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vudsumman af sin lära det
bud att älska hvarandra.
Ihetta är ändamålet med allt
hans läsande och lärande,
°ch vida bättre är det, alt
hafva lärt med hårda bänder
Och sotad panna vid sitt städ
°ch gin hammare, än alt i
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(Ill årgånger.

underhöll i aktning och ära en familj af 10
barn, bland hvilka Elihu var den yngste af 5
söner. Det var fadern svårt, såsom man väl
kan tänka; men aldrig förmådde möda och
svårigheter att grumla den menniskokärlek,
som uppfylde hans hjerta. Hans son beskrifver honom som en man af kraftigt sinnelag,
hastig fattningsförmåga och varm nödlidsamhets känsla, på hvilken sednaro dygd vi blott
vilja anföra såsom bevis, att, änskönt hans
hus var ganska litet och
uppfyld med hans egen fa
milj, han dock gaf flera fat
tiga vandrare tak öfver hufvudcl, än någon annan i hela
staden. Det slod vid kyr
kan och upptog under den
kalla vintern under tiden
mellan morgon- och afton
bönen alla de fattiga männer
och (jvinnor, hvilka, utanför
den kalla kyrkomuren, icke
hade någon tillflyktsorl. Till
de
tidigaste af Burritts
erinringar hör den afen stor
halfeirkel af stolar omkring
elden, och den vänliga väl
vilja. hvarmed hans fader
brukade föra en svagsint
k.< W
gumma, som var bekant un
der namn af Tant Sarah, till
v den bäsla platsen i den säll
skapliga kretsen. Här gälÄt®
de intet annat hos personen
anseende än den största fat
tigdom och öfvergifvenhet ;
honom slod apostelens bud för
ögonen: Om en man komme
i eder församling med en.
gylden ring och en präktig
klädning; men det komme
ock en fattig man med då
liga kläder, och I saden till

guld och hermelin hafva studerat vid ett universitet. utan att hafva samlat den lärdom,
som leder till allmänt bästa.
Elihu Burrilt föddes den 12 December
1811 i New-Britain i staden Connecticut.
Hans fader och farfader hade båda samma
dopnamn, och härstamma jernte alla dem, som
bära namnet Burritt, från William Burrilt,
hvilken dog i Stratfort i Connecticut 1651.
Fadren till vår Elihu var skomakare och

Freds-Apostelen Elihu ISurrîtts
lefverne.
Bland märkvärdiga män i vår utomordent
liga tid är väl Elihu Burritt anmärkningsvär
dast. Icke blott för sina språkkunskaper, hvilka väcka förvåning, i synnerhet derigenom.
att de blifvit förvärfvade under omständighe1er, som tyckas göra hvarje framsteg öfver
de vanligaste kunskaperna omöjliga, — utan
också, och ännu mer, vinner Elihu Burrilt vår
'ordnad genom sitt höga mo
raliska värde.
Hans med
många språk fyllda hufvud
ar förenadt med ett välvil
ligt hjerta, hvaraf hvarje
pulsslag är en väckelse till
broderskärlek för hela menskligheteri.
Såsom fridens
Och välviljans apostel har
han framträdl bland oss med
hopknäppta händer, för att
lära och utbreda Christi
förnämsta bud, kärleken. Han
har icke blott läst Homer
°ch Virgil, Nordens sagor
och Österns Wedas, för att
låta den tappre, genom ned
sablade blödande massor af
hrigare, som bryter sin egen
bana all beundra och beun
dras: han har läst dem, för
oil innerligare känna, att
l'Ud skapat alla menniskor
**U bröder, och att Christus
5»
har gifvit dem såsom hul-
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(III årgången

honom, söm bär den präktiga klädningen: Henry Jones’ själavård, och är nu regelmässig
historiska böcker, medan hans moder valde
Sätt du dig här på den bästa platsen, och sä ledamot af denna kyrka, hvars trosartiklar öfpredikningar. Dock två duodezband tillfreds
den till den fattige; Stâ du der, eller sätt
verensstämma med Independenternas i England.
dig vid mina fotter ; gjorden I då icke åt Det var då hans faders första och sista sjuk ställde honom föga, och voro redan utlästa
skillnad emellan eder, och voren I icke då do dom började, och som varade nära ett år. under första veckan, så att han, såsom han
mare med ett argt sinne? — Och man får Under hela denna tid arbetade denna förträff uttrycker sig, under andra veckan led af själsicke tro, att tant Sarah var beslägtad med liga son dagen igenom på marken eller i sko hunger. Den sista veckan passerade under
familjen. Familjen Burrit hade många tanter gen, och vakade sedan halfva nätterna vid stor längtan och med bemödanden att öfvertala modren till att för framtiden låta sig nö
och onklar, men detta slägtskap var endast fadrens sjukbädd, för att låta modren få den
ja med ett litet band predikningar, då do dock
"eländets. ’ fräffades någon gång en menniska nödiga sömn. Efter fadrens död gick hau i
hade en så god prest, och ibland, dock icke
af olycka i staden, bröt någon af ett ben, blef lära hos en smed i staden. Han hade före
han lam, blind eller stum, så blef han denna sitt femtonde år hela vintren besökt en di ofta, ölvertalade han henne att ingå på sina
åsigter al saken.
goda familjs onkel eller tant. Hvilken predi striktskola; detta var all den skolundervisning,
Således var han vid en ålder af 16 år
kan i unde ej hållas öfver denna text !
han dittills njutit. Äggad ännu ytterligare af redan bekant med innehållet af alla de histo
Icke sällan gjorde den goda skomakaren, denna torftiga undervisning, drefs han af en
riska böckerna i det lilla socken-bibliotheket
när han kom trött hem från den 2'/^ mil af- aldrig stillad lust att lära, som ökades genom
och hade genomläst flera af dem två till tre
lägsne marknaden, en omväg af ■/ mil och
svårigheten att bekomma böcker. Den tiden gånger. Medan han var i lära, hade han hos
deröfver för att kunna gifva en nödtorftig funnos i hvarjo landtskap af Nya England
sin broder' Elijah, hvilken, såsom vi redan
gåfva åt sjuka eller nödlidande. Denna mans
gamla revolutionssoldater, som församlade sig förut hafva bemärkt, hade flyktat från Geor
husti u var honom värdig. Deras yngste son omkring hvarje gästfri härd och berättade si
gien till sin födelseort och der höll skola.
säger med hänryckning om henne: ”Hon var na krigsäfventyr för ungdomen. Några af des
Dock på Elijahs inrådan bortlade han, efter
näst Jesus Christus sina barns bästa vän.” Så sa kostgängare besökte regelmässigt hans fa
slutad lärotid, hammaren och studerade ett
väl hennes döda som hennes ännu lefvande ders hus, och Elihu hade dën förrättning, alt
halft år hos sin broder. Härvid hade han intet
barn bevisa inflytandet af hennes bön och lär kredensa det fruktvin, som satte dem i ett
högre ändamål, än att föra landlmätarens cir
domen af hennes gudaktiga lefverne. Hon slags enthusiasm. Den lifliga skildringen af
kel och kanske att lära läsa Virgil på latin.
förband med lädrens hela välvilja och menni- dessa alvarsamma gamla män retade i högsta
På sitt handtverk kunde han dagligen tjena
skokärlek ett ständigt förljufvande sinnelag, grad pojkens sinne. Ilans begärelse efter des
1/2 dollars och måste alltså räkna, att hvarsom gjorde henne i sanning skön.
sa och dylika berättelser fördo houom till don Je i skolan tillbragt dag kostade honom så
ar det vid en sådan uppfostran att för upptäckt, att dylika historier voro tillfinnan
mycket. Denna tanke gjorde honom dubbelt
vånas öfver, att det i den förträffliga skoma des i böcker. Han genomläste alla, han fick
flitig. Efter ett halfårigt studium var han vid
karens barn uppväxte så förträffliga män och tag uti, och fann dem lika så underhållande,
nyåret bevandrad i mathematiken, hade läst
quinnor ? Och skulle det förekomma besynner som de gamla männens berättelser. Genom
Virgil på latin och genomläst flera franska
ligt, om något annat blifvit förhållandet. E- denna kärlek för historien blef Bibeln honom
verk ; han var således ganska tillfreds med
lijah, den älste sonen, sattes i lära hos en al värde ; den hade för honom samma retelse,
s'o sjelf och vände tillhaka till smedjan, för
smed , som han tjenade i två eller tre år och som de nyaste romaner för romaiiläsarne. Det
att ersätta den förlorade tiden. För att ge
studerade derunder mathematik, hvartill han var den första bok han hade läst, efter alt
nomföra detta, företog han sig att arbeta för
hade medfödd böjeJse. Ilan hade dock deref- hafva genomgått sitt ABC, och han smög sig
två man och erhöll på detta vis dubbel lön.
ter den olyckan, att i några månader blifva ofta bort med bibeln under armen, för att lä
Så strängt detta arbete än var och fastän det
lam, och bedref under denna tid sitt älsklings sa dess underbara historier med en ifver, som
dagligen medtog 14 timmar, så fann han dock
studium med sådan ifver, att någfa vänner hans goda moder tillskref religiös väckelse.
tid att läsa något i 4 irgil, eller morgon och
förbundo sig, att så snart han kunde bortläg Ofta hörde han henne för naboarno med stolt
afton att läsa några sidor franska. Det var
ga kryckorna, skicka honom till en lärdoms- het omtala pojken och uttala sina förhoppnin
då han började att äfven befatta sig något
skola. Han var ännu icke 21 år, då han ut- gar, att han en gång skulle blifva en nyttig
med spanska språket, hvilket han, till sin sto
gaf sin bok : Logrärithmetik. Då han lemna- menniska och en utmärkt christen.
ra glädje faun, att han utan stora svårigheter
de skolan, gick han till staden Georgia, der
Då han hade genemläst Bibeln, längtade kunne läsa. Burrilts anda var icke egnad att
han blef i flera år, först så som skollärare, han efter andra böcker. Dessa voro endast stå stilla eller att finna sig tillfreds med er
sedan som landtmätare och slutligen som ut- att tillgå i församlingens bibliqthek, af hvilka nåendet af det närmaste målet ; det gafs än
gifvare och égaré af en tidning. Han blef en deltagare, två gånger der kunne erhålla nu ständigt ett mera aflägset, och äfven detta
misstänkt att vara böjd för afskaffandet af två stora eller fyra - små böcker i månaden. måste ernås. Således fattade kan denna som
- slaveriet och måste genom flykten mot nor Det var för den fattige, efter böcker törstan mai den föresats, att göra sig bekant med
den rädda sitt lif. Allt, hvad han genom mång de gossen en stor tilldragelse, då han ledsa Grekiskan. lian anskaffade alltså en grekisk
årig outtröttlig flit förvärfvat, borttogs, och gade sin moder till en sadan sammankomst. språklära, en liten bok, som kunde ligga i
han började 1830 på nytt i sin fädernestad. Med ändlös otålighet åsåg han bibliothekariea hans halmhatt ; denna tog han med sig på ar
UJar 1 ulländade han ett astronomiskt verk, öppna ett skåp i kyrkan, hvaruti voro omkring betet, hvilket bestod uti, att gjuta koskällor
himmelens geografi, hvilket snart blef tvåhundra band att skåda. Der var intet stort af messing uti eu form, hvarpå han icke ha
rgllnänt begagnad skolbok.
urval att göra. Det var historia- och predi de att använda ringa uppmärksamhet. Medau
Elihu deremot fick, såsom den yngste kosamlingar ; men han hade vid ingåendet i
ban nu stod och väntade på metallens smält
söner, stanna hos föräldrarne och blifva kyrkan haft ett allvarsamt samtal med sin mo
ning, framtog han sin lilla språklära och läste
"deras ålderdomströst och stöd. Hans bemö der och hade med henne öfverenskommit, att
något af grekiska verberna utantill. På detta
danden häruti höra till de skönaste erinringar de för de nästa två veckorna skulle taga
sätt arbetade han med hufvud och händer på
af hans tidigare lif- I ei> ålder af 16 år ha böcker i kompani, så att ena hälften skulle
en gång, tills hösten.
de han uppväxt till man. Han slutade sig till utväljas af honom och den andra af henne.
Med hösten inträdde otillfredställelse. Har
Congregational-kyrkan i New-Britain, under Det är onödigt att säga, att hans val föll på
såg åter den andliga verlden ligga såsom el

N:o 21.)
oupptäckt land framför sig, och han beslutade
att använda en hel vinter, för alt utvidga de
honom nödvändiga kunskaper. Han öfvergaf
altså sin smältdegel och gick till Newhaven,
icke för att, såsom våra läsare kunde förmo
da, gå i Yallskolan, utan med den obestämda
föreställning, att redan luften af detta lärdo
mens säte skulle lätta hans framsteg. Om än
detta icke mycket halp honom, så hindrade
det honom ej heller, ty hans själsarbeten un
der denna vinter voro underbara. Ankommen
till staden, tog han in på ett värdshus och
började sina studier på följande sätt, och
hvilket vi med hans egna ord vilja beskrifva.
”Så snart uppassaren hade eldat i det all
männa rummet, hvilket skedde omkring kl.
om morgonen, steg jag upp och studerade
Tyska till frokostdags, som inträffade kl. '/z8.
Så fort gästerna åter gått till sina göromål,
satte jag mig att läsa Horners Iliade, utan no
ter och kommentarer, endast med ett grekisktlatinskt lexikon. Kort förrän man kom till
middagsbordet, lade jag bort min grekiska och
latin och började läsa Italienska, hvilket den
larmande mängdens nygirighet under en tim
mas tid gjorde mindre beqväml. Efter slutad
måltid gjorde jag en kort promenad och sat
te mig derpå åter till Iliaden, fast besluten
att lära mig förstå densamma utan lärare. Det
stoltaste ögonblick i mitt lif var, då jag först
hade bemäktigat mig fulla meningen af de
första 15 raderna af detta härliga verk. Jag
gjorde en triumferande promenad, för att fira
denna hjeltedat. Om afton läste jag spanska
tills liggdags. Sålunda fortsatte jag i två till
tre månader, tills jag hade Jäst hela Iliaden
på grekiska, och gjort betydliga framsteg i
Franska, Italienska, Tyska och Spanska språ
ken.”
Då vintern var förbi,' gick han till Newbritain, med sitt förskinn, fast besluten att
ersätta den försummade tiden.
Men ryktet
om hans läraktighet hade gått före honom,
och han blef anmodad att öfvertaga en latin
skola uti en nabostad. Denna post bekläddo
han ett år i det han bedref sina egna studi
er lika mycket som sina elevers.
Men hans
hälsa led af detta innesittande och af brist på
kroppsligt arbete, som han var van vid, och
han nödgades uppgifva skolan.
Efter att hafva gjort detta, fick han till
stor förmån för honom sjelf, resa för ett manu
faktursällskap i Newbrilain. På sina resor
medtog han sina böcker, och så snart han
kom på en litet besökt väg, öfverläthan häs
ten åt sig sjelft, medan han syselsatte sig
med sitt älsklingsstudium, och snart förstod
djuret hans sätt att gå tillväga, så godt, som
om det derom hade blifvit tillsagd. I å den
na resa började och fortsatte han studiet af
hebraiska språket. Hans hebraiska bibel och
åtskilliga spanska böcker voro hans reskam
rater om dagen och ännu flera timmar in på
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natten. Detta lefnadssält varade ett år, och
han gjorde under denna tid sitt första försök
att författa. Detta bief en berättelse, som kal
las Bly brother’s grave. Nu var en ny förmå
ga upptäckt, och pennan var och blef ett me
del till förbindelse mellan honom och publi
ken.
Hans nästa företag (ett eget handelsföretagj var
i Newbrilain; dock värdet olyckligtvis just före
den stora handelskrisen, som kändes icke blott i
Amerika, utan ock annorstädes, och Burritt måste,
liksomså många andra, plikta sin andel. Dess
utom var han ingen man med handelsanda, som
med odelad uppmärksamhet måste kunna haf
va ögonen öfverallt och endast rigtade på
vinsten; hjertat och själen voro nnu quar
hos hans lärdg böcker, och på dessa rigtade han
åter sin uppmärksamhet, i det han nu beslu
tade att egna sitt lif åt andliga arbeten. Hans
sinne var nu rigtadt på studerandet af de orientaliska språken, endast ,brist på böcker
hindrade honom. För att öfvervinna delta
hinder, beslutade han att göra en sjöresa till
Europa, att kämpa sig fram öfver atlantiska
hafvet såsom simpel matros eller annan arbe
tare; för sin lön ville han, i hvarje hamn som
skeppet anlopp, köpa böcker och sedan vän
da tillbaka hem med ett litet bibliothek. Bo
ston var den närmaste, 120 mil aflägsen, och
lian begaf sig strax till fots på vägen till
Boston. Hans hela jordiska egendom gick med
honom, hans linne inknutet i en näsduk, tre
dollars och ett gammalt silfverur i fickan ; uret gagnade honom till intet, ty det gick icke
och han hade icke råd att låta reparera det. Hans
moder försåg honom med bröd och andra mat
varor för resan, utan att veta hvarlhän han
ville, då han hvarken meddelade detta åt hen
ne eller någon annan bekant
Då han med sårade fotter och efter en
marsch af 60 mil uttröttad ankom till Boston
fann han, att i denna hamn icke var något far
tyg, som var färdigt att afgå. Till sin tröst
erfor han, att 20 mil derifrån, i staden Wor
cester, fanns ett bibliothek, och han beslutade
att gå dit, för att såsom gesäll taga arbete
och få tillträde till bibliotheket. Men det låg
en känsla af ovanlig afmattning tungt på hans
sinne; han var ut tröttad och förlamad af kropps
liga ansträngningar, och, på en dollar och sitt
ur när, var han blottad på penningar. Han
hinkade genom stadens gator och kände sig
fattig, svag och ringa, till cch med i jemförelse med husens murar, hvilka, da han såg
upp till dem, blickade ned på honom, såsom
han engång uttryckte sig, liksom det nya Je
rusalems murar. Då han på vägen till Wor
cester; uppnådde Boston Bridge, upphanns han
af en vagn, som kördes af en pojke. Han
frågade denne ocli erfor, att han reste till
Worcester, och erhöll af pojken tillstånd att
få åka med. Detta var en stor Guds hjelp i
hans svaga tillstånd, ty det var ännu 20 mil
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till denna stad. Då resan var fullbordad, Öfverlade han, hvilken betalning han skulle gifva pojken för skjutsen. Dollarn var honom
såsom kontanta penningar oumbärlig; han er
bjöd honom alltså det gamla uret, och sade
honom, att det väl för ögonblicket var obruk
bart, men. om han lät reparera det, måste det
vara mer värdt än skjutsen, och att han, om
han fann detta, någon gång i framtiden kun
de återgifva honom det öfverblifvande. Poj
ken emotlog uret och ingick på vilkoret, och
de skiljdes. Burritt antog kondition såsom
smedgesäll mot den ringa lönen af 12 dollar
och kosten i månaden. För att sluta histori
en om uret, vilja vi omnämna, att några vec
kor sednare, trädde pojken in i verkstaden,
der Burrilt arbetade vid städet, och lemnade
honom vänligt en dollar, hvilken borde till
komma honom på det gamla uret. Det hade
blifvit lagadt, sade han, och gick mycket väl.
Detta var en behaglig öfverraskning, men
ännu en glädje återstod.
Förra året, då
Burritt reste på jernbanan från Worcester till
Newbrilain, tilltalade honour en ung välklädd
man, som reste med: ”Ni har glömt mig, herr
Burritt, men jag har icke glömt er.” Burritt
bad honom upplysa, hvem han var. ”Ni er
inrar er väl, sade den andre, den gossen, som
ni gaf ert ur. Jag är densamme och nu
student i Harwardkollegium.
”Det var ett
behagligt sammanträffande, de varmaste hand
tryckningar utbyttes. ”Och uret, sade Bur
ritt, hvart har det tagit vägen ? ty, sanningen
alt säga, var det mig mycket kärt, och jag
skulle gerna vilja hafva det åter.”
”Det
skall ni få, sade den unge mannen, ni skall
få det igen. Jag har väl sålt det, men jag
vet hvar det är, och ni skall återfå det.” ti
ret var snart åter i Burritts händer, och hän
ger nu i lians tryckeri, och visar Ezechiel,
som hade blifvit efter, tiden och med hvem
Burritt sjelf gjort sina läsare bekant.
Vi vända nu tillbaka till Burrilt, som ar
betade för 12 dollar i månaden. Han insåg
snart, att det lärda bibliotheket i Worcester
icke kunde vara honom till någon nytta, och
denna upptäckt bedröfvade honom mycket. Bi
bliotheket var endast några timmar om dagen
öppet för publiken, och just under dessa tim
mar var han fästad vid städet. Han fortsatte
alltså sina hebraiska studier utan biträde, så
godt han kunde. Hvarje ögonblick, som han
kunde undandraga de 24 timmarne, användes
på läsning. Han stod under vintern bittidare
upp, och medan mästarens hustru vid lampan
lagade frokosten, stod han vid kaminen med
sin hebraiska bibel på gesimsen och sitt lexi
kon i handen, och studerade på detta vis me
dan han åt. På samma sätt gjorde han un
der de andra målen, intagande andlig och
kroppslig föda på en gång. Denna ansträng
ning verkade skadligt på hans hälsa ; han led
mycket af hufvudvärk, och hans egendomliga
medel deremot var två eller tre timmars län
gre smidning och något mindre studerande.
4 i skola ur hans dagbok från denna tid upp
taga berättelsen ora en veckas arbete såsom
prof på det hela, och våra läsare kunne då
domina om denne lärdes jättearbete. ”Mån
dag. Juni 18, hufvudvärk; 40 sidor Cuviers
jordbeskrifning ; 64 sidor Franska, 11 timmar
smidning.
Tisdag, 65 rader Hebraiska, 30
sidor Franska, 10 sidor Cuviers jordbeskrif
ning, 8 rader Syriska, 10 Danska, 10 Böhmiska, 9 Polska, 15 namn på sljernor, 10
timmar smidning. Onsdag, 25 rader Hebrai
ska, 50 sidor Astronomi, 11 timmar smidning.,
Thorsdag, 55 rader Hebraiska, 8 .Syriska, 11
timmar smidning. Fredag, opasslig; 12 tim-,
mar smidning.
Lördag, opasslig]; J50 sidor
Naturphilosofi, 10 timmar smidning. Söndag,
Timmläsning för bibclklassen.
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i 64

sediiarc; eftertriippen tillbragte

Bilder ur PfalsisK
Radiska upproret.
(Foils, o. sl. fr. föreg. N:r).

natten emellan 18—19 under
Willich i Daxlauden och dreg
först den 19 vid middagstid» »

Hären, som var bestämd att,

in i staden.

under prinsens af Preussen öf-

verbefäl, återställa den legitima
regeringen i Rhenbayern och

■■■■■
vWv
'B'

’■

O

meens första armeekorps under
general von Hirschfeld uppsiäld
på tre punkter af den pfalsiska
gränsen mellan Kreuznach och

efter den

följde två skarpskyIter i sam
ma uniform, derpå Willich i hvit
friskare-hatt, med stort rödt
Heckerskägg, blå blus, två pi

..yWO

storhertigdömet Baden, var inom en månad samlad, och re
dan den 11 Juni var Rhenar-

Saarbrücken.

I spetsen gick en

friskara timmermän

:

■'

stoler i bältet och ett ridspö i
handen. Han red på en skim-

/ 7<;'_

mel och ledsagades af Brenta
no och Mcyerhofer. Efter des
sa tre kom generalstaben till

Den 12 och 13

< il

lemnade den det preussiska’’ge
bitet, i afsigt att med fyra ko

lonner, hvaraf den venstra fly
geln, som var bestämd att så

SY1'5'’

snart som möjligt sätta riks-

häst, dernäst följde skarpskyt
tar och musketörer, afväxlande
med stora tyska fanor. Leg onen från Besançon var yid
denna korps.

Till slut följde

fästningarne Landau och Ger

liemännerna och bagagevagnarne. Vid den Williska korpsen

mersheim i säkerhet, concentriskt gå förut mot Kaiserslau

befunno sig cck en ung ama

tern , den provisoriska rege
ringens säte. På tre af de be
stämda gatorna sökte de upp
roriska göra motstånd ; emeller
tid blefvo de öfver allt tillba-

Hon bar en svart hatt med
fjäder,
sammetspäns, svarta
handskar, kort blå rock med
röda snodder, gråa byxor, i

zon med sin man och broder.

kakastade, änskönt de vid Hom

burg, Annweiler och Kirchheim-

bolanden förefallna fäktningarne

■JJrof. ©ottfrieb Jtintel, j. 3 ®efan9ener in Sreiiutg

Professor Gottfried Kinkel.

endast kunde kallas obetydliga.
Såsom något vigtigt kunde blott
intagandet af Ludvigshafen an
ses. De preussiska truppernas för
lust var obetylig, men skulle vå
ri t mycken kännbarare, om de upp

roriska hade försökt att göra all

varsamt bruk af sin hela sfyreka,

som ansågs uppgå (ill 10,000 man
och 8 kanoner.

Terrängen, som

nästan gjorde framryckandet af
kavalleri omöjligt, gynnade i syn
nerhet försvaret. Den provisoris
ka regeringen flyktade redan den
14 från Kaiserslautern till Neu
stadt, två dagar sednare följde
öfvergeneral Sznayde; den 17
undsattas Germersheim och Landau
af Preussika trupper, och den 18

vW
Ry
II MS!?

Æ.-- W

drog regeringen med kassorna, äf-

vehsöm folkets här med kanonerna
öfver Knielingens bro till Baden.

Förtrafven med artilleriet anlände
vid middagstiden till

t-sÄs

Karlsruhe;

hufvudkorpsen, omkring 6000 man,
kora efter klockan 8 och

ännu

Vy af Rastatt.

bältet tvä terseroller, i handen
en liten stutsare.
Pfalz hade således blifvil ut
rymd af friskarorna och gone-

I6>
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Badiska skansen vid Kuppenheim.

nerallöjtnant Fürst från Thurn kunde nu in
rycka med den numera öfver Rhen gångna
bajriskä håren.

Executionslruppernas

nåsta

mål var nu föreningen af den Hirsckfeldska
mtd den den 21 på högre Neckarstranden stå
ende Grobenska, afvcnsom med den sedan läng

re tid tillbaka der stående Peuckerska korp
sen, i hvilket ändamål den förstnämnde gick

den 20 Juni om morgonen kl. 3 öfver Rhen,
i den afsigt, att innesluta Necker och de der
uppstälda Badiska folkskrafter från söder, och
ffiorde sednare en diversion till Bruchsal och
förstörde jernbanan. Om afton d: 22 stod den
redan l’/2 mil Irån Heidelberg, nödgade me
delst denna ställning den upproriska till skynd
samt återtåg, öppnade således den mycket svå

ra öfvergången öfver Necker vid Heidelberg,
Ladenburg och Mannheim och 'ar genom si
na förtrupper d. 23 om morgonen faetisk för
enad ined den andra korpsen i Heidelberg.
Genom denna rörelsn kom det den 20 till en

pbetydlig sammandrabbning vid Philipsburg,
den 21 till en allvarsam träffning vid Wag

häusel, dervid Preussarne nödgades samman
draga liera trupper. Åsynen af denna för

stärkning föranledde flera afdelnjngar af fri
skarorna alt flykta till bergen vid Wiesloch
och Heidelberg. Den 22 om afton öfvergafs
Heidelberg och Mannheim till de preussiska
trupperna. General v. Peucker öfverskred
Neckar d. 21, tre mil ofvanför Heidelberg, föl
jande fienden med lätta fäktningar vändande sig
mot Sinsheim. Folkhären drog öfver bergen
till Karlsruhe och Rasl.att, den förenade preus

till sista slutet de mest afgörande kännetec
ken till den bedröfliga källa, hvarifrån den
samma var uppsprungen : Militärmyleri, upp
lösning af all disciplin och upphäfvande af all
laglig ordning. Derföre ryckte också den
preussiska hären jeinte rikstrupperne, eiter in
tagande af det storliertigliga residenset Carlsruhe, genast emot Rastatt, hvilken såsom förbundsfästning icke längre fick blifva i hän

siska korpsen följde i denna rigtning och ef
ter en icke obetydlig fäktning vid Ubstatt d.
24, och en annan samma dag vid Neudorf och
Bruchsal och det våldsamma borttagandet af
Hurlach den 25, drog den in i Karlsruhe. Den
provisoriska regeringen hade vändt sig till

derna på en, till stor del af främmande äf-

Rastatt - och här skola vi se fortsättningen
af dramat tills det Badisk-Pfalsiska nppproret

ligger nfi en gammal Rhenbädd, hvars båda

fort sättes.

II.
Rastatt.
Den dystraste bilden af hela Badiska upp

ventyrare,

bestående

besättning.

Den blef

uppfordrad till uppgift, och då detta icke fri
villigt skedde, måste det skridas till våldsam

ma förhållningsreglor.

Rastatt, hvars utsigt och plan vi bifoga,
stränder ännu ganska lätt låta igenkänna sig af en
dubbel förhöjning från dej såkallade Kromerei i rigtningen af Iffezheim, tills fästnings

verken häruli förorsakade några ändringar.
Emellertid kan man till och med nu följa spå

ren, och ett i grannskapet flytande vatten, het
Den genom Ra

roret lemnar händelsen i Raslatt sedan d 13

ter ännu i dag Gamla-Rhen.

Maj. Det var i Rastatt, hvarest upproret kom
till utbrott, och här tillkännagåfvo sig också

statt flytande Murg, måste den tiden hafva in
flutit i Rhen ofvan om Rastatt, och verkligen
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hade den nedanom Rastalt ännu i förra år
hundradet ingen bestämd bädd, tills det gräfdes en särskild kanal för dess utlopp mot
Steinmauern. Staden erbjuder endast få märk
värdigheter : den har inga fabriker och innevånarne hafva hittills födt sig hufvudsakligen

de de gemensam sak med borgerskapet. Re
dan före Ilecker-upproret och omedelbart ef
ter marstilldragelserna visade sig missnöje bland
militären. De Badiska soldaterna klagade öf
ver dålig sold och chikaner i tjensten. Rådoch dådlös betraktade regeringen allt detta
och låg slutligen under, så snart hon stod en
sam med märkvärdig liknöjdhet för de Badi
ska trupperna, för revolutionen.

af åkerbruk, ett lifligt och jemnt besök af
främmande och varors genomforslande, som
isynnerhet gynnas af stadens läge såsom för
eningspunkt för fyra hufvudvägar : till Strass
Myteriets utbrott i Rastatt hafva vi redan
burg och Frankrike, till Frankfurt och det skildrat. Då rikstrupperna ryckte in i Baden,
norra Tyskland, till Schweiz och hela Södern blef ställningen i Rastatt såsom riksfästning
och slutligen till Wurtemberg och det östliga icke misskänd af borgrarne och de insågo, att
Tyskland. Jernbanan har visserligen beröf- Rastatt mera än hvarje annan punkt af lan
vat staden dessa fördelar, och således har den det skulle draga härförarnes uppmärksamhet
numera inga andra förvärfskällor än åkerbru uppå sig, hvårföre ock någon betänklighet
ket och garnisonen, tillfölje ' hvaraf inga syn uppstod, om Rastatt kunde försvara sig mot
nerliga utsigter till välstånd förete sig för hela Tyskland. Emellertid beslutade man att
densamma.
afvakta händelsen, i den tro, att kampen skul
Ännu för ett år sedan var Rastatt med
Garlsruhe den lugnaste och fredligaste stad i

Baden. R.obert Blums död, tillfölje hvaraf en
borgarförsamling egde rum på Rådhuset, vid

(III årgången
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stund som general Peucker med sin högre fly
gel stod på höjden af denna plats. Fäktnin

gen började här kl. 9. Fienden blef tillbakakastad af prinsen, och nu utvidgade sig kam
pen under ett oafbrutet framryckande af prin
sens och Peuckers kårer, som höllo steg med
hvarandra, under fortfarande fäktning mot de
från bergen på slätten nedträngda skarorna.
Fienden blef öfverallt, der han trodde sig gö
ra stånd, slagen och såg sig några gånger
nödsakad, att åter flykta dit, hvarifrån skyttarnes kulor hade fördrifvit honom, för att
rädda sig för kavalleriangreppen. Ett stort
hinder fann prinsen af Preussen emellan NeuMalsch och Muggensturm.

Här hade de upp

hade förlorat Neckarlinien, kom faran Rastattboarne närmare och borgarskapet fann det va

roriska uppkastat höga förskansningar, hvilka
de försvarade med stora kanoner från Rastatt.
Efter en kort, men mycket häftig fäktning intogos skanserna med stormande hand, hvarefter prinsen marscherade fram mot Murg. De
upproriska drogo sig under fortfarande besva
rande af elden, tillbaka öfver floden , men

ra bättre, att frivilligt

le utkämpas

vid Neckar.

Då

Mieroslawski

för

blefvo af prinsens förtrupp förföljde vid öf-

hvilken beslutades en dödsfest, gaf första an
ledningen till detta tillstånd. I det tåg, som
nu anstäldes, felades de båda högsta offiserarne i pompierkåren, och denna omständighet
upptände en kamp; som delade staden i tvänue läger och som snart öfverfördes på ett
annat större fält. Vid valet af det så kalla

Preussarne, då fästningen med dess ringa för
råder af ammunition och proviant, äfvensom
med dess dåliga besättning under odugliga
anförare icke kunde försvara sig ; men fäst—
ningsartilleriet tänkte annorlunda ochdesjelfvalde offiserarne måste lyda.

vergången af Murg till Kuppenheim, der avant
gardet vid mörkrets inbrytande gjorde halt.
Under det upphåll, som stormningen af förskansningen Malsch förorsakade, hade general
Peucker öfver bergen hunnit till Murg; äfven
han hade tvingat de upproriska till öfvorgång

Den 28 Juni satte de tre hufvudkolonner-

öfver floden, hade ryckt efter dem vid Gerns

de stora utskottet, hade kandidaterna för det

na st Operationsarmeen sig i rörelse mot Murglinien.

bach, intagit denna ort, fördrifvit fienden från
Ebersteinburg och Baden och besatt det vigtiga passet i Murgthal mot Rastatt, så att äf
ven vägen från Bühl var stängd för de upp

lägre borgerskapet segrat, hvarpå borgmästa

ren Joseph Müller, en välmående, affärskunnig
och uppriktigt konstitutionell sinnad man, som
I kammaren hade hört till oppositionen och
genom sin energi hittills hållit staden i tygeln,
tos sitt afsked, för att, trött af striden, ut-

öppna

porfarne

Gnneral v. Peucker höll med sin kår, som
blifvit förstärkt af general von Schacks bri

års början var det dittills, nästan filisterakti-

gad, bergskedjan besatt på venstra flygeln, idet roriska. Med dessa den venstra flygelns och
han framryckte nära intill den Wurtemberg- den medlersta kolonnens operationer öfverensska gränsen i sned rigtning och tvang de upp stämde marschen af den högra flygeln under
roriska att begifva sig till slätterna. Ifans v. d. Gröben. Denne seduare trängde fienden
förtrupp bildade en spetsig vinkel med den öfverallt och med betydlig förlust tillbaka och
Würtembergska gränsen, medan hans kårs hö intog om aftonen Rauenthal, % mil från Ra
gra flygel stod i eftertruppen och var vänd statt. Med dessa händelser slutades dagen,

ga Rastatt i händerna på de mest afgöran-

mot slätten, på hvilken åter prinsen af Preus

vandra till Förenta Staterna. I hans ställe
valdes enstämmigt kandidaten för ultra parti
et, rättspraktikanten Sallinger, och med detta

de

omstörtningsmänner.

Efter

folkpartiets

sen på Ettlinger-vägen nära vid sluttningen

andra seger drogo de konservativa sig mod
lösa tillbaka i overksamhet och rymde full
ständigt fältet för de förra, hvilka nu bilda
de en bprgarförening, i hvilken nästan hela

af bergsryggen sökte uppnå Rastatt med hela
arméens medlersta kolonn. Vid delta, de bå
da samfäldt opererande kårernas framåtskridan
de, m; ste de upproriska, så snart de voro för-

borgerskapet deltog. Denna fick genom ma
joritet mycket snart en politisk färg och tjenade rörelsepartiet såsom föreningspunkt och
hållhake, larn- och arbetareföreningen dro
gos snart till densamma, och ledarne af des.^a
tre föreningar hade numera hela rörelse- och
revolutionspartie t i Rastatt i sina händer. Då

Brentano framträdde med sin kretsindeliiin«'
O
och organiserade hela landet i folkföreningar,

drifna från höjderna, uthålla elJen från Preus
siska kårens centrum och högra flygel och

falla prinsen af Preussen fullständigt i hän
derna. Den förenade armeens högra flygel
bildades slutligen af general von der Gröbens
kår, hvilken tog vägen från Mühlberg till Ra
statt och trängde de upproriska mot Murg.

Klockan 3 om morgonen satte de båda ko

öppnade också Rastatt sin folkförening, deru-

lonnerna af venstra och högra flygeln sig i
marsch ; prinsen lenmade Karlsruhe kl. 6 och

Ii äfven soldater fingo inträda, och snart gjor-

upphann fiepden vid Eltlingenweyer i samma

medan på enskilda punkter, i Murgenthal och
vid Kuppenheim, ännn kämpades till kl. 10 på
aftonen, bienden var i och omkring Rastatt
hårdt innesluten från tre sidor; för honom stod
endast vägen till Kehl öppen, och till och med
denna kunde under natten icke passeras i
massa.

Helt bittida den 29 följde ett nytt angrepp
eller en stark rekognossering. Från kl. 10

började gevärselden på hela linien, fram emot
middagen tog också artilleriet del i fäktningen. Från ställningen i Muggensturm angrepo Preussarne den fasta ställningen i Nieder

walde och bron vid Kuppenheim. Den första
öfvergafs; liktidigt hotades badensernas högre
flygel vid Steinmauern.

Preussarne förföljde

do flyktande ; men då Preussarne drogo sig
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tillbaka från Kuppenheim och Steimauern till
dess Centrum, framryckte de Badiska under
nytt angrepp och kastade Preussarne tillbaka
till de tagna förskansningarne. Den inbrytan

ningen längtade efter utgången ; borgrarna, i
början redo till allt, sedermera i slö hängifvelse, skådande sin egendom ödelagd, låna
de de7ord åt sin grämelse och deras önsknin

de natten gjorde ett slut på kampen, hvilken
i staden firades såsom on glänsande seger ge

gar om förnyandet af underhandlingarne fun

nom illumination.
Den 30 indrogos de på Murglinien utsatta

poster. Under det att försvarslinien på alla
punkter angreps och ställningen vid Kuppen

heim intogs af Preussarne, aftågade Mieroslawsky med en betydlig del af krigskassan

och staben till Oos.

Sigel följde, med det

löfte, att,- om möjligt, om några dagar bringa
undsättning. I fästningen quarblefvo omkring
5000 man, men som redan de följande dagar-

no gehör. Den 13 gick en adjutant till läg
ret ; men Gröben ville endast höra talas om

obetingad uppgifvelse, och hemstälde allt det
öfriga till storhertigen såsom landsherre.
Från 13 till 17 föreföll intet af betyden
het. Den 18 erbjöd sig grefve Gröben att
låta två offiserare beledsaga besättningen till
Constanz, för att öfvertyga sig om revoluti
onens upplösning. Corvin och Lang blefvo
afsända. De vände den 21 tillbaka och inty
gade, hvad den preussiska generalen sagt I

hade öfvergifvit sin posv, då två iörmenta spi
oner utan förhör och dom nedhöggos. I hans
ställe trädde en för detta grekisk offiser, sou
till professor Tiedemann från Heidelberg, som
genom sina afsigtslösa företag förnärmade så
väl offiserarne som innevånarne och åstadkom
pA detta sätt en tvedrägt emellan besättningen,

ett allmänt krigsråd blef Corvins rapport upp
läst. Han framstälde ett andragande om upp
gifning, som Tiedemann gjorde till sitt. Det
beslutades att kungöra för Preussen, att gar
nisonen ville öfvergifva fästningen, men att
den önskade få veta, hvad det med den skul
le företagas. Parlamentären bragte till svar
Gröbens fordran af obetingad uuderkastelse,
och då soldaterna redan lemnade sina poster

hvilken hotade med ett blodigt uppträde mel

och plundrade, då med ett ord all ordning var

lan folkbeväringen och soldaterna.

upplöst, fann krigsrådet sig ändtligen nödsa-

Under dessa omständigheter uppfordrade
general v. Gröben den 2 Juli besättningen till

kadt att anhålla om Preussens ofördröjliga

ne förminskades till en femtedel. Kapten Grei
ner, den hittills varande fästningskommendanten,

uppgifning. Denna blef efter kort rådplägning
med guvernören afslagen, de belägrades mod
upplifvades på nytt genom rykten och borgrarnes begäran om en kapitulation besvarades
med : man skulle veta att betrygga stadens
intressen, men måste i åtta dagar vänta Si

gels återkomst.

Enahanda begäran af en be

skickning från den omgifvande trakten besva

besittningstagande. Garnisonen och folkbeväringen lemnade kl. 6 genom tre portar staden
och nedlade vapnen på glaciern. Preussarne,
beledsagade af flera Badiska offiserare, drogo
in och kl. 7 om afton voro stad och fästning
besatta. Så slutade dramat i Rastatt i sitt

Vid en sådan hårdnackenhet grep belägrings-

De första Blodkorfvarne.
Då för 900 år sedan blodkorfven blef upp
funnen, utgaf den grekiska kristlige kejsaren
Leo ett strängt förbud deremot : ”Det har
kommit för våra öron, att man packar blod i
tarmar liksom i säckar och förpassar det på
detta sätt sedan i magen, så som en annan

rätt. Men vårt kejserliga majestät lean icke
längre med liknöjdhet åse, att vår siats ära
blifver skändad genom en så skamlös uppfin
ning, endast påhittad af stor äf are. Il var och
en som hädanefter så förvandlar blod till mat,
blifver strängt gisslad, såsom tecken till ärelöshet afrakas hans hår och han blifver för
alltid landsförvist.”

De benägna blodkorfsä-

tarne, som nu få oantastade öfver hela verlden fira sina slaglfester, måste glädjas, att
de klokare blifna menniskorna hafva i detta

likasom i mycket annat, vant sig vid, att icke
anse njutningen af blod för ett brott.

Ädel Stolthet.
gen af kejsar Karl A, besvärade de Spanska

Isbjörnens moderskärlek.

(i—7 Juli hade Preussarne vid Tegelhyttan
vid gamla Rhenstranden uppkastat ett batteri
och beskjöto härifrån likasom frän jernbansdammen från kl.
3 till 6 om morgonen sta

ett skepp, som var bestämdt till hvalfiskfångst
och låg för anker i närheten af land. 'Eskimohundarne, som det på land lägrade skepps
folket ägde, gjorde genast jagt på desamma.
Då björnhonan såg, att återtåget till land var
henne afskuret, sprang hon till isbrädden vid
hamnens inlopp, der hafvet ännu till en del
var fritt Irån is. Då huudarne sprungo for
tare än björnungarne, blef modren ständigt
efter de sednare och gjorde förföljarne hvarje tum jord stridig, tills hon verkligen skyd

dat ungarnes återtåg.

Ungarne kastade sig i

af nöden, för att icke se en stor del af sta
den blifva ett rof för lågorna. Ett utfall om

vattnet och den gamla höll fienden så länge
med stor klokhet tillbaka, tills de alldeles vo

Efter den pani-

ska skräcken af beskjutningen följde lugna

ro ur deras åsyn. Först då svängde hon sig
om och simmade efter sitt.yngel. Men snart

öfverläggningar ; den bättre delen af besätt

hade det arma djuret att kämpa med en an

eftermiddagen misslyckades.

upp, sa att de små kommo att sitta på hennes
rygg- Slutligen hade manskapet dödat dem
alla tre.

kulor, som i kampen förskonade dess hjeltar,
träffade dem nu.

En björnhona kom en dag i närheten af

murverk, kl. 4 dånade stormklockorna, tre hus
stodo i brand, allt flyktade till Kascmatterna,
som blefvo öppnade för de förskräckta borgrarne. Följande natten fortsattes bombarde
manget, på flera ställen antände skotten, och
brandvaktens mest uppoffrande verksamhet var

sarade, dykade hon på nytt under och åter

Då Frans I, konung i Frankrike, hölls fån

Natten Iran den

den med granater och glödande kulor. Redan
de första kulorna sönderslogo tak, fönster och

tande sin egen fara dykade hon flera gånger
under och bemödade sig, att skjuta de små
framåt. Då dessa genom några skott blifvit

yttre förlopp ; — den straffande rättvisans

rades med ett utrop af Tiedemann till solda
terna : låt Rastatt blifva det Tyska Komorn !

hären till det sista medlet.

nan fiende, i det en af båtarne rodde mot
björnen. Vid åsynen af denna båt öfverfölls
björnmodren af en förtviflad ångest. Förgä

granderna sig hos kejsaren deröfver, att Frans
aldrig bugade sig för dem, när han, för att
promenera, lemnade sitt fängelse. Detta för
tröt Karl V och han lät göra fängelsedörren
lägre, för att derigonom tvinga den fångne
monarken till att buga sig. Men hvad gjor
de nu Frans ?
dörren !

Han gick baklänges genom

Härlig Tröst.
En trähandlare stod vårtiden vid en flod
och beklagade sig för sin ledsagare, att trä
flottan som hau väntade, kom allt för lång
samt simmande. ”Trösta er, bästa vän, sade
den andre, dagarue ha ju nu börjat längas.”

Bledel mot myggsti K«
Man tager 1 quart, s ark ättika, upplöser
deruti 1 Tb Assa foelida, gnider sig dermed
morgon, middag och afton och går aldrig ut

utom om vintren.
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Aapoleou och hans Sou.
Under uppsigten af madam Montesquiou till
tog konungen af Rom hastigt i kraft och skön
het. Hvarje morgon förde man honom till
hans moder, som behöll honom hos sig tills
toilettimman. Älven under tiden mellan hen
nes musik- oçh rittimmar besökte hon honom
på hans rum och arbetade bredvid hans vag
ga. Ofta beledsagade hon amman, som bar
honom, till barnets fader, äfven om denne
arbetade. Så snart delta besök anmäldes, stod
kejsaren upp och gick dem tillmötes. Amman
fick ej inträda i Napoleons kabinett, utan han
bad kejsarinnan införa barnet. Då tog han
barnet ifrån henne och bar det omkring under
smekningar. Huru ofta satt ej den lille på
mannens knä, under det denne, antingen vid
sitt skrifbord eller vid eldbrasan, läste eller
undertecknade depescher, af hvilka hvarje ord
skulle öfvervägas och bestämmas. Understun
dom drog Napoleon sin uppmärksamhet från
de tankar, som för tillfället sysselsatte honom,
nedhukade sig på golfvet med sin älskade son,
lekte med honom som ett barn och gaf akt
på allt, som kunde underhålla den lille eller
spara honom någon oangenäm känsla. Till
frukosten, som kejsaren intog ensam, måste
frn Mantesqüiou alltid införa hans son. Na
poleon tog honom på knäet, satte vinglaset
till hans läppar och log öfver barnets grinai;-

de, dà en droppa vin kom på dess läppar. En
gång höll han en bit bröd mot barnet och
drog den häftigt tillbaka, då gossen ville ta
ga den i munnen. Den leende fadren gjorde
dermed ytterligare ett försök, men den lille,
förtretad, bortvände ansigtet och kunde ej
förmås att taga brödet. Napoleon undrade
deröfver ; men fra Montesquieu sade : barnet
låter ej bedraga sig ; det är stolt och kän
sligt.
Stolt och känslig, sådan vill jag hafva ho
nom. Och han kysste gossen, fröjdande sig
öfver att finna denna egenskap hos honom.

Krist på Arbetare 1 Australien.
Det är i sanning en påfallande företeelse,
att i en del af brittiska riket- herrskar den
bittraste nöd och brist på arbete och inkom
ster, under det i den andra jordegarne måste
för arbetet erlägga ett pris, som måste full
komligt ruinera dem, om förhållandet fortfar.
En éngelsk tidning innehåller följande uppgif
ter öfver bristen på arbetare i kolonierna i
Australien. Herdarnes lön och tjenares i all
mänhet har i tilltagande stigit 50 procent på
sednaste tiden. Ullen, landets rikaste produkt,
har fallit 45 p. c. Åkerbrukarne lida mor än
ullproducenterna. För kort tid sedan betala
de igan i Maitland t pund sterling för att få

ett halft tunland hvete afskuret. Införandet
och afträskningen kostade åtminstone lika myc
ket. Ett tunland gaf 14 bushel och hvarje
bushel, värderades till 3 shilling. Egarens vinst
var således 2 shilling af en akre, och han ha
de gjort bättre, att låta skörden ruttna på
marken. Lönen öfverhufvud taget för en tjenare, utgör här för år 35 pund sterling eller
omkring 500
svenskt. Den vanliga ko
sten är efter engelsk beräkning värd 21 pund
st., och om man beräknar penningarnes rela
tiva värde, så kan man anslå lönen och un
derhållet till 80 pund. I följd af brist på ar
betare och emedan man ej mer kan vakta de
betande kjordarne, har man varit nödsakad
att i stora massor slagta boskapen. Man räk
nar, att u ider de sista tolf månaderna vunnits
10,000 tunnor talg, d. v. s. att 75,000 oxar
blitvit slagfade, jemte 400,000 får, allt för tal
gens skull. Här visar sig den omständighet,
att då nära 4 millioner menniskor i Irland
nästan dö af hunger, slagtas i en annan del
af de engelska besittningarne flera tusen de
största och fetaste oxar, blott för talgens skull;
man nedgräfyer köttet i jorden, för att ej lå
ta luften deraf förpestas. Man förmår ej upp
äta åttondedelen af tillgången.

!

Kg;

•»j. foXc/•

etnaiu

0/1»

s
UM) UMGEGEND,
v'"'
seiaex
Fe 3 iungswer fce.

i. XieyMiitteIF
w.*,

o

e,

Bullien.

&

Nästa N:r utgifves den 25 November.

Enkla ,lV:r säljas a 8 sk. ll:as

C. Petersens Officin,

