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Leonora såg förvånad på sin kusin:
sedan sade hon leende: Således svart-
sjuk? det hade jag icke trott! Jag
menar, att du Ingen orsak har derför.
Du vet, att nian kan uträtta så godt
som ingenting' iNewyork om sommaren:
alla menniskor äro boriresta; derförmå-
ste väl Edvard afvakta den svalareårs-
tiden, för att afsluta sina afl'ärer. Fö-
re vintern skall han säkert återkomma,
och då...••

MJa, dr-rmed är icke mycket vunust".
suckade Clara, ..jag- fruktar att mina
föräldrar aldrig skola gifva sitt bi-
fall!"

Nii", brusade Leonora upp,,vilja
de kanske vänta tills en grefve kom-
mer? ?'len om du. deras enda barn,
förklarar, att du älskar honom och icke
vill gifta dig med någon annan! .. .
Du sade ju nyss, att Edvard har ett
så stort inflytande på dinfader; då kan
saken ju icke vara så svår, som du tän-
ker dig den".

Claia virade förläget på sin urked.
Ack, du känner icke mina föräldrar",

sade hon modstulen,dessa fördomar..
mauma vill hafva åt mig en förnäm
man, pappa en rik, mamma öfvertalar
och pappa säger: och derined bastå.
Hvad kan jag stackars flicka göra?"

Således är det verkligen redan frå-
gan om en annanV" utropade Leonora
förskräckt. ,Clara. om så är... Säg
det åt mig, säg allt, och jag villhjel-
pa dig, om jag kan! Jag kan bära din
moders vrede, din faders straff, —

all-
deles bestämdt, jag vill, jagmåste hjel-
pa, dig!"

En blygsens roduail uppsteg på Ola-
ras kinder, då hon markte sin kusins
ifver. Hon tryckte mera beklämd än
hjertlig hennes hand och sade: ,Nej,
lugna dig, — derom är icke frågan.
Men det blir mig allt svårare, att för-
ena denna hemlighet med min pligt så-
som dotter; och då kan du väl förstå,
att Edvards långa frånvaro..."

Leonora blickade förvånad på henne.
Nej, hon begrep icke hvad hennes ku-
sin ville; men denne hade ju alltid va-
rit ganska obegriplig för henne.

Då Clara hemkom, fann hon ett bref
från sin intimaste väninna från pensio-
nen. Det var kort, men innehållsrikt:
ett förlofningskort!

Ett förlofningskort! Huru vigtigtär
icke ett sådant litet, tunnt pappersblad!
Intet vigtigt dokiincut, knappast det
törsta kärleksbrefvet, har en sådan troll-

righeter. Från klerikal sida har la-
gen naturligtvis att väntaursinniga an-
grepp.

land förbehåller sig att. värja sina
egna och fredens allmänna intressen
och skall afvakta händelsernas gång;
vill Rysslandhandla mera öfveriladt,
måste det göra det på eget ansvar.
Cirkulärnotea skall svårligen bidra-
gatillatt försvagadet engelska miss-
troendet, ty man skall betrakta den
såsom en uppfordran att börja ett
krig, ur hvilket Ryssland icke kun-
de undgå att draga fördel, om Tur-
kiet blefve utan bundsförvandter.

En privatdepesch från Belgrad
förmäleratt fredsunderhandlingarnei
Wien mellan Turkiet och Serbien af-
brutits iföljd af Turkiets fordringar
på garantier.

Hemlin den B febr. Underhand-
lingarne mellan Porten och Serbien
hafva afstannat. Det berättas att
Porten som garanti fordrar härens
reduktion, slopningaf fortifikationer-
na vid gränsen och neutralitet iett
eventuelt krig. EegeringeniBel-
grad är besluten att icke gå. in på
dessa punkter. Derjemte cirkulera
rykten om en hotelse af Porten att,
ifall underhaadlingarne icke gifva
ett positivt resultat intill vapenstil-
leståndets utgång, energiskt rycka
fram och genom en tillKragujevatz
inkallad skuptschina låta välja en
annan regering.

Konstantinopel den 5 febr. Den
af Porten konferensmajterna numera
tillstälda noten försvarar ibestäm-
daste form Turkiets integritet och
autonomi ialla landsdelar. Notens
språk är högstenergiskt och uttryc*
ker Midhats politik; de af honom
skapade institutionerna framhållas,
andras rätt till inblandning iTur-
kiets inre angelägenheter bestrides.

Kristina Nilssons impressario, signor
Merelli, har lyckats spelaredaktionerna
för Wienerbladen ett puts, som bevisar
att han har ett förträffligt hufvud. För
att rätt få alla reklamen» kratter irö-
relse och det för billigt pris, lofvade
han att Nilsson skulle sjunga till för-
mån för. den bekanta litteratörförenin-
gen Concordias pension»ka»sa. Ett så
ädelmodigt löfte fordrade artighet till
gensvar och nu trummades i alla blad
för den stora svenskan och alla hennes
utmärkta egenskaper höjdesupp tillsky-
arna. Men då Coneordias direktion
hörde efter när löftet »kulle infrias,
hittade impressarion på alla möjliga
skäl till uppskof, han kunde icke fatta
något beslut pi en så olycklig dagsom
en fredag o. s. v. Sålunda nppehöll
han litteratörerna, tills hela cykeln var
förbi, och nu förklarade han, att Nils-
son alldeles icke skulle sjunga förCon-
cordia. Pressen hade emellertid gjort
sin tjenst på ett utmärkt sätt och den
kunde icke desavouera sig sjelf genom
att helt apropos pruta på det lof, hvar-
med den öfverhöljtsångerskan!

Fru v. Essen, finska till börden, har
nyligen med stor framgång debuterat på
kungliga teatern iStockholm.

Fröken Elise Stier, finska till bör-
den, har nyligen med bifall uppträdt
såsom Valborg iOehlenschlägerssorge-
spel Axel och Valborg" iGötaborg.

Enaf Jules VernVs sinnrikaste b«rät>
telser Une experience du docteur Ox"
grundarsig såsom bekant på den extrava-
gauta tanken,att om niankundemätta luf-
ten med mera syre än dennormalt inne-
håller, skulle menniskoina erhålla en i
samma grad stegrad lif»kraft. Doktor
Ox företar experimentet på den försin
flegmaryktbara flämiska stadenQviqven-
done och tillställer bland dess invånare
de allra besattaste upptag,till dess dok-
torns gasfabrik springer i luften och
staden med ett ryck sjunker tilibaka i
sitt förra djupa lugn. Denna historia
hafva nu två medarbetare inFigaro"
svarfvat om till en operett itre akter
och sex tablåer,hvartillOffenbacli skiif-
vit musiken. Den sålunda dansade,
sjungna och spelade naturvetenskapen
gick för några dagar sedan öfver sce-
nen på Variétés-teatern, med präktiga
dekorationer, kostymer och oxchydrisk
gas". Den senare antändes niidt under
en marknad, sprider kring sig ett sa-
golikt bländande ljus och bringar hela
den verld, som tumlar om på tiljorna,
idet vildaste uppror. Utom attblotta
nyfikenheten tillförsäkrade operetten ett
fullt hus, lockades publiken älven af
par vackra nummer af Offenbach, syn-
nerligen en Zigenarmarsch,hvilkenmyc-
ket berömmes.

Telegratnotiser-.
London den 5 febr. /finns" tror

att britiska regeringens svar på den
ryska cirkulärnoten med parlamen-
tets bifall skall lyda sålunda: Eng-

En förfärligeldsvådahar den11dcc.
öfvergätt.Iapans hufvudstad Jeddo. In
om 6 timmar förstördes 15,000 hus be-
lägna vid 17 gator. 1ett bref från
Österrikes ge«andt v. Schäffer, medde-
ladt af Neue Fr. Presse iWien, skil-
dras utförligt de lidanden, för hvilka
befolkningen genom olyckan blifvit ut-
satt. Äfven hr Schattera hus blef lå-
gornas rof, hvarvid hansdyrbarabiblio-
tek och samlingar förstördes. Japanska
regeringenhar dock gjortallthvadhon
förmått lör att hindra hansbetryck och
bl. a. säudt honom ett praktfullt mö-
blemang.

Konst- och litteraturnotiser. Björn
stjerne Björnsonsbekanta skådespel En
faLit",på svenska vanligenkalladtEtt
handelshus", har sistlidne lördag blif-
vit uppfördt på Alexandra teaterniPe-
tersburg af den tyska hofskådespelar-
truppen. Rollfördelningenvar följande:
Grosshandlar Tjälde herr Feltscher, fru
Tjälde fru Pollert, bokhållar Sannäs hr
Keseniann, advokaten Berent hrKöchy,
konsul Lina hr Kessler,Signe fru Glenk,
löjtnantHamar hr Wessel o. s. v. Styc-
kets goda egenskaper finnas ien kri-
tik, infördiSt. Pet. Zeitung, rättvist
erkände, ehuru tillika påpekas, att
handlingen afniatta* mot slutet och att
Bilta akten, som framställer familjen
Tjäldes lugnaoch lyckliga lif, sedan den
efter den stora bankrutten genom ar-
bete och sparsamhet äter börjat repa
upp sig, nog mycket har tycke af ett
Birchpfeiferiskt Nachspiel.

Den celebre kompositören Auber, som
skapat Den stumma från Portici",
har haft otur efter döden. Såsom
bekant dog han iParis undei kom-
munen. Då man icke ville anförtro
hans begrafvande åt revolutionsmännen,
bisattes hans lik provisoriskt iTrinita-
tiskyrkans grift. Men just utanfördenna
kyrka levererades efter Versailler trup-
pernas intåg en förbittrad strid och
grafven fyldes »närt med lik af de fe-
dererade, utan att dock lyckligtvis Au-
bers kista led någon skada. Nu blef
fråga om ett värdigt monument, som
beräknade» kosta 20 t. fr. M;inbeslöt
att för C t. fr. uppköpa en terräng på
Pére-Lachaise. Slagtingarne, som blif-
vit förmögnagenom Auber,ville medintet
bidraga härtill och först efter den yn-
gre Dumas' bittra anmärkning Alltså
viljen j icke lemna något annat änden
döda" gåfvo de 3 t. fr. under det sta-
den gratis gaf marmor tillmonumentet.
Emellertid hade liket blifvit hemtadt
ft\in Trinitatiskyrkan och förvaradesun-
der sex år emot hyra hos en graimo-
numentsfahrikant. Först helt nyligen
blef den stora mästarns stoft derifrån
fördt till Pére-Lachaise, der det nu
ändtligen med erforderlig pomp skall
jordfastas.

denterne. Deras förklaring, som gör
anspråk på Bosnien och Herzegovina
för Kroatien såsom kött af dess kött

och erinrar om att ilfven Albanien och
det nuvarande Serbien itiden varitkro-
atiska provinser,uppställer dereftermed
aristokratisk sjelfkänsla kroaternas stol-
ta stamträd gentemot ryssames obskyra
härkomst, hvilkas namn nian ännu för
60 år sedan icke ens kände iKroatien,
och dem fulket iOrienten än i dag en-
dast kallar moskoviter. livadåter ser-
berne angår, sknlle de kroatiskamuha-
rtiedanerne hellre räkna sig till de af
dem afskydda svinen än tilldesse stam-
törvaudter; samma tanke om dem hade
redan den berömdekroatiske dynasten
Dusan Neuianiek! li3'st,hvilken samtidigt
var serbemesbeherskare. Också skulle
den på sin rena börd stolta niuhame-
>ln,nska adeln icke antaga Karageorgie-
witsch, Petrowics och hvad allt de ser-
biska furstefamiljerna må hota ens till
.sina fåraherdar, dess mindre underkasta
sig dem.

—
Denna förklaring har på

studenternas bekostnad publicerats i
2.000 exemplar och skall dessutom ut-
gtfraß itysk öfversättning.

En dansk socialist. För att upp-
Ujelpa de sjunkande aktierna, brukar
Pio, redaktör för tidningen Socialdemo-
kraten, enligt livad ett svenskt blad be-
rättar, allt emellanåt uppvakta med ett
projekt, som skall ådagalägga ledarues
omsorg för arbetarne* väl, än enny plan
fill en understödsförening,nu senast ett
projekt till bildande af en socialistisk
koloni i Kausas i Förenta staterna.
Der borta skall ett Utopienuppstå, jor-
den skall odlas gemensamt,kärleken och•ivinnorna likaså, barnen skola uppfo-
.stras på koloniens bekostnad, när för-
äldrarne sjelfva icke vilja det, och det
skall icke gå till som idet så kalla-
de fäderneslandet, som frän vaggan till
grafren öfVerhopar 033 medpligterutan
att skänka oss rättigheter, det land,
«om har sett vara fäder släpa sig till
döds och nedsänkas ikyrkogårdens fat-
tigjord, det land, som har sugitmärgen
ar våra ben, men skänkt, frukten af
vårt arbete åt några få dagitrifvande
kapitalisteru. Det är ialla fall-fråga,
om det der sköna framtidslandetiKan-
sas varder något at ocli om icke hela
rörslaget krymper ihop till en utvand-
I'ingsagentur, som skaffar iherrarPios
och Geleffs tickor ytterligare några af
arbetarnes suvt erhvervede öre" och
narrar en hop stackare öfver Atlanti-
ska hafvöt: kunde det skaffa oss »stor-
mästaren" med hela hans stab från hal-
sen, skulle staten säkerligen med gläd-
je lemna det tillskott, som iinbjudnin-
gen begäres af den. - - Ett annat me-
del, som Tio tillgripit för att höja sin
sjunkande popularitet, är utgifvandetaf
en skrift med titel „Minnen trån redak-
tionsbyrån och fängelset". Förutom en
del artiklar ur Socialdemokratens första
årgång, innehåller den enfalskt samman-

skrifven framställning af hans första
verksamhet, och arbeten isocialismens
tjenst, hvari han naturligtvis framstäl-
ler sig sjelf såsom en af idén drifven
oegennyttig kämpe för den goda saken
och ett af statssamhället misshandladt
offer. Till ytterligare belysning af den
medfart, han lidit., medföljeren plansch,
»om framställer honom ifångdrägt med
en mössa på hufvudet, på en liten gal-
leronisluten, af spindelväf uppfyld gård
på korrektionsansfalteu Vridslöselille,
Ehuru en»idig är berättelsen ganska-in-
tressant att läsa och lemnar ett slåen-
de bevis på, hur lätt en enskild manf
när han uppträder med behörighän-
synslöshet och har en smula begåfning,
kan sätta massorna irörelse blott ge-
nom stora ord och gyllene löften.

I Frankrike hafva de moderata re-
publikanerna, såsom telegrafen omtalat,
lidit ett känbart nederlag vid valet af
budget-kommissionen. Utan att man för-
ut haft en aning derom, trädde de li-
gitimistiska och bonapartiskiskadepute-
rade nästan mangrant inibyråerna och
gåfvo sina rösier åt de radikalakandi-
daterna, Att detta öfverraskande vo-
tum icke hade bin grund inägon kom-
promiss, synes framgå deraf, att den
yttersta vensterus oväntade allierade
icke erhöllo det ringaste vedenuale tör
sin tjenst: ingen enda bonapartist eller
legitimist valdes in ikommissionen, den
utgöres nemligen af 20 medlemmar af
Gambettas parti. 8 af moderatavenstern,
4 af venstia centern och 1 af högra
centern. Så är det ej heller attundra
öfver, att Gambetta med storpluralitet
återvaldes till kommissionens president.
Iförsta ögenblicket voro de moderata
republikanerne något konsternerade öf-
ver detta renultat. Men sedan dehört
det tal, hvari Gambetta tackade försitt
åteival. tyckes saken dem icke mera så
farlig. Var också talethållet iengan
ska energisk ton, såundveks dock sorg-
fälligt hvarje ensidig syftning på den
sväfvande stridsfrågan. Deremot för-
kunnade Gambetta högtidligt,att alla
rykten om en splittring inom den re-
publikanska majoriteten vore ogrundade
och han underlät icke ens att egna Ju-
les Sinons regering några smickrande
ord af erkännade.

TJndervisningsninistern "Waddington
har iandra kammaren framstalt ett för-
slag om den kostnadsfria elementarun-
dervisningen. Förslaget går ännu ic-
ke så långt, att göra kostnadsfriheten
öfverallt obligaiorisk, men försöker ut-
sträcka den till flere kommuner, hvil-
ka hittills icke varit iåtnjutande der-
af. Enligt bestående författning förlo-
ra neml. församlingarne, så snart de in-
föra kostnadsfri skolgång, statens un-
derstöd, och denna bestämning gjorde
på flere orter öfvergången till gratis
undervisningen omöjlig. Det nya för-
slaget sörjer nu för att församlingarna
icke mer kunna förebarapekuniära svå-

Vetenskapligt.
Om Darwins nyaste upptäckt be-
träffande växternas fortplantning.

(Ur en tjsk tidskrift.)

När Darwin publicerar ett 117Uverk, så är det för den bildade verl-
den icke blott ett märkvärdigt fak-
tum, utan ett evenement. Hvar och
en vet att med en sådan publikation
ett riktande af vetenskapen är tör-
knippadt. Darwin är icke blott stor
iupptäckten af nya fakta, utan äf-
ven iden metod, enligt hvilken han
kombinerar dem. Hos Hackel be-
undra vi mera det lyckliga greppet,
geniets blixt; hosDarwinden gräns-
lösa penetrationsförmågan och den
tvingande kraften af hans slutsat-
ser.
Isynnerhet visa sig dessa beun-

dransvärda egenskaper ihans nya-
ste, dessa dagar utgifna verk 0m
följderna af korsningen och sjelfbe-
fruktningen inom växtrik< t". Om
någon bok derigenomkan gagnaoss,
att den gifver oss klarhet om det,

te, aldrig »kulle samtycka, huru skulle
det då gå? Skulle hon af kärlek till
honom förblifva ogift, — en gammal
fröken? Förfärliga tanke! Nej, det
kunde han icke fordra! Och emellertid
väntade hon och väntade, och lät kan-
hända ett briljant parti gå sig ar hän-
derna.

Hon satt länge begrundande isitt
rum; ändtligeu steg hon upp. M

.lagvill
.säga allt åt mamma", sade hon för sig
sjelf, »hon skall åtgöra".

Hennes hjerta klappade häftigt! hon
sökte förgåfves efter ord, föratt uttryc-
ka det, som hon ville säga! Eruktade
hon väl så sia moderV Nej, åtminsto-
ne var det icke ensamt detta. Edvards
bild hade så plötsligen och så linigt
trädt för hennes sinne; det förekomhen-
ne, som vore han nära henne, och tsåge
förebrående på henne. Under häftigån-
gest sprang hon genom korridoren och
inträdde ihvardagsrummet.

.Ah — Malchen Ilöderoch en nvon"?
Han har kanske endast en titel, men
inga medel. Käuner du något om ho-
nom?"

Se, hvad jag just erhållit", sade
hon till sin moder,som hov fann ensam,
idet hon räckte henne väninnans för-
lofningskort.

nNej, men Amalie skrifver om ett
gods, som tillhör hennes fästman..."

Nå, alltså verkligen ett briljantpar-

ti? Det fröjdar väl dig, Malchen var
ju din käraste kamrat vid pensionen".„Visserligen, om också de andra ic-
ke mycket tyckte omkenne, emedanhon
var mycket häftig. Jagmåste ofta haf-
va tålamod med henne*.

NSå, då vill jag hoppas, att henne»
tillkommande man äfren må hafra det.
När skall då bröllopet ega rum?"

BlnomBInom ett år. Hon beder mig blif-
va hennes brudtärna*.

)a, mitt barn, då vi nu engång ta-
la derom, måste jag säga dig, att det
alldeles icke synes »ig så otroligt. Hr
Elkan..."

nluom ett år? derunder kanväl myc-
ket tilldraga sig! Hvera Tet", tillåda
fru Wegener betydelsefullt, ,ora du då
mer kan vara brudtärna?"

,Mamma!u

r.lajr .Iaj beder dig, mamma!.. ."
7ag förstår Tal, mitt hjerta, attdu

icke gerna talar derom, men jag anser
det för min pligt, att göra dig upp-
märksam på, att hos en man, sådan son
han, har hvarje ord, hTarje handling
mera betydelse, än hos en vanlig ung-
herre. För öfrigt behöfver du ejblek-
na så dervid, Clärchen, ty jaghar myc-
ket väl märkt, att du ärren tycker ont
honoa, hvilket jag finner högst natur-
ligt; och hrad oss, dia fader och mig,
beträffar ..."

BModer", afbröt henne den unga flie-

magt tor månget fliekhji-rta, som detta
enkla kort. Det som ihemlighet tör-
beredts, hvad hon länge hoppats och
längtat efter, det är här stadiäsiadt,
skrifvet; här ser den förlofvadeför för-
sta gången sitt namn paradt med den
älskades, detta flygande blad skall föra
de begge förenade kring världen!

Clara läste det inneliggande kortet
icke utan en känsla af afftnd; Amalie
Koder — Adalbert ron Zinzen, kapten
vid 30 infanteriregementet. Hvad det
tog sig väl ut!hvad detklingadeskönt!
Brefvet öfverströmraade af lycksalig-
het! Och dock var Amalie ett hälft
år yngre än hon och mycket mindre
vacker!

När skulle hon väl kunna skicka sitt
förlofningskort till väninnaiV Skulle
bun väl någonsin kunna göradet V Ty
om hon gift» sig' med Edvard,så »kulle
förlefning och bröllopförsiggåiall »till-
het

—
då lemuade man kanske alldeles

bortkorten; —
hon skulleendast skrifva

tillsina väninnor...Hvad skulle hon sä-
ga om Edvard? De som kände honom,
visste väl huru vacker och älskvärd
han var; men Amalie kände honom ic-
ke. Skulle hon då säga åt fru kap-
tenskan Ton Zinsen att hon gifte sig
med sin fader» commisV Hvilkenskada,
att Edvard icke blifvit något annat;en
köpman hade hon aldrig önskat sig...

Men om föräldrarnenuicke samtyck-

Leo.
-Yf Slario C.lm.
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skil att försöka. De §Uta dagarne af
månaden kan man också begynna med
att i bänk uppdraga Eädisor, Sallat,
Spenat, Persilja, Morötter, Bönor,hamt
plantor af Selleri, Blomkål, Kronärt-
skockor, Jättelök, Balsaminer, Ileseda,
Löfkojor.

Krukväxterna renhållas från ohyra
och de hvilka ännu befinna sig i hvila
(icke begynt växa) omplanteras fördel-
aktigast under denna månad. BUst Ir
att försöka hålla dem hvilando Allesam-
man ännu ända till månadens slut, ge-
nom undvikande af öfverflödig värme
och vattning, samt anskaffande af till-
gång på frisk luft.

Utom redan förut för drifning intag-
na blomsterväxtfir, kunna nu mera de
starkaste exemplaren af Kosor intagas
ur källare, beskäras och ställas på ljus
plats samt öiverspritas dagligen med
kylslaget vatten.

Ympqvistar afskiiras under månadens
förlopp, bindns i knippor, etikettera»
och lörvaras ute ien snöhög, som täc-
kes med sågspån eller annat ämne af
litet värmeledande egenskap.

Spalierträd ute, mot soliga väggar,
täckas med mattor för att Kkydda dem
för vårsol.

G. N.

Med drifning af vin, per.-ikor. smul-
tron och hallon m. in. begynnes.

annat, utan till först uppsökavarie-
teterna, äfven om dessa hafva helt
annorlunda färgade blomkronor. Ge-
nom dessa vanor åstadkommes kors-
befruktning i oändligt många fall
och sjelfbefruktningen kan blotthelt
sällan inträda. De ifrågavarande
insekterna låta, efter hvad det sy-
nes,hufvudsakligen locka sigaf blom-
mornas doft, då de med största sä-
kerhet skilja en varietet frånenan-
nan. Denna förmodanblir ännu san-
nolikare, om vi taga ibetraktande,
att stora växter, hvilka blott besö-
kas af nattinsekter, äfven sällan ut-
sända doft om dagen. Darwin är
af den åsigt, att alla växterursprun-
ligen befruktades genom vindens
hjelp, idet sålunda frömjölet från
den manliga blomman fördes till den
qvinliga. Det populäraste exemplet
idetta hänseende är ännuidagko-
nifererna. Först senare har insek-
terna öfvertagit vindames lätta ar-
bete och de skönast doftande blom-
morna skulle alldeles icke existera,
om det icke furmos några bin, flugor
och fjärilar. Vi måste anse dessa
plantornas egenskaper såsom verka-
de af natui ligt könsurvaloch utveck-
lade urden enklaste början. De mest
sköntförgade och välluktande blom-
mor äro också de, som oftast besö-
kas af insekter och blifva derförmyc-
ket sällan obefruktade, utan efter-
lemna tvärtom de flesta afkomlin-
gar. Dessa ärfva naturligtvis för-
äldraplantornas tilldragande egen-
skaper ocb utbilda dem vidare, eme-
dan idetta fall skönhet är förbun-
den med nytta. Naturen handlar
alltid praktiskt och det enkla mål
hon söker, huru invecklade hennes
vägar än må synas vara, är detta:
att ihvarje ögonblick utveckla så
mycken lifskraft och formrikedom
som möjligt.

ta dock lika litet hrarför en viss
grad af differenciering är nödig,om
två substanser kemiskt skola förena
sig, som hvarförkönselementtrnamå-
ste vara tillräckligt olika om befrukt-
ning skall följa.

Den nytta, som af korsningen upp-
står för afkomman, förklaras likale-
des af den omständigheten, att en
differens iparningselementerna all-
tid är af god verkan vid befruktnin-
gen. Plantor, hvilka uppvuxit på
olika mark, hafva med andra kon-
stitutionela särskildheter äfven för-
värfvat sådana, som beträffa repro-
duktionssystemet och dessa egenhe-
ter äro orsaken dertill, att korsnin-
genaf skilda varieteter verkar så för-
delaktigt, icke korsningen såsom så-
dan. Man kan derföreicke säga att
giftermål mellan slägtingar verkar
obetingadtoch absolut skadligt påaf-
komman; ty om t. ex. två kusiner
från barndomen lefvat under helt o-
lika förhållanden, så är det mycket
möjligt att deras konstitutioner blif-
vit nog differenta, för att låta äk-
tenskap emellan dem synas såsom
obetingadt lämpligt. Inom de högre
sällskapskretsarna, hvarest mannens
och qvinnans lefnadsvanor redan från
ungdomen äro hvarandra mycket o-
lika, är ännu mindre att invända mot
sådana giftermål. Mr Alfred Hen-
ry Huth, en engelsk skriftställare,
har för två år sedan iett särskildt
verk mycket utförligt behandlat det-
ta ämne. Han kommer till det re-
sultatet, att det skadliga inflytandet
af äktenskap mellan slägtingar från
gammalt blifvit mycketötverskattadt.
Äfven Darwins son, George,har sys-
selsatt sig med denna fråga och har
kommit till den åsigt, att vi från
praktisk naturvetenskapligsynpunkt
icke äro istånd att fälla ett omdö-
me, för eller emot, om äktenskap e-meilan anförvandter. Af det före-
liggande verket känna vi nu den
sanna grunden till den skadligaver-
kan af sjeltbefruktning, resp. gifter-
mål emellan slägtingar, och vetaatt
den måste hänförastill prokreations-
stotfets ringa differens. Förefinnes
denna differens, så betyder slägtför-
bindelsen intet.
Iallmänhet kan man väl säga,att

sjelfbefruktningen hos växternaver-
kar skadligt,men korsningen fördel-
aktigt på afkomman. Men denna
naturlag bör man förstå på rigtigt
sätt. Inom växtverlden är förenin-
gen af differencierade sexualelement
betingad af vissa insekters, lefnads-
vauor. Humlor och bin taga t. ex.
med sina håriga kroppar frömjölfrån
en blomma och bära det omedvetet
till en annan. På detta sätt åstad-
kommes fortfarande korsning emel-
lan distinkta individer. Darwin har
iakttagit, att bin och humlor icke
gerna fara från ett species till ett

som föregåromkring oss, så är det
denna. Det gifves också svårligen
ett intressantare temaändet omväx-
ternas befruktning genom insekter.
Vi hafva här för oss ett märkvär-
digt exempel på ackomodationen i
naturen. En tysk vid namn Spren-
gel var den första,som utgafen bok
med titeln Naturens upptäcktahem-
lighet"', ihvilken han genom en stor
mängd exempel bevisade, huru stor
roll insekterna spela vid befruktnin-
gen af vissa växter. Men han var
för långt före sin tidsålder (1793)
och hans upptäckter blefvo länge o-
beaktade. Ar 18G2 upptog Danvin
iett verk om Orkidéerna den afbrut-
na tråden. Det nu utgifna arbetet
är ett iörfullständigande af det om
Orkidéerna och han har nu vidare
utfört sina då begynta undersöknin-
gar. Det gäller deri att bevisa, att
det är en allmän naturlag, att blom-
morna af ett växtstånd vanligtvis
måste befruktas ined frömjölfrånett
annat växtstånd af samma art, för
att en kraftfull afkomma skall kun-
na uppstå. De af Darwin gjorda
försökenbesanna deu redan af träd-
gårdsmästare och djuruppfödaregjor-
da iakttagelsen, att naturen icke äl-
skar parningar af individer,som ge-
nom lörnära slägtskap äro förknip-
pade med hvarandra eller hrilkas
föräldrar och förfäder alltid lefvat
under lika yttre förhållanden.

Om vi genom tio generationer be-
frukta den röda sydamerikanska å-
kerbindan (convolvulus major) med
dess eget frömjöl -- alltså åstad-
komma den striktamotsatsen af kors-
ning — så blir afkomman småning-
om mindre och svagare. Antaga vi
nu medelhöjden af de plantor afsam-
ma art, som itionde led härstamma
från föräldrar, hvilka alltid befruk-
tats med eget frömjöl, så få vi de;
frappanta förhållandet af 100 till 77.
Baksteget är sålunda kolossalt. Om
invånarna iett land alla vore 6 fot
höga och några familjer hade under
långa tider blott gift sig inom sig,
så skulle deras efterkommande iti-
onde generationen nära på blifvit
dvergartade — nämligen 4 fot och
8 tum — om återgången här vore
lika rapid som hos couvolvulus ma-
jor.

Detta är likväl icke fallet med or-
ganismer, som hafva skilda köu. Hiir
kan redan derföreingenså rask ver-
kan inträda, emedan t. o. m. den al-
dra närmaste parning, ijemtörelse
med sjelfbefruktningen inom växtri-
ket, nästan ännu liar betydelseaf en
korsning. Anstälda med djur, skul-
le desamma försök,som vi med väx-
ter kunna företaga på temligenkort
tid, räcka mycket längreoch sauuo-
likt icke blifva så lärorika.

Att befruktningen med eget frö-
mjöl icke är till fördel för plantor-

na, framgår icke blott af försöken
med convolvulus major, utan också
af andra försök,som Darwin anstalt
med Mimulvs luteus, Digitalis pur-
purea, Brassica oleracea ni. fl. Det
gifves också växter, hvilka alldeles
icke kunna befruktas med sitt eget
frömjöl;så t. ex. producerar Cory-
dalis cava mycket få frön på sjelf-
befruktningens väg och detta kom-
mer hufvudsakligen deraf, attpollen-
rören icke nog djupt inträngaistift-
kanalen föratt uppnå fröämnet. Esch-
scholtzia är fullständigt sjelf-steril;
deremot fullkomligt fruktbar med
frömjölet från en annan planta af
samma art. Abutilon Darwinii,som
isitt fädernesland Brasilien är sjelf-
steril, blir iett växthus redan efter
en enda generation möjlig att be-
frukta med eget frömjöl. Omvändt
förlora afkomlingarna af engelska
växter, som man förflyttar till Bra-
silien, förmåganattbefrukta sig sjelf-
va, ätVen om de förutihög grad
egt densamma.

Vi se alltsåatt ganskasma förän-
dringar ide omgifvande förhållan-
dena äro istånd att göra blommor
ofruktbara, som förut kunde befruk-
tas med eget frömjöl, och tvärtom.
Det är ialla fall ett märkvärdigt
faktum,attblommorna af många växt-
arter, om de befruktas med eget frö-
mjöl, antingen absolut eller ien viss
grad äro ofruktbara; men deremot
befruktade med frömjöl från en an-
nan blomma på samma stånd, ifle-
sta fall något fruktbarare; och att
de befruktade med frömjöl från en
annan individ eller en annan varie-
tct af samma artäro fullkomligt frukt-
bara. Befruktade med frömjöl från
hvilket annat species som helst för-
blifva de fullkomligt ofruktbara.

Vi se sålunda itvå skilda fall
absolut ofruktbarliet inträda. Först
idet fall då de båda könselemen-
terna härstamma från samma blom-
ma, hvarest de sannolikt icke äro
tillräckligt differentierade, och för
det andra,då det gäller befruktning
förmedelst frömjölfrånett annat spe-
cies. Här är sannolikt differensen
mellan de båda sexualelementerna för
stor. för att af deras förening ett
nytt väsen skulle uppkomma. Af
hvilken art och till hvilken grad en
differens måste existera emellan frö-
mjölets och äggets innehåll, för att
befruktning skall följa,veta viicke.
Vi stå här framför ett naturensmy-
sterium och Darwinisten kan lika
litet som den ortodoxa teologen för-
klara det. Alen om vi söka efter
en analogi, så kan den vexelverkan
emellan de båda sexualelemeuterna,
som vidbefruktningenegerrum,bäst
liknas vid deu kemiska affinitet, som
träder iverksamhet emellan atomer
och molekyler, så snart de stå ien
viss motsats till hvarandra. ViTe-

Hvarjelianda,.
Den senaste skandalen iNew-York.

De aristokratiska kretsarneiNew-York
äro förnärvarande irörelseför en liisto-
rie, som sökersinlike tillochmeduti den-
na skandallika stad. Hjelten är ingen
mindre person än mr James Gordon
Bennetr, egarentillNew-York Herald",
bätlre känd som polospelare, kapplöpare
och sportsman i allmänhet. Bennett
var redan lÄnjrre tid förlofrad med en
ung dam från Baltimore, missMay, och
bröllopetvar utsatt tillden 4 jan. Miss
Hays utstyrsel hade anländt från Paris
och väckte hela den fina verklens
afuud och beundran; Bennett hade för
bröllopsresan öfver oceanen låtit inreda
tvenne kajutor mednästan furstligprakt
på ångaren ittissia". Det unga paret
ville tillbringa några verkor il'aris
och London och derefter återväuda till
Amerika. Tanken var skön,men det gick
annorlunda. Det tyckes som om mr
Bennett icke i betraktande af det fö-
restående äkta ståndet skulle ändrat
sina förra lösa ungkarlsvanor och blif-
vit solidare, utan lelde friskt på, vär-
re än någonsin. Detta kom slutligen
till miss Mays öron och ingat henne
troligen farhågan för en framtid vid
sidan af en så extravagant gemål;
nog af. förlofningen slogs upp ännu i
elfte timmen, som det bette med hvar-
dera parternas samtycke. Huruvida fa-
miljen var med om arrangernenlet är
icke kändt, men väl är det säkert att
en bror till miss May en vacker dag
midtpå gatan gaf fästmannen par rapp
med ett ridspö och kastade honom till
marken. Under så fatta omständig-
hetermåste Bennettännu någon tid bort-
åt fortsätta sitt ungkarlslif, hvartill
han också har råd.

Kort öfversigt af trädgårdsgö-
romålen under Februari månad.

Köksväxter, rötter m. m., som för-
varas ikällare, egnas samma omsorg
och skötsel, som under föregående må-
nad. Potäter for drifning intagas att
gro iljust rum, förrän de utplanteras
idrifbänk eller krukor, och kunna godt
hållas sålunda iflere månader, blottpo-
tatisknölarne erhålla tillräckligt ljus,
under hvars inflytande de bilda korta,
starka,mörkfärgadegrodder, hvilka der-
emot ibrist på ljis blifva hvita,spens-
liga, svaga och langa, samt slutligen
gå förlorade.

Frö införskrifvM,så snart priskuran-
terna för året utkomma, och bör man
icke länge uppskjuta med detta

—
¦ å;-

ininstoue ej till dess fröen skola sås —
ty äfven iden bäst sorterade fröhandel
kan det icke undgås att icke en och
annan sort, isynnerhet längre fram på
våren, tager slut, men om reqvisitioner-
na ske itid, kan nytt förråd ännu af
fröhandeln hinna anskaffas af det som
Möjligen felas.

Med lätthet kan euhvar under vin-
tern skaffa sig färsk sallat jrenom att
så frön af Bladsallat och vamigkrus-
se ilådor eller fat fyllda med fet, lös,
jord som ställas iköket, eller annat
ljust, varmt rum. Plantorna användas
redan som några få tum höga. Ny sal-
lat-sådd företages sålunda hvarje eller
hvariinnan vecka.

Om något iträdgårdsredskapen ännu
återstår att iordningställa, verkställes
detta ofördröjligen. Bönstörar,ärtsprö-
ten och dyl. anskaffas. Gödsel (strö)
till drifbänkar samlas och framköres
fortfarande flitigt och kan man aot slu-
tet af månaden skrida till anläggandet
af de första, tidigaste bänkarne. (Hu-
ru sådana anläggas kan bäst inhemtas
ur till odling af de iFin-
land allmännast begagnade prydnads-
och köksväxter för kalljord, utgifven
af 1. Molanders fröhandel, samt andra
specialafhandlingar i ämnet.) Under
denna månad är temperaturen oftaännu
så låg-, att det har sig ganska svårt,
med att gifva frisk luft åt de plantor,
som nu uppkomma i bänk,menmed en
s. k. Melonkr.r*) Kr det ändock alltidnMamina, du gör mig orätt!" ropa-

kan, utbristande itårar, Mjagbeder dig,
upphör, du vet icke!...,*

j.HvadV hvad har förefallit?" frågade
fru Wegener förskräckt.

*Jag.... mamma, förlåt mig!" ut-
ropade Clara, kastande sig imodrens
armar, Jag är redan förlofvad!"

Fru Wiener for upp, såsom hade
blixten slagit nedihennes närhet. wDu
fdrlofvad, Clara, och icke med herr El-
kwn ? Mitt barn, som jag bevaratsom
min ögonsten! O, det är förfärligt, o-
Tärdigt! Tala, hvem är deu oförskäm-
de menniska, som har vågat . . . hans
namn!. . . Du måste säga det!"

,Det ar... Edvard!" snyftade Clara.
EdvardV Edvard Eerrand, din fa-

ders commis? Ah, det är ju en snygg
historie! Eadrens exempel tyckes tyd-
ligen hafva verkat; och denna y..gling
inbillade sig säkert, att i«in dotter
finna en lika lättsinnigperson,s»m hans
moder varit. Men huru har detta till-
gått? Icke ett stej- skall du mera ta-
ga ensam, dag och natt skall jag be-
vaka dig .... O, mia Gud, att detta
skall tillfogas mig af mitt enda barn!"

nJa, Gud ske lof, han är borta, på
undra sidan oceanen", sade fru Wege-

väl hafva sagt dig allt? Dessutom är
ju Edvard borta".

de Clara, torkande sina tårar. nUm
I jag tänkt på något sådant, skull* jag

ner med lättadt sinne; och jag skall
sörja för, att han blifver borta, tills..
nä, vi skola se, hvad man kan göra.
Din fader kommer naturligtvis genast
att skilja honom från hans befattning*.

BDet skall han icke!* inföllGlaramed
en bestämdhet, som kom fru Wegener
att förvånadse på henne. ,Öfverhufvud-
taget behötver pappa alls icke veta af
denna angelägenhet, allt våldsamt in-
gripande från mammas sida är älven öf-
verflödigt, och ..."

,l)u har rätt, — förlåt, mitt barn!
Du har ju alltid varit en lydig dolter.
Du skall äfren nu varadet, icke saunt?
Den unge mannen har lockat dig med
sina fransyska konstgrepp, alldeles lika
som hms herr pappa engäng gjordemed
dottren till sin principal; men Gud ske
lof, min Cliirchen vet Irrad hon är skyl-
dig sina föräldrar och sin egei ära;
annars, icke sannt, hade du icke kom-
mit till mig".

nJag... jag kunde icke längrebära
denna hemlighet ensam*, mumlade Cla-
ra, och sedan...måst» jag äfven slut-
ligen få veta, livad jag hade att vän-
ta —

om ni tu dag skulle gifva edert
samtyckedertill,såsom Edvardhoppades".

Fru Wegener såg på sin dotter: wSaui-
tyeke! Ni måste begge veta, att vi
aldrig, aldrig skulle gifva det! Om du
frågade pappa, — ja, jag ville icke
upplefv» den stormen! Men vi skola

förtig» det för honom, för hans egen
och äfven för Edvards skuld, som an-
nars vore förlorad. Ja, jag; fordrar nu
af dig, att du iuUt säger åt honom".

Denna bestämda ton var fullkomligt
öfverflödig; Olava tänkte icke på, att
meddela detta åt sin fader. Hon viss-
te visserligen, att han dömde, mindre
strängt imånga saker, änmodren; men
hennes förtrogne hade han aldrigvarit.
Helt och hållet upptagen af sina affärs-
angelägenheter, hade han aldrig gifvit
•ig tid, att närmare lära känna henne:
han liade endast betraktat henne såsom
ett uppfrisknings- och ett förnöjelse-me-
del under hans lediga stunder, och be-
redvilligt uppfylt hvarje förnuftig ön-
skan af henne; mun att.lära känna hen-
nes hjert», att vinna hennes förtroende,
hade aldrig fallit honom in. Likväl
sade hon, mindre för att motsäga, än
lör att hon verkligen var inkommen i
sin rol: Pappa tycktes likväl alltid
mycket tycka om Edvard".

,Tycka om! Visserligen, emedan
han hade medlidande med honom, och
den unge mannen visade sig vara en
duglig köpman. Men om du inbillar
dig, att han derför skulle var» för ho-
nom en Tälkommen svärson .... Dock
jag kan gifva dig bevis; kora, och be-
Irätta sedan åt honom, Bom lörledt dig
|ill denna dårskap, hvad jag iiußkall

sa-rnjn

*) En liten drifbänk med allenastett fön-
ster,att deri uppdragaMelou- ochGurk plan-
tor, hvilka sedan flyttas och utplanteras i
»nnan, nyanlagd Tarm bänk. 1siVlan kur
kunna fröen utsås äfven ikrukor,hvarifrån
plantorna sedan utflyttas med hel klimp.

JTörtocltniiigr öfVoi" qyaV'
lii£-«Ts>ii«lo brcfii postkontoretiWi-borg fur Januari manad år 1877.
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