonblicket fullkomliyt tyst.
nMen det var ju ett alltför hyyyliyt stiille jay kömmit på!» tänk-

te den resande. »Imedlertid var det en rätt anyenäm ny het för miy,
att Spöstedt skickat efler länsmannen för min skuld. Far nu blolt Se,
hvem af oss bäda har störstn skäl, att yralulera siy af besöket, »

Förledd af sin hämndkänsla och af sin låysinnade , men inner-
liya lust att få chikanera en herreman, hade herr Spöstedt denna
yåny verkliyen icke handlal tned sin vanliya försiytiyhet, då hän icke
koin att tanka på, att hän loyerat sin yäst midi öfver sinä »klieniersfp
omsorysfullt fördolda jordkula. Så händer det rätt ofta, att den mesi
slipade skälni kan ylömma siy, då hans passioner blifvit uteslutande
väckta åt ett hali, och som det nu var “munfisken", som framförallt
sknlle hämnas, så inyvarterades ~den resande i det rum, som hade bom för
dörren, emedan den ordninyssinnade herr Spöstedt var så rudd att fån-l
yen skulle undslippa. Men tili hans ohjelpliya olycka hade denne
aldriy ens tänkt på nåyon flykl.- För länsrnannens ankomst fruktade
imedlertid herr Spöstedt icke det rinyaste, ty, ehuru hans hus stod i
stort vanrykle och flera visitalioner der blifvit verkställda, hade ännu
aldriy hvarken tjufyods eller tjufvar blifvit påträffade.

(Forls,)
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De första romaner, som intagas i Yeckoskriften, blifva;
HITTEBARNET MARTIN, eller En Kammarijenares Me-

moirer, af Eugene Sue.
PE IERSBURG NATT af Kawaleivski, öfversättning

frän Ryskan,

PLÅNBOKEIV,i

BERÄTTEESE AP BRN.

(Forts. fr. N:o 45.)
Så väl och så hemlighetsfulll hade del Igckats honom ali vedan förflera år tillbaka veda in njordvåningen«

, hvilken genom en underjordisk
gång stod i förbindelse med en gammat förfallen potatiskällare, belägenhelt närä intill de buskar, mellan hvilka den manhaftiga Olle i Athen
gönxt sig. H enne kristnade Atheniensare, sä olik de hedningarne Peri-
kles och A leibiades, hade från sin post, kori efter midnatt, märkt hu-
ruledes toenne personer med byllen i händerna smugit sig in i den om-taita potatiskällaren, ulan att vidare åter utkomma. Ulan att vara sär-deles klyftig af sig, begrep hän dock att här var ugglor i måssen, och
hän ingick slutligen med spänd bössa i källaren , men den var tom,Nu trodde Atheniensaren fullt och fast att hän seit spöken, men somhän var ovanligt orudd af sig, beslöt hän att dock stå nvar på sin posttills dagen inbröt.

Denna var ej heller långt borla, och aldrig hade väl vår fångneresande gladare helsal någon solstråle, än den, som nu lelade sig in
genom rutan tili hans fängelse. Straxt derefter hörde hän Ijudet af envagn, som körde fram och sedän stannade. Hau gick nu sakta tili
dörren, men då hän försökte att öppna den, fann hän den tillbommadutifrån, »Nå, nå! hr Spösledl ,« sade hän lugnl för sig sjelf och små—-log, »jag kommer nog snart ut, men då kommer du i slället in.«Hade aflonen värit full af motgångar och förargelser för den ve-san dc, så blef morgonen ännu mera olycksbringande för hr Spöstedt,

s hvars smilande röst nu hördes i gången utanföre:
B.



*Här har jag honotti instängd , värdasie hr kommissarie! Lage^^l
muste hafva siu gång, »ordning är halfva lifvet« och jag tul aldrig
minsta oshich i mitt ustemabla hus «

»Jag har just hiiri motsatsen ,* svarade en sträng riisi, unien pra-
ta nu icke som en kärring, ulan lippua genast.*

»Men jag an noncerar värdasie hr kommissarien i underdånig-
het på förhand att negligera sig mot den ursinniga menniskans at-
tentioner rned hugg och slag. Tänk om hän vågade förgripa sig mol
kommissariens heliga personlig hetsprincipl*

»Oppna genast, du (jumia räf !« dundrade länsmannen, och hr
Spösledt, som fAnn, att hau fått en »räsonnabel* kari att göra med,
skgndade durrande och smått ångerkiipt att åtlyda bcfallningen. Bom-
men fråntogs, dörren öppnades och länsmannen inträdde med en »mäti-
killer« i handen; men hvem kait heskrifva hr Spösfedts med förskräc-kelse hlandade förvuning, då hän sug hr kommissarien, i stället för att
dundra tili med ovett, hvilket hän af egen erfarenhet visste skulle hlif-
tin kraftigt tillrältavisadt och säledes, efter hans kloka uträkning, ännu
mera försämra den resandes aktier, vördnadsfullt aftaga massan, på
militäriskt sätt, och utrnpa med ett oförställdt uttryck af lillgifvenhel,
som icke en gång hans förundran kunde undertrycku; »Gud bevare mig
väli Del är ju baron Lgrensvärd, min garnle, älskade löjtnant. Det
skall du fu plikta för, din litinäin och härviå fattade hän hr Spöstedt,
som fann det vara hög tid att retirera, i kragen.

nßegementsväbel Bergströmin utropade* den resande, som vi hädän—-
efter vilja kalla Lgrensvärd, å sin silla lika förundrad, »det var då
verkligen ett lyckligt mötel God dag , min garnle hederlige van och
kamrat,« tillade hän och trgckte hjertligt länsmannens venstra hand,
etnedan den högra var upptagen af det ädla värf att fasthålla gästgif-
varen; »men hnr i ali verlden kommer det sig att ni är här och det
som länsmun på köpet ?«

»Jo, som bekant är, har vår regementschef nyligen blifvit lands-~
höfdiny i detta län, och som hän ansåg mig vara en smula poliskarl,
utnämnde hän mig genast tili länsman i della härad, som . . .«

»Och bättre vai kunde hau aldrig göra,» afbröt honom Lgrensvärd •,
»men nu tili något vigtigare ,« fortfor hän med hvtskande röst. »F orsi
efteråt skall jag tala om minä egna dffärer med denne usling (pekande
på hr SpöstedtJ men nu vill jag heratta, alt jag i natt fuskat i crt
handtvcrk och kömmit ett heh tjufband på spåren. Just här un der vara
fötter hafva tjufvarne sitt gömställe, ty jag har tydligen hört dem sam-
tala med hvarandra. Del blir nu endast fråga om att kuntia fuuga
dem.*

Vid dessa Lyrensvärds ord blef hr Spöstedls kopparnäsa gråhvit
som en kyrkvägg, men som lian var en snarfyndig herre, hade hän
oförmärkt upptagit en Hien pipa, som hän förde tili munnen och upp-
gaf en skarp, skärande hvissling. L sammu ögonblick satles länsman-
nens pistol på gästgifvarens klappande hjertai »lyst, annars är du dö-
dens,« utropade hän, «och för oss genast tili röfvarekulan. Jag hoppas

iÄa .Ai



nemligen atl herr baron gör mig sällskap,« tillade hau och hastade en

betydelsefull hlick på sitt bälte, hvarulurLyrensvärd genast log en pistol,
}J »Röfvare i mitt ästemabla hus!* jemrade sig hr Spiistedl, »hur ffl

han tiådig kommissarien tro ett så nedrigt förtal. Jag är en hederlig 1
man, det är säkert, har fålt en vårdad execu . . .»

Men här afbröts den värde talaren af ett skolt, täit utanför.
nHa! det koni frän min utpost, Olle i Athenl« ropade Lyren-

svärd, njckte Spöstedt ur länsmannens händer och kastade honom
handlöst på golfvet. »Latoni oss skynda tili hans biständ!* och /lär-
viä drog hän länsmanneu med sig ut gettoni dörren, satte bomtnen
för och båda hastade tili stället, hvarifrån skottet kömmit, der de
funno den tappre Atheniensaren stående i källaröppningen med den
högl jemrande Silfver-Jan framför sinä fötter. »Ura, min raske bussia
ropade Lyrensvärd, »der ha vi en, men det finnes ännu ett par tili.a
Lunsmannen framgick tili den öppnade hiekan tili gången och ropa-
de derinn: »gifven er, edra bofvar! eljest skall jag röka ut er, som
räfvar. Svara, säger jag er,* men intet svar följde.

«Sulle inte ja kutina få qvicka opp dåm mä en hagelsvärm?«
frågade Atheniensaren, som mäkiä kallblodigt laddat sitt gevär och
nu slog på fängkrut.

»Nej, det går icke an, min far liite,* sade länstnannen •, «du
kun de råka tili alt skjuta ihjäl en af dessa förhoppningsfulla plan-
tor, och då vore du olyeklig för hela din tid.«

»Dä i>a linna en besunnerlig lag, dä, lell ,* mumlade Athenien-
saren förundrad, och det med skäl.

»Men hvad skola vi nu guru?» frågade Lyrensvärd. »Kanske
hafva de ännu en utgång och då äro de troliglvis vedan på det tar-
ra. Någon af oss mäsle bevaka Iniset . . .*

»Det vill jag göra,* sade lunsmannen, men just som hän stod i /

begrepp alt skynda bort, hörde hän från gången en fin, gnällande
stämma , som sade; «jag gur mig, nådige herr komtnissarie ,« och straxt
derefter fratnkröp en blek, spenslig sexton- eller sjuitonårig yngling,
af (lennä ypperliga race, som educeras på korrektions-inrättningarne
och hvaraf Stockholms gator huimia.

(Forts.J
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PLÅNB O K E \

BEBÄTTELSE AP BUN

(Forts. fr. N:o 44.)
Såsom Lyrensvärd gissat, fanns det verkligen ännu en ulgång fråntjufhälan, tnen ohjehan ville alt denna var anbringad genorn en hem-

lig lucka på golfvet tili just det rum, der herr Spöstedt nn sait fången,
ooh från hvilket man genom en lång, mörk korridor derutanför, koin
tili en bakdörr, som ledde tit åt det fria. dian förslår således alt den
bom, inom hvilken herr Spöstedt nti förtviflade, endasl var tili för
att afvända alla misstankar vid skeende visilationer och aldrig förr
än nu, och _

det i en olyehlig stund, blifuil begagnad. Då nu de
tuenne öfriga tjufvarne funno äfven denna relrult slängd och sin hygg-
liga viird sjelf fångad i eyen grop, beslöto de genast alt gifva sig,
för att siippa alt göra närmare bekanfskap med Atheniensarens bössa.
Slraxt efter det att den förhoppningsfullc sextonårinqen , i orien be-
kant under namit af Alen, kapilulerat, aumalle sig äfven den tredje
tjufven tili andiens, hvilken också ögonblickligt beviljades. Lyckliyen
uppkornmen från underjorden, igenkändes hän af Olle i Alhen för
att vara liyrke- Pelle ,

en beryklad slortjuf, som hade myeken förkär—-
lek för kalkar och pnlener, och soin nu sednast misstänktes alt, i sain-
rad med Silfver-Jan, hafva begått en betydlig silfverstöld hos en rik
possessionat i Irakien, som Utlofvat 300 rdr tili den, som kun de tili-
rältaskaffa det stulna, jemte tjufvarne.

nA ja’ vesste la, alt ja’ sulle knipa dek, te slutet, Körke—PelleU
sade Alheniensaren och sirök bösspipan förnöjd. « I)ä va du som stal
sölfert från min nådi patron, dä ä säkert, suin Spöstedt säger , a pa-
lvon sa’ justament te mek: hör Olle i Alhen, sa’ hän, du ä en ra-

sker kari å du ä jägare. Ja' töeker, sa' lian, att du alli kunne ta
rea på tjufva , sa’ hän, så får du sä mäet penqa att du kan köpa
torpet mä' dåm, sa' lian. Ja' ska la försöka, nådi palvon, sa’ ja’, å
s’en har ja’ gått i ålte da’nr å luvat, men spiken dro ändå te slutet.
Mcn nu, Körke-Pelle! ska ja’ la hjelpa krone-räftarn å klä på dek u

Kronorättaren, som medföljt länsmannen och som alltid var försedd
med handklåfvar, hvilka hade en särdeles strykande afgång i denna ort,
hade vedan satt handskarna på Alen, och då nu ordningen koin
tili Kyrke-Pelle, framräckte denne med stoiskt luqn sinä händer, ulan
att yttra ett ljud. lian nöjds sig med alt endast gifva Alheniensaren
en förfärlig Mick, hvilken liksoin tyckfes säga: nvänfa hara! o m jag
någon gång kommer lös, blir du miu knifs första ojfcr.«

Olle i Athen, soin förstod hans tysta språk, sade skrattande, i
del hau skakade bössan; »itien, sev du, ja’ har la, denna härna, lell,
å sofuer inte mä mer än ett öga i stölen.«

Mu vändes uppmärksamheten på den tredje fången, Silfver-Jan,
som ännu alltjemt lag och jemrude sig. Atheniensaren hade gifvit ha-
noin en duglig hagelsvärm i högra benet, och Silfver-Jan skulle gerna



... .
.

lisS® hafva velat gifva tili allt det silfver hän slulit, för alt endast blifva
(jvitl del obetydlign hly, som su obehagligt blifvii kotiovi påtvingadt.
«Icke tror jag alt skollet är sä farligl ,« sade länsmannen, sedän lian
undersökl särön $ «inen biisi hade likvål värit, otn det ieke blifvit los-
sadl, tif det förorsakar bara krångelH

«Hva sulte ja’ la ja’ göra, dä hän koni rännandes emot tnek tned
löftader Imif?» frågade Olle, «se knifven legger der iin u ä iinnu blai-
yer.«

»Har hän sarat dig? ti frågade länsmannen.
«Xä, bevars! men dä kari la vara naken aens blod, för ja’ såg

hur hän smog sek in här i nait mä ett stort bölte i näfven.u«Dä är det hän, som gjort inbrott på Snålamåla i nait och Ula
sarat den gamle ensamme bonden. Jag fick underrätlelse derom i dag-
ninyeu, du jag var ute och fasttog en hästskojare, som legat i försål
för och mördäl en annan hästskojare, kallad Rackare-Sven, på lands-
vägen, en fjerdingsväg liärifrån .o

n Det är ju förfärligt /« ropade Lyrensvärd tned afsky, «just des-
sa båda skojare skiljde jag åt här i går aflon, dä den mördade höll
pä alt siä ihjel den nublifne tnördaren, och delta var sjelfva anled-
ningen tili det klammeri, livari jag råkade tned gästgifvaren, den
bofven.u

«Del är sant, honom få vi icke glömma bort.u sade länsmannen.
»Sedän vi nu lyckligen och väl fätt dessa tre munsjörerna i säkert
förvar, vilja vi, tned herr baronens tillälclse, begifva oss tili honom,
den slörste skurken af detn alla, ty utom tjufgämmare funnes det
mindre tjufvar.it Sedän länsmannen derefter tillsayt kronoriillaren och
Alhcniensuren jetnie en m iingd qapande åskådare, som vedan hunnit
alt församla sig, alt norja eflerse fångarne, yick huti, åtföljd af Ly-
rensvärd, tili den ordningsälskande herr Spöstedt, soin de fuuno sit—-
tatille på soffan tned en förwndransvärdt Itiyn uppsyn.

»JMå, min estimabla herr Spöstedt ,« sade länsmannen tili gästgif-
varen, »får jag nu först lof alt bedjn herra hafva den godhelen att
Stiga upp och sedän hora på livari jag har alt sätga. Från katnra-
terna lierille kari jag myeket helsa. De befinna sig så väl omständig-
heterna kuntia tiileltä, och nu äterstår etidast att liemi har den yt-
terligare godhelen att föra tnig ned i gästrummen ,

hvilka jag är
riill nyfiken att få laga i närmare betraktande. Far så god!«

i>Ack, jag olycklirje mati!« utropade herr Spöstedt meri gråtmild
rösl, »hur är det möjligt att sådane bofuar kfinnat insmyga sig i mi ti
ä stemabla hus, ulan alt jag hade niitistä kommunikation derom.
Hvar hade jag minä ögon, hvar hade jag minä ögon!«

«Ja, hvar hade ni edra öijonU sade länsmannen torrt. »Ni är verk-
litjen myeket alt beklaga, stackars hederlige horre 5 dock, skenet är emot
er. Men hvad är det?« frågade hän hastigt, dä hans skarpa öga på
golfuet upptäckte en Hien btä bomullslapp, som sait fastkilad emellan

j iiljorna, «riennä lapp har precist summa färg soin Kyrke-Pelles soin-
tnarrock, på hvilken jag märkte att ena skövlet var sönderrifvet, Här
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måste således vara näyon hemlig lucka, Aeli! var så alltför graciös att
öppna den, hästa herr Spöstedt.«

»Lönnluckor i mi II hus! ach, hvad min värdaste kornmissarie hän
vara ro lig, då lian hehaqar att skämta! Nej, jag är en hederlig man,
det är stikert, och jag har ännu aldrig värit slraffad för något brolt,
ehwru ojia elaka menniskor sohi att de niyrerä mig ,« bedgrade herr
Spöstedt , nyttjande ett beryktadt argusiskt uttryck , soin då ändtligen
en gång passade på siit ställe.

»Ah, det hegrips! Huru skulle det väl kunna falla mig in att be-
tvifia herr Spöstedts heder! Men förlåt mig, att jag är entrugen! öpp-
na luokan

, jag ber ju så vackert.i Då gästgifvaren ännu fortfor att
bedyra sin oskuld, sade länsmannen med en blick på Lyrensvärd: t.kan-
ske alt herr Spöstedt villfar min bcgäran, om herr baron tillåter, att
jag får tala litet meidän fyra vgon med honom. Mannen är så blyg-
sam, så blyasam.*

Lyrensvärd ajlägsnade sig genast, men gvarstående i den mörka
gången utanföre, hörde hän först nåyra djupa suckar, derefter en säk-
iä jemmer och slutligen högljndda skri. Sedän blef återigen allt tyst
och snart öppnade länsmannen d.orren, sägande: »Det gick som jag
hade uträknat ; herr Spöstedts blygsamhet har gifvit med sig och hän
är furdig att visa oss sinä gustrum, ehuru hän är myeket ledsen öf-
ver alt de så tidigt på morgonen aro ostädade. iVw vilja vi blott tili-
kalla vittnen och sedän verkslälla visitationen.«

Som nu troligen låsaren, i likhet med författaren, längiar att snart
komina ifrån Slagsmåla hanska gästgifvaregård, torde det blott i kort-
het hehöfva tilläggas, att vid visitationen en betgdlig mängd af silfveroch andra dgrbarheter påträffades i de väl anlagdn underjordiska göm-
ställe» a. Rikasi blef dock skörden i herr Spöstedts laboratorium, der
hän, lyckligare än forniidens svärmande alchymistet , myeket riktigt
tillverkade hela stänger af udla metaller, utaf nedsmäldt kyrkosilfver,
skedar, gafjlar m. m. I della laboratorium ålerfanns äfven den vesan-
des porlfölj, som leyat eyaren så ömt om hjertat. Sedän nu alla vrur
omsorysf tilli blifvii genornslöknde och en pålitlig vakt blifvit utsatt tili
»r/ästrummensa ytterligare bevakande, fördes herr Spöstedt åter upp i
ljuset, der kronorältaren moite honom med ett par hnndklofvar.

»Far jntj nti bedja min förlräfftige herre, alt draya på siy hand-
sharne,« sade länsmannen, »ly edra fina och ärliya händer hun de el-
jest blifva solbrända i heilan. Vi hafva en låny väy för oss, och
skjutsen (pekande på fängvagnenj väntar vedan. Så, bort med krus
och homplimancjer, och skynda diy, skurk! siiyer jay.u

(ForIs.)
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PLÄIVBOKEiV
BERÄTTELSE AP BRX

(Forts. fr. lV:o 43.)
»lioilleen ovärdig behandling mot en fri medborgare i ett upplyst

tidehvarf 7« suckade herr Spöstedt. «Jag är oskgldig, det är säkert
,

ock
jag rappelerar tili Aftonbladet, det är säkert, Alen min maha, min
ämmä tnaka! hvad hennes hjerla skall lida 1 » klagade herr Spöstedt,
soin var mgcket fällen för det senlimentala, ehuru det var allmänt be-
kant, nti makarna lefde soin hund och kait.

»Ah, sörj inte för henna din tjufstryk! » ropade en gäll stämmä, och
i detsamma arbetade sig en <jvinna med ett elakt och ilsket utseende fram
genom den gapande hapen. »Jag önskar dig lycklig resa och en stark
profoss, och det har du för del da slog mig i nait. Men jagtvår minä
händer i oskuld, för jag har, gudskelof! aldrig velat af dina tjufknep,
nej, inte det bittersta. »

«Har du hitein vrälade herr Spöstedt med gnistrande ögon och ali•
deles ursinnig öfver sin »omina makasn trots, som hon icke skulle va-
tjat, om hän haft sinä händer fria. Efter den kännedom, vi redan fått
om herr Spöstedls karakter, veta vi att ett otygladt hämndbegär var
hans starkaste lidelse, och denna koin honom äfuen nu, att, glömmande
alli hvad försigtighelen bjöd, ännu en gång litrapa; »Bar du inte? Jo,
om kommissarien vill se efter i dubbelbolten tili den fastspihade Stora
blu kistan i vär sängkammare, skall lian nog få se att du värit mån
om din loit vid delningarne. Jaha, din mara, skall jag gå at helvcte,
så ska' du följa med, det är säkert. »

«Jag tayer er tili villnen, godt folk, af Spöstedls bekännelse!» ro-
pade länsmannen glad «och följ mig nu, min charrnanta fru, så
skola vi efterse, huruvida er ädle make har sagt sant, eller icke.»

Spöstedls ord befunnos denna gång, emot vanligheten, rikliga kunqs-
ord, ly den praklälskande frun, hvilken satte serdeles värde på nipper,
hade samlat dylika tili en mängd, som mången rik grefvinna skulle
hafua afundats henne. Det hade nemligen värit det dygdädla parets
mening att snart, med deras välförvärfvade skatter, flytta tili Nordame-
rika, della förlofvade land för våra europeiska samhällens utskum. Alen

«Ihomme propose et Dieu dispose».
»Jag får således äfven fägna mig åt fruntimmerssällskap, o sade

länsmannen skrattande tili Lyrensvärd, sedän hän förfogat om.gästgif-
verskans fängslande. »Det värsta straff, del hedervärda parei tili en
början kan erhålla, är att fä åka tillsammans och bo ihop, vid fram-komsfen tili tingsfängelset. Jag skall ej heller underlåta att så range-
Va. Men nu får jag ödmjukasl tacka herr haronen för god secours.
Det är helt och hållet herr haronen jag har att tillskrifva den h/ckli-
ya fängst, jag i dag gjort, och haronen tillfaller också med ali rätlvi-

den utsatta belöningen för silfverljufvarnes upptäckande. »

’ .
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» Ne j, ixcj, min bästa regementsväbel, n sade Lyrensvärd afböjan-des »di/lika medel, ehuru ärlicjt förvärfvade, emottager jag icke på nå-
got viikot-. Det mä nu vara af stollhet, mcn ni känner mig af qam-
malt och vei, alt hvad jagsagt, Hr sagdt. Summan tillhör dessutom, med iin-
nu större rätt, er och Olle i Jthen, tg ulan er mellankomst, laide gri-pandet ej kunnat ske så hastigt, och om ej Olle händelsevis stått vid
utgången tili lönngången, så hade det troligen lyckats fiyktingarne alt
undkomma. Men litet pengar hehöfver jag“imedlerlid alt lana af min
gamle katuvat » och härvid berältade vår hjelle i korthet sinä iniss-
eiden från gårdayen.

»Har Spöstedt uppfört sig Ula, så har också herr haronen lagit den
mesi lysande upprätielse, » sade f. d. regementsväbeln, och stod just i begrepp
alt upptaga sin plånbok, för utt lettinä Lyrensvärd det begärda lånet, då
en hetjent i livre närmade sig honotti och frågade, huruvida hän hän-
delsevis hört otti någon resande tappat en plånbok.

«Jo vissi., för tusan! Det är herr haronen der, som tappat den.»
«Jag får då helsa herr haronen från min hushonde, grefve li * *,

sota anhåller alt herr haronen sjelf ville hafva godheten alt afhemtaden förlorade plånboken på hans egendom Storehy, för att upplysa om
alli är rikligt,« sade hetjenten med hätien i hand.

»Ingenting kun vara billigare än det, « sade Lyrensvärd-, »helsa herr
grefven att jag, så fort sig göra låter, shall hafva aran infinna mig.
Jag vill genast heställa hiisi!.»

»Behöfves icke, herr haron, ty jag har grefvens jagtvagn och kii-
stat- med mig, för den hiindelse, att jag skulle antriijfa den officern,
som tappat plånboken. Jag var först på närmaste gästgrifvaregården
åt andra hållet, och der såg jag i daghoken, alt en baron Lyrensvärd
passerat, hvarefter jag kuskade hii. »

» O/ficcr? kuru! det hafva de väl gissat af min galna kliid-nota,«
tänkte Lyrensvärd för sig sjelf.

»Hvem hittade plånboken? » frågade hommissarien och f. d. regements-
väbeln.

»Det gjorde fröken Hortensia, som var uie och spalserade, » svara-
de hetjenten, »och äfven hoit tillsade mig, alt jag för ali del skulle ia
officern med mig, om hän påträffades » tillade huti så slipadt, som
om hän värit betjent i en fransysk komedi.

«Denna inbjudning är, min s jäi icke alt försu tuma, » hviskade kotn-
missarien i Lyrensvärds öra. «Grefve li ** är den hederligaste och
gästfriaste mun i hela lånet, och fröken Hortensia, hvilkens förmyndare
hau är, den vackrasle och rikaste flickan. Jag har sett hentte vid en
middag på Storehy, ty grefve li * * är en sådan grefve, som äfven ger-
na set- en länsman vid silt bord, hioit denne är en hra kari. Baron har
alltid värit damernas älskling, det minnes jag af gammalt, och hvem
vei» ....

Lyrensvärd vaade siy, skrattande, bort, och den driftige länsmannen
gick alt plueerä sinä respektive fånyar på vagnen, dervid hän teke

(jlömde alt låta paret Spöstedt, soin det ocksä anslår iikta makar, troget



silta tillsammans; men du Spöstedt ville begngna de ännu lediga he—-
nen, för alt dermed sparka sin kara hälft , påsattes honom äfven en
black om joten, hvaremol hän väl högt, men förgäfves protesterade.
Sedän nu det hgggliga sällskapel lyckligen var instufvadt, trgckte Ly-
rensvärd hjertligl kommissuriens hand, efter att hafva gifvit honom löf-
te att tillbringa nägra dagar i hans hus, hvilket uppehåll äfven var
nödvändigt, emedan kommissarien ovilkorligen muste tillkalla Lyren-
svärd soin hufvudvittne vid det extrating, som skulle hållas öfver tjuf-
buudet j och som vår hjeltc icke hade synnerligen brådtom peli icke var
hindrad af tjetisten, foqade lian sig äfven villigt häruli. Derefter sat—-
tes fångvagnen i gång, och du den, i sakla mak, körde förbi Lyren-
svärd, sade dennes »Nä, adjö nu, min bästa herr Spöstedt! tach för
godt gvarter, och glörn ieke af mig! »

»Nej, det är s äkerl,» svarade herr Spöstedt och »gnisslade rys-
liqt med tänderna ,» liksom fordom den vidtberyktade röfvarennföraren
Mazarino. Och nu kuuna vi, med lältadt hjertu, lemua honom åt
silt öde.

fForts.J
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PIÅNBOKE N.

BEBÄTTELSE AF BRN.

(Forls. fr. IV:o 46.)

Lyrensvärel skynelade nu in, för att se om sin ioilelt , hvetrvid de vack-
ra, svarta lockarne omsorgsfulll ordnades, de länget mustascherna uppvre-
dos pä det fifjigasie och elen uniformsyrtulen , som var »född i år, » pädrogs
o;h pryddes med de blänkande epäletterna. Soin lian nu stoel der, »uppsnyg-
gad n, utgjorele hau den fullkomligaste typ af mani!g kraft och skönhet mun

ville se, och muu kunde icke förundra sig öfver , om hän, enligt läns-
mannens påstående, alltid värit damernas älskling. Här vore också
kanske reittä stället att upplysa, det hein verkligen värit och var det, öf-
verallt eler hän visaele sig, tuen oaktaelt elenna eilhnänna hyllning, eller
rnähända just i följel elercef, var hans hjerta ännu fritt, som fågeln i
skoijeu. Föelei af vika föräldrar, soin genom en oklok hushällning och
andra förlusler blifvit ruinerade, hade lian tidigt fätt liira sig att kan-
na faUigelomens försakelser, seelan hän nyss förut srnakat öfverflödets
»comfort». Denna motgäng haele imeellerliel icke rubbat, men tveriom
stålsatt hans af naluren glada lynne, hvilkel, liksoin kung Salomos, ic-
ke nedlrycktes af den vanna vissheten om alllings förgeinglighet uneler
solen. Men en viss stollliet, äelel tili sin grunel, haele elock hans iräka-
de feitligdom grundiagt, och, ehttru favoriserael och föremål för många
smeilteenele bliekar, äfven från riku arftae/crskor, tilleit honorn ej denna
atl uppträda soin bröelfriare, Härtill bielrog veil äfven, alt hän jätteet
den, nuförtiden femligen sällsynta, öfvertygelsen, alt man af hjertat bör
älska äfven den riku jlicka, hveers hand ihan viti viimei. Men iblanel
vår tids förkonstlade, forbildaele och försnörda unya damer meel «me-
det n, haele hein icke funnil nägol sinne, soin sympatiseraele meel hans
eget, hvilkel var öppet, gladt och flärdjrilt och afskyelele elenna sippiga
»sentiinent i>, denna hyckleeele englarenhet, som beklae/ligen är sä allmän,
ehuru den gagnar tili sä litet, elä i alla fall ingen läter hera sig eleraf.
Det var elerföre ganska probabelt eett vår hjelte, meel dessa tänkesält,
skulle ja gu ogift tili grafven. Sei trodele hau ulminstone sjelf, och i
elenna tro satte hein sig äfven i jagtueignen och begaf sig tili Storeby
att emottayei den förloreide skatlen.

Från Slagsmåla ohyggligei och blodiga tjufnäste, är del saniierli-
genrält ljuft att få begifva sig tili ett heligt rnm, elit ingen författare,
men blott hans sånymö, och knappast hon iblanel, får fritt och obehin-
draelt inlräele nemligen tili en ung, hlomstranele flickas sängkammare.

Det är just tili en såelan angenäm ori jag nu förer läsaren, och eler
återfinnee vi vår älskvärda bckantsknp från gårelagen, fröken Hortensia .

lklädel en smakfull, hvitskimrande morgonelrägt , på hvilken de nyss ord-
M Wmm mm



3 . QVv'q)nade vika, svarla lockarne behagliyt nedfalla,
.SiV/er Aoji mk oc/t. liksoin

n/7 anadis,

Igssnande hvilar
hvita
harmcn mot bordct,
brinner och hur. •»

Huad hon egenthgen Igssnar pH, är omujligt alt utgrända, men nll
hon yöt- del emcllanåt, är imedlertid otvifvelakii/jt. Pii kenties sköna
ansiyle, hvilkel är ovanliyt blekt, tyekes del som nallen värit orolig och
sonnien blott säilän tillslutit dessn siridan de ögön, hvilka nu hujdes och
åter sänktes med en sällsam förvirriny. Framför henne laa en bok,

men hon sköt den häftigt ifrån sig och fästade blickcn pii en Hien pap-
perslapp, fullklollrad med blyerts. öfverskriften var städld tili »min
lilla fästmö , omjag hade nåyon». Med ett vaekert leende flöy hon.
ännu en gång iyenoni de liila raderna och slnlliyen började hon alt
halfhögt läsa följande stanser:

Det är vai ej sii svurt alt ylädas,
Som verlden Iror, med alli sitt veli,
Om bloll för liårda ord vt rädns,
Som för den falskn orniens heti.
Eli utlryck, ja, en mine kun sialta
En nmr emellan lvenne bröst.
Min lilla fästmö Inga gälla
Och skarpa loner i din rästi

Alt se eli vaekert Öyn yrula
Skall vara mäkiä ljuft må ske!
Men fag du täcktes del förlåia
PUI myeket hellre se det le.
Långl bälfre vara ylada durär,
An dårar nti sorg och pusi.
Min lilla fästmö Inga tiirat' ,

När icke de behufvas just!
Men först och sist ooh jemnt neli sländigf
Ei skoi a tr o uppä hv aratin ,

Ty eljest flyktar, sit hehändiyt,
Den kärlek, hvaraf hjevtat brann.
Det minsta tvifvel gvai bereder,
Försoning, ivister, ulan mäti.
Min lilla fästmö Inga eder
Om trohet, men var trogen blott t

»Besynnerligt! besynnerligt», hviskade fliekan, under del en liiti
rodnad färgade henues kind, »hvad denne mannens friska, ylada lef-

hnadsiisiyter öfverensstämma med minä e gnu. Hau förefaller mig just
,



soin en gammat In:kun l j men jag må undra om hau kommer hit? Jag
skulle just vilja se hanoin se en rnau, som fröjdar sig at lifuet,
fasian della ej värit så särdeles gynnsamt för honom, alt döma af hans
ji mollan». Undra am hän kommer? Men hvad bekgmrar det mig! »

afbröt lion sig sjelf och lude med en Hien mine af alålighel den Olli-

lalla vapperslappen tillbaka i plånboken, som lion förvarat i spegellå—-
dan, «hau mu komina ,

eller icke, efter behag. Likvitsl var det oriilt
af mig alt läsa hans rimmcrier, mycket oriilt, men

,
vi fruntimmer aro

ju så ngfikna och . . . och hittgods muste man ju gå igenom.» Se-
dän lion såiunda lastat sill ömlåliga snmvete, gick hoit tili fönstret, öpp-
nade det och såg ui i den friska, klara sommarmorgonen, men en liilt
suck höjde dervid hennes barin , och det äi rnycket troligt alt den blick,
hvarmed hon un helsade den blomstrande naturen rundtomkring, icke
var fullt så glad och strålande ,

soin vanligt. Skola vi tro på anin-
gar? Och vai’ del tilläfventgrs någon bäfvande aning, som nu bemäk—-
tigat sig hennes själ? »C est un chose ä savoirl » En tain, hvit dufva
koin nu flggande, slog ned på hennes axcl och slräckte fram sin lilla
näbb, soin flickan hastigt höljde med oräkneliga kyssar. Det var en
vacker sgn. Lgckiiga fugel, om kyssarne gällde endast dig!

En kamtnarjungfru , vid hvars inträde den oskgldiga dufvan flög
sin kos, kai lude nu Hortensia tili kaffebordet i salongen, der grefve
E * * s familj var församlud.

«Nä, min siitä pupill •>, skiiintade grefve E * * och kgsste Hortensia
på pannan, « du har vai endast drömt om skaller i nait, efter ditt Stora
fgn tl i går afton ? »

»Eej, jag drömtner aldrig, biisiä onkel, jag hara sofvcr, som ocli-
sä Hr det klokaste. »

«Hanske du icke ens tuulle på den stackars offcern, hvars fattiga
plånbok du sii nödvändigt ville behålla i går (jviili? »

«Nej, icke det ringusle ,» svurude Hortensia, brydd och rodnande
iifver sin lilla osanning.

«Du intresserade dig likväl så myckel för honom i går, » sade den
finkänsliga Agnes och såg på sin van med en ovanligt skalkuktig
blick.

«Ja, det var dii, det, » svurade Hortensia, skrattande 5 «tror du alt
jag kan intressera mig för en kari, rner iin högst ett par timmar. »

»Jag tgeker imedlerlid, nti lian nu borde kuuna vara här,« menu-
de grefveu, »savilla hau nemligen ej var försedd med andra pennin—-
gar och fortsatt resan. Lundgren har vedan värit hela fem timmar
hovia med minä hästuv ...»

(Forts.)
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PLÅNBOKE V

BERÄTTELSE AF BRN

(Forts. fr. ]V:o 47.)
I detsammu inträdde en gammui gråhårig troljenare och rapporte—

Tade, att Lundgren återkommit med en främmande officer, soin hlifvitinför d i nedre rummen och anhöll att få tuin med grefven.
»Det är hra, Jansson, vien bed du ofjicern stiga hit upp och dric.

ha en kopp haffe. »

«Ja, straxt, herr grefve]'» sade Jansson, somsåg mycket nyhetsdiger
ui, och hiili, med en garnmal tjenares frihet, dröjande, i låset —. »tuen
Lundgren sa mej i hasiighet, alt del händt grufliga saker i Slagsmåla
i nait. Den främmande officern lår ha upptäckt ett helt stort tjufband,
soin nu är fängsladt , och jlere personer hafvablifvit mördade' och ihjel-
skjutna, sa' hän■ »

«År du rasande gubbe! » ropade grefven och for upp. «3Jen bed du
i alla fali officein komina hit. Om hän sjelf värit med i affären, sä
bör hän ocksu bäst kuuna upplysa oss derom. »

Efter några ögonblick inträdde Lyrensvärd i salongen och alla, den
finkänsliga Agnes äfuen inberäknad, förundrade sig ufver hans ståtlign
hållning och ädla utseende. Sedän hän med mycket behag presenterat
sig •för grefven, och helsat den öfriga familjen, sade hau, leende: »or-
Saken tili mitt lidiga besök är herr grefven vedan bekant. Jag hade i
går den malören uit tappa hela min Stora reskassa, men sedän jag god-
hetsfullt blifvit underrältad, att den blifvit upphitlad och tillvaralagen
här, har jag inställt mig för att inhändiga densarnma. »

«Der sitter ho n, som hillut den j min pupill, fröken Hortensia T * *,"
sade tjrefven skalkahtigt och gjorde derigenom den högt rodnande och
förlägna flickan ett slort spralt, emedan det, på enträgen heguran, var
öfverensLonimet, att grefven sjetf skulle framlemna plånboken och utgifva
sig alt vara hittaren.



W “WmAh .«Hiuul jag afnndas min Igckliga plänbok, soin fallit isa shiina hän
der!» sade Lyrensvärd tned en behaglig bugning. «Vore den lika rik på
försiund, som den är fatlig på penningai-, shulle den visst aldrig vilja
återvända tili sin förra et/are

Hortensia var den minst tillgjorda flicka, som knnde finnas. Bon
återkom dcrföre geiiasl fr an sin förvirring, och sedän lion kastat en'ko-
mistit förebrående bltck på den i mjugg skrallande grefven , som så
oväntadt förradt h enne, då lion, för forsia gungen och af nbekant orsnk,
vet-kligen velat, visa sig tillgjord, svarade hon i sammu skämtande ton:
I>A'«, nå herr baron, det är Annu långt ifrån bevisadt, alt den plänbok
jag hillat är er. Gläd er således icke i förtid . da g är, minsann! ivke
den som ger igen hvad jag finner, ulan alt jag fanit fått en noggrann
beskrifning, soin truffar rikligt in. I'ar således god och erinra er alla
er plånboks yttre behag, äfvensom dess inre goda egenskaper, af hvilka
jag nalurligtvis äfven sait mig i kännedom. n Delta yttrade hon med en
så förtvijlad frimodighet, alt den finkänsliga Agnes djnpl rodnade.

»Pore det icke då bäst, » sadeLyrensvärd, leende, medan en luit rod-
nad för eli ögonblick jlög öfver hans kinder, nait här anställdes en form-lig cxamen. Jtröken blir nalurligtvis exäminator och jag står vedan
färdig alt svara med kuuppia hånder, soin pillarne bruka i skolan, då
de förhöras i kalekesen, »enfalldeligen framställd i frågor och svar».

Den muntra Hortensia gillade förslaget, tog på sig en harsit precep-
torsinine och frågade: »säg mig då, hvad färg ha de den förlorade och
begråtn a? »

"t grunden frisk och Llomstrande, såsom rosornas i örtagården, ehu-
ru på margfalldiga ställen tidens tänder intryckte voro, bevisande ali
skönhels fåfänglighet på jordene,» rabblade Lyrensvärd , så fort, att or-
den trillade liksoin ärter.

nfiältl men m en, hur skall jag nti uttrycka mig ? hade
hon med sig någon följeslagare genom lifvet, något slud tili hvilket hon
sig halla månde? »

nj0 , en man ulaf stål, soin med sinä trogna armar tienne omslutit
hade-, varande dessa båda mahat- en behagelig förebild af inbördes kär-
lighet och förtroende. »

»Räll! Men mi tili det hnfvadsakligaste, tili den fråga, som vnn-
liglvis utgör vara ungherrars A. och O.j huru stor var ellei-, rättare, är
den r.öda damens förmögenhei? »

»Lål mig tanka efter, sota herr magister I n bad Lyrensvärd , skrat-
tande. «Jo, om man räktyir lika många riksdaler v soin gamla flickor
räkna år, när de prompt icke vilja bli äldre, så får man i det nurma-
ste summan , Det vill säga tjugofem riksdaler och några skillingar der-
öfver, hvilka jag ej så noga kan uppgifva, liksoin de tjugofemåriga ej sär-
deles fråga efter ett par mänader mer ellet- mindre. Men denna ohe-
tydliga skatt har nu fått ett tiotusendubhladt värde för mig, » tillade lian
och bugade sig för den leende Hortensia.

n Jaså, ni smickrar! Det är väl endast för att siippa vidare exanien,
kan jag tro. Vähin då, plånboken är er, jemte alli hvad hon innehål- r-,

m— j3b



,C ler för ufrigt, af hvilket jag naturitgtvis iche vet det ringaste«,
L?) sade hon, lätt rodnattde, och gaf vår hjelle en genomträngande blic.Je, en &J
% sådunder besgntierlig blick, hvarom de »iveitscliweifig'a » tyska författar- W
/ ne tola, en blick, »på en gång skämtande, allvarlig, bedjande, vänlig, '

dellugande och - eröfrande ». Lyrensvärd kände dervid sitt hjerta siä på
ett aildeles egel sätt, och brinnande var det ögn lian fästade på Horten-
sias glada ansigte, dä hon forlfor: »men min hitllön muste jag hafva,
iimaii jag öfueranlvardar den förlorade i edra Itänder. »

»Eritiäsi befall! mitt Svärd och milt lif, det enda jagkan kalla mitt,
stur tili er disposition, min friihen! »

»Gudbevars! Vi lefva icke i riddartiden, beklagliglvis, och jag får
viU lof alt ålniija mig med mindrc. Heratta oss emiäsi edra blodiga
äfoenti/r i nait, om hvilka vår betjent redan framkastat några ords men
för ali del, skynda er, ty jag ser alt min goda onkel, derborta, är fär-
dig alt dii af nyfkenliet.»

»Der fck jag mitt igcn, din lilla näsperla!» sade grefven, småleen-
de- n men eger del verkligen någon grund, det rykte jag hiiri? n

»Jo. del är säkeet, * sade Lyrensvärd, begagnande herr Spöstedts fa-
voritutlryck, och nu började lian, sedän lian förut, välvisligen, lagit
plalu pä en ledig stol vid Hortensias sida, alt för del uppmärksamt lyss-
nunde sällskapet komiskt beskrifva sinä missöden under gårdagen. Lyck-
ligt uuderstödd af sin ouanliga mimiska förmågn, herättade hän med
en utomordentlig sanning, ledighet och gvickhet, och stundom, dä lian
ända tili ytlerlighel släpple löst sitt skämtsamma lynne, tvingade hän
samtliga åhörarne, äfven den känsloömma Agnes, alt uppgifva skratt-
saluor, su väldiga, alt de frampressade tårnr ur Hortensias sköna ögon,
som rned ett outsägligt uttryck af munterhet och vätbehag voro fästade
på beriiltarens vuokra, lifliga ansigte. Men när hau un öfvergick från
sinä äfventgr med bönderna och den »ästemabla » herr Spöstedt, tili he-
rältelsens ullvarligare del, antog lian plölsligt ett komi-tragiskt unsigts-
ultryck, och det var med en r’öst, hetnsk, som den kömmit från graf—-
variia hau ålergaf det samtal e meihin, tjufvarna, hvilket ledde honom
på npptäcklen. Da hau «/g; harii Hortensia bleknude och hennes barin
oroligt lyftes, forlfor lian ännu en Hien stuud alt tragiskl afmålu stäl-
lels faror och sin egeii öfvergifna belägenhet , men småningom återlog
hau den skämtande ton hän nyltjat från bövjan, och då hau iindlligen
slulade sin länga berättelse, deri den vidtbekanle herr Spöstedt, som lian
förslåtl alt hiirma förvånande likt, spelat rolen af en olycklig pajazzo,

\\ miitles hän af ett högljuddt och muntert bifall, af hvilket dock intet J
il var honom kärare, iin det, hvilket omisskäiiligt framhjste ur Hortensias IL
r5) gUidjcstrålande blick. ' fForts.J vp
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Med detta häfte slutas 1846 af Weckoskrif-
ten ROMANEN.

Resp. Prenumeranler tili Modc-planchcr erliålla nu dcn IO:c pian—-
clien, samt inom någon kortare tid de åtei-stående tvenne. Orsaker, sain
cj stått i redaclioncns förmåga atl ändra, liafva vallat delta dröjsinåi med
dc tvenne felande planchcrna.

PL ÅSIBOKE V

BERÄTTELSE AF BRN

(Forts. ocb siat fr. IVso 48.)
*Jatj får laein herr haronen på det förbindlignste ,»' sade grefven

artigt, «forsi och frärnst för herällelsen, som var mästerligt framställd
och har hjertligt roat oss, stackars landtboer, som så säilän får något
nöjsamt afbrott i väri en farmi ga lif, och sedän får jag, säväl å egnn
soin hela ortens vägnar, utlrgcka min erkäusla för dcn Stora tjenst ni
gjort oss, då ni uppläckt della tjufband , som så länge värit vårt plå-
goris. Troligen kommer ransakninq snart atl hållas. »

«Ja, och jag är, tgvärr! kallad att inställa mig som villne. Läns-
mannen, huilien, som jag nämnt, är en gamma! kamrat, har imedler-
tid erbjudil mig att i hans hus tillbringu tiden , som eljest skulle blifva
grufligt lång i en obekant ori.«

»Men, min bästa baron,» sade grefven och fattade vår hjelles hand,
»ni är ju vedan en gammat bekant här i Iniset •, så tgeker, Gnd förlåte
mig! ålminstone jag, och jag hoppas derföre att ni icke nckar mig alt
Starina här under hela ransakningen, hvilken jag önskar rnåtle dra ui
ett hell är. »

Det var sannerligen icke med liten glndje, vår hjelte ernotlog della
gästfria anbud, och det låg icke Hien belåtenhet i den hastiga blick,
hvarmed Hortensia tackade sin förmyndarc för detsamma.

Hvad som ännu återstår, kuuna vi i siörsta korthet afhandla
Orn aflonen, när Hortensia uppkommit på sinä rum, efter att haf-

va tillbringat den gladaste dag i sitt lif, under ömsom muntra, ömsom
alluarliga samial med Lgrensvärd, hvars öppna, glada och redtiga sin-
ne redan gjort ett mäkligl iniryck på hennes eget, undslapp tienne en
af dessa ljufua suckar , som sjelfva englarna kuuna afundas menniskors
burn, en suck, framkallad af denna så oulsugligt ljufva kansia som
vaknar, då kärleken första gången rör sig i ett tingi, rent och ömt

,s (/vinnohjerla. Sucken följdes af en hög purpurrodnad på de fyliiga
ng



■ ® kinderna och i «gal blänkte en iår, hvnrs vällust hon Annu nldriy
" nai an a. Då hon derefter framgick tili spegeln, alt lösa sinä Imuja,

vika hårflälor, förundrades hon nastan öfver sin cgen bild, så förkla-rad, så lycklig, så slrålande syntes den henne. Och när ändlligen, ejter
en aflouhiin från djupet af ett hjerlå, varmare och frommare iin nå-
gonsin, emedan det nu äfven var älskande, soimien med sinä leende
drömmar närmade sig hennes jungfrnliga läger, var hennes sista Ijnf-
va tanke: hän och in gen annan!

t'år hjelle deremot sait i sitl runt och kloltrade på kärleksverser,
men denna gängen på fullt allvar. Ja, det gjorde hau och ingen
an n an.

En vaeker afton,- fjorton dagar derefter, ser taan en dame och en
kavaljer promenera i Sloreby vidlyfliga park. Den alle, hvuruti de
gingo, var cirkelformig och omgaf en gräsplan, på hvars medelpunkt
ett lusthus i chinesisk smak var upprest. Men det promenerande pnret
närmade sig nu, och, dolda af en täi buske, vilja vi, för ro skull, lyss-
na på huad de kuuna hafva ali förtälja hvarandra.

»Aldrig skall jag kanna glömma de oändligt ljufva och glada da-
gar, jag tillbringnt här, » sade kavaljern, soin icke var nagon annan,
iin var vein Lyrensvärd , ehuru han nu talade ur en ternligen ömklig
ton, emot elä vi sist hörde hanoin »och elä jeiy nu slår i bcqrcpp alt
i morgon afresa, blir det ...blir del ...n hiet- tysinade ialaren, afbrist på ord.

»Men hvarföre resa så hasligt, så oförväntadt? » frågade Hortensia,
med en märklig darrning i elen klara silfverröslen »ni sade ju förett par ilagar sedän, alt ni hade goel tiel, och nu deremot, nu vill ni
. . . vill ni . . . nödväneligt görei oss alla . . . ledsna. »

»Min (joda, hiistä, dyr (dyr a, höll hän minsann på ait sarja !Jfröken ! det finnes pligter, som man, rned åsidosäitande af allt annat,
måste uppfylla. Man har pligter moi sig sjelf ooh mot. . . mot nndra . . .»

JK1ti är det ornöjligt alt kuntia höra mera, och dessulom försvinnerdet spatserande paret hakoin alleens krökning, der horta. Men iälathod!
De komina väl äter ... Jo, riktigt, der ha vi dem igen! Få höra hur
det un låter! Det är återigen vår hjelte som ialar:

»En jättig tjngling är i många fali att heklaga, och serdeles i del
afseende, att hau , , . hän icke kan älska en . .. en ...rik flicka, ulan
att hon och verlden med henne dömer hoitoni att vara egcnnijtlig, hvit-
ket jag anser för detsamma som lågsinnad. Det är sannerligen hurdt
och äfven ofta orältvist. f Ja, ja, visst är det grufligt orättvist, men
undra hur hau kom på det kupillet?)

»Men om nu en rik flicka älskar en fattig yngling och äfven tror,
ja, vet att den faltige ynglingen. . . älskar henne åter, ulan ... ulan
några egennytliga heräkningar, då, då bör väl den faltige ynglingens
stolthet, som ni nyss försvarat, vika fJa, se det var beskedligt I

'k hjelp honom hara Hiet på trallen, så går det nogl)



«O, vågar, våyar jag väl alt tgda dessa
i> Ord» skulle del väl vara, men det hördes verhligen icke, öch nu

försvinna de åler bakom den förargligu häcken der borla.
Men del var grnfligt hvad de dciina gånq låla länge vänta på

sig! Jag tror nastan alt vi yå och säkä upp dem.
Jo, min själ! silta icke de der på den grönmålade bänken

men, Gud bevare oss! det yår ju nldrig an! Lgrensvärd harju sla-
gil sin arin om Hortensias veka lif och trycker henne gång efter an-
nan tili sill briist. Ah! hvilken lång, lång kyss! ack

,
den ungdomen!

den ungdomen!
Men låtom oss nu höra hvad Hortensia har alt säga, då hon

tned ett obeskrifligt öml, blygt småleendc, sukia lösgör sig ur den glä-
djedruckirc Lyrensvärds armarJ

«Öch nu, min, min älskade! tror jag nastan att det icke blir tin-
gan resa af i morgon. Far jag derföre an halla om er arin, min her-
re! vi måste genasl underrälta min gode förmyndare, om orsaken tili
dess uppskjulande. Men ....

men försi och sist och jemnt och ständigt
vi skola tro uppå hvarann ,»

tillade hon, nnder det hon smog sig närmare Lyrensvärds bröst och
med trofasta ögon, ännu leende genom turar, såg in i hans. »När jag
hitlade din plånbok, tycktes det mig, soin jag äfven hitlade dit hjer-
ta. Aclt, hvilket lyckligt fynd!»

»Och hvilken ännu lyckligare förlust!« ro päde den hänfärde Ly-
rensvärd.

Ater en lång, slum omfamning. . Derefler försvunno de lyckliga,
med steg så iätta, så ljudiösa, soin hade de för ögonblicket fålt vingar.

Och nu har jag ju tydligen visadt, huru ytterst förmånligt det i•

bland kan vara alt tappo sin plånbok. Du, krhigflackande, sönder-
skakade, omine , fallige läjinäni, soin är sladd på parforcejagt efter
någoii rik arflagerska, gack du en gång, på försök, och gör sammuledcs!

Äf förekommen anledaing kan fersta häftet af Weckoskrif-
ten ROMAN EN för 1847 ej utgifvas förr än andra Lördagen
i Februari, Resp. prenumeranter erhålla dock inom årels ut-
gång de utlofvade 25 häften. v‘










