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Victor Emanuel, konung af
Sardinien.
Victor Emanuel, kenung at Sardinien, ki
sta sonen af den den 28 Juli d. 6. i Oporto
aflidne f. d. konung Karl Albert, ar född den.
14 Mara 1820 och kom till följe af sin fadera
thronafsägelse den 24 Mars 1849 pä thronen.
Han är sedan den 12 April 1842 förmäld med
ärkehärtiginnan Adelheid, andra dottren af
ärkehertig Rainer af Österrike, född den 3

Juni 1822. Hans älsto son Humbert, prins af
Piemont, föddes den 14 Mars 1844.

Fängelse-Reformen.
IV.
i

Os

Victor Emanuel, konung af
Sardinien.

(Forts, o. sl. fr. föreg. N:r).

Vanligen ställer man dess fordringar myc
ket för högt såsom i en annan sfer och för
felar derigenom ändamålet.. Man måste också
här som en god naturläkare lämpa sig efter
det enskildta och endast söka understödja det
samma. Dygden, d. ä. kärleken till Gud och
hans sanning är ett oersättligt godt för men»iskan. Om ock synden aldrig sä mycket till
bakal rängt detta sedliga sinne till själens in
nersta gömmor, aå finnes dock ännu der en
gnista, som med den gudomliga andens hjelp
kan upplåga till en helig flamma, hvilken är i
stånd att förtära allt orent; och ehuru väl. det
glfvcs ett religiöst åskådningssätt, enligt hvilket det hos menniskan icke skulle finnus nå
got godt, så motsäges detta af naturen sjclf.
Det goda hos menniskans moraliska natur t ill—
kännagifver sig i samvetet, den bästa pädagog,
som endast rättar sig efter de gifna förhållanderna och ständigt väljer den gunstigaste
tidpunkt, för att gripa och uppskaka sin man.

Förbrytarnes vanliga inkast äro :
”Jag har blifvtt förorättad” eller ”Jag har
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blifvit ålagd för hårdt straff,” eller ock : ”Det
gifves ännu många dåligare än jag, som haf
va blifvit utan straff” o. s. v.
Som do nu, just i den sista punkten, hafva ganska rätt, är uppgiften i straffanstalten
för preslen ingen annan än den utom fängel
set. llvarje menskligt • hjerta, dä 4et skall
öppna sig för Guds kärlek, måste komma till
erkännande af sin synd, äfven som af sin van
makt utom den gudomliga styrelsen ; det mä
ste erkänna huru nödvändig barmhertigheten
och hjelpen är och att den enda sanna lyc
kan ligger i hängifvelse till Gud. Således
måste det lära känna denna gudomliga kär
lek. Det måste lära att tillstå, att Gud icke
är dess fiende, utan dess vän , hvilket finner
sin största bekräftelse uti Guds uppenbarelse
genom Christus och hans försoningslära. Har
syndaren en gång börjat smaka pä denna hem
lighetsfulla tröstkälla, så skall han ej mera vän
da sin blick på dem, som blifvit utan straff,
utan han skall i sitt eget straff erkänna och
prisa Guds styrande hand.
Ett sådant öfvergifvande i Guds hand må
ste dock öfvas; vetandet allena uträttar intet,
hvarföre det bör vara den andliges fortsatta
sträfvande, att öfverflytta sin egen religiösa
öfvertygelse pä sina fosterbarn, så att denna öfvcrtygelse hos dem blifver egendomlig. Derföre är också här prestens personlighet så yt
terst vigtig. Ilan bör i synnerhet visa sig för

förbrytarne såsom deras vän, hvilket förhål
lande förutan, det alltid skall blifva en viss
skiljomur dem emellan.

Legend om den helige Kristofer.
Den helige Kristofer, som under sin tidi
gare lefnad hette Reprobus, var en hedning
från landet Kanaan af reslig kroppsbyggnad
och öfvermensklig styrka. En lång tid sedan

han kommit till manliga år lefde han efter sitt

eget sinne och hade med sin vilda, trotsiga
natur strid och kamp med en och hvar. Ilan
segrade likväl, så ofta detta kom i fråga och
vande sig slutligen så att anse sig för oöf-

verviunerlig och att i allt göra sin vilja gäl
lande, att han alldeles ej mera fann något
noje i ett sådant lif. Så snart alla antingen
<3
flydde för honom eller darrade i hans närva
ro, visste han ej långre, hvad han skulle kun

na vinna med den obegränsade friheten af sitt
görande och låtande och med sin obändiga
kraft, utan sade en dag för sig sjelf; huru

svag och jämmerlig är oj hela menskligheten?
För hvad ändamål framkallades den utur sitt
intet? Ilvad hafva vi der alt göra? Jag [<;ln
t.llintctgöra hvem och hvad jag vill.

Ingen

ting motstår mig; hvarföre skulle jag då sät
ta mig i rörelse? IIvar och en är så ringa
och obetydlig, att han ej förtjenar att af mig
besegras. Jag kan ej fortfara såsom min egen
herre och såsom andras beherrskare ; ty jag
hafver uppnått höjden af det, dit min äregi
riga sträfvan dref mig; jag hafver kommit

till den öfvertygelse, att allt är fåfängligt.
Jag vill besinna mig på något annat och helr
dre tjena och lyda än befalla. Om jag van
drar framåt och alltid frågar efter den stör
sta herre, så finner jag honom kanske. Honom
och ingen annan må jag tillhöra.
Sagdt och gjordt ! Han begaf sig på re
san och beredde sig på att vara undfallande
mot en och hvar. Då han lång tid vandrat
omkring i främmande länder, fick han slutli
gen anvisning på en stor herre och konungs
som rådde öfver folk och land. Till denne
vände han sig med de förpliktelser, att alltid
vara honom trogen och hörsam ; konungen

(HI årgången
dig och söka den mägtige så länge, tills jag
finner honom. — Djefvulen är allt hvad jor
den tillhör, sade konungen, och den enskilte,
så stark han är, kan ej motstås utan gudom
ligt bistånd. — Detta hjelpte ej, och Kristo
fer lemnade honom, viljande heller tjena det
gemensamt starka än den enskilte.
Så var den starke mannen åter sin egen
herre och frågade alltjemt efter den onde fi
endens person, utan att någon kunde säga
hvarest denne fanns. Han sökte dag och natt,,
men kunde ej upptäcka honom. Men en dag
hade han så förirrat sig i ödemarken, att han
vid solens nedgång ej kunde finna något herbärge, utan måste halfva natten igenom rast
löst gå fram och tillbaka. Då fick han se en

väldig ryttarskara och uti den en gräslig svart
man, som med trotsigt mod red emot honom
och frågada honom, hvem han söker. Kristo
fer svarade, att han söker djefvulen och vill

upptog honom derföre gerna, skänkte honom
sin nåd och fröjdade sig åt hans tjenster, som
voro honom till stor nytta.

gerna vara hans tjenare. Då svarade den
svarte, att han vore djefvulen sjelf och att
han väl kunde försöka, om han kunde göra
sig någon nytta med honom. De gjorde der-

Detta fortfor en tämligen lång tid. Se
dermera, då en sådan tjenst började uttrötta
vår Kristofer, blef han mera uppmärksam på
sin herre och hans förhållanden och märkte
då bland annat, att då konungens spelman söng
för honom, förde han alltid djefvulens namn i

på i mörkret sitt kontrakt och Kristofer blef
hans tjenaro. Han förrättade nu för den on
de, utan motsägelse och knot, allt hvad den
ne fordrade af honom, fröjdade sig af hjertat
öfver hans allmagt, som han i ord och ger-

munnen. Konungen, som var en god Khristen»
gjorde dervid hvarje gång korstecken öfver

ningar höll i ära, och var med honom så nöjd
att han trodde det ingen förnämare ochmägtigare fanns på jorden.

sig och då Kristofer ännu ej visste något om
kristendom och kors, förundrade han sig myc

En gång vore de ute på en resa och kom

ket öfver hvad det kunde betyda och fråga
de : till hvad ända gör du de två tvärstrec
ken framför dig ? Konungen dröjde med sva
ret ; han visste i denna stund ej hvarföre han
blygdes att säga det. Då Kristofer dertill såg
honom studsa och sökte något hemlighetsfullt
deruti ; förnyade han sin frågan med den ho
telse, att om han ej finge veta det, skulle han

ej längre hålla ut hos honom.
Nu svarade konungen : om jag skall säga
sanningen, vill jsg upplysa, att jag gör kors
tecknet, så ofta man nämmer djefvulens namn
på det han ej må hafva någon magt öfver mig.
Korstecknet är det bästa medel, som är oss
gifvet mot djefvulens öfvermagf.__gom gr
eder gifvet mot djefvulens öfverman-f frå^ade Kristofer. Således förmår du ej försvara
dig sjelf emot honom, utan fruktar honom?
Är delta händelsen,-så har jag falskeligen
trott, att ingen större och mägtigara finnes på
jorden än du är. Om djefvulen, såsom du
kallar honom, är begålvad med nog magt att
skada dig, och behöfver du hjelp för att mot
stå honom, sa vill jag hellre tjena honom än

me till ett kors, för hvars skull fienden ej
kunde rida vidare i samma rigtning. Kristo

fer såg, huru försagd han blef af denna an
blick, och frågade : hvarföte gör du en sådan
svängning och far ej rät fram? Den onde ja
gade öfver stock och sten och darrade i alla
leder, oförmögen att frambringa ett ord, tills
han på långt afstånd hämtade sig och gjorde

tjenaren den bekännelsen, att han framförallt
fruktade tecknet till återlösarens död och må
ste fly det, hvarest han kunde.
Nu var det ute med det goda förståndet
mellan Kristofer och honom. Kristofer aflägs-

nade sig, sägande: flyr du Kristi tecken så är
han utan motsägelse mägtigare än du. Jag
vill då ej längre tjena dig, utan gå att upp
söka Kristus.
Han började nu åter sin vandring, lika ifrigt sökande efter Kristus, som han förutsökt
den <fnde. Ilan tänkte dervid på ingenting

annat, än alt den förre var den mägtigaste
herre på jorden.

Han frågade stor och liten, faltig och rik,
förnäm och ringa, prest och olärd, men allt
förgå! ves. Hvar och en trodde sig veta hvar

Nio 18)
han fanns och visade honom' härs och tvärs,
än hit, än dit. Hvart han än kom, till kyr
kor, tempel eller palatser. till städernas buller
eller landets stilla lugn, fann han.ej Kristus,
■som han gått ut alt söka, och' som han tänk
te sig såsom den störste herre och konung.
Dock tröttnade han ej, utan sökte desto ifrigare och gladare, ju mindre han tycktes kom
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samma. En sådan gudstj enst behagade honom,
vanliga menniskors förstod han ej , då han ej
förmådde förneka eller underordna sin starka
natur. Den kloke gubben visade honom till
strömmen, vid hvilken Kristofer byggde s'g en

orden : jag döper dig i Fadrens, Sonens och
den Hel. Andas namn, och vill, att du hädan

hydda, och här lefde han i Kristi tjenst menskligt och beskedligt. Flera hjelpbehöfvaude
kommo till honom, hvilka han bar genom ström

efter heter Christophoros, det vill säga, Chrislusbäraren. Till tecken att jag är Khristus,
må du sätta denna staf, på hvilken du stödt
dig med mig, i den torra sanden, der den re
dan i morgon skall bära blom och frukt. —
Barnet försvann för Kristofers ögon. Så snart
bördan var lättad från hans skuldror, ja så
snar' ordet klingat i hans öra, lugnade sig
den upprörda floden och böljorna sönko till
baka, likasom förlägna öfver sitt raseri. I

märksamt öra, så att slutligen den tanke upp

men. och med outtröttligt förtroende förlitade
han på gubbens löfte, att han förr eller sednare skulle få se och finna Christus.
Sedan en rund tid förgått under denna
sysselsättning, hade hau en afton matt och ut stället för den storm, som herrskat, så att trä
tröttad kastat sig på sitt läger och insoranadt, den böj dt sig mot jorden, susado nu en lätt
då en barnröst uppväckte honom utur hans vestanvind genom grenarne och spelade öfver
sömn. Han steg "upp, tog sin etaf oeh gick den spegelblanka strömmen, under det dagen
ut. Ehuru han sökte öfver allt, kunde han randades i öster.
likväl ej upptäcka någon, som ropat. Han la
Den helige Kristofer hade blifvit en ny mende sig igen, men hade ej förr tillslutit sitt ö- niska och kände att en ström af öfverjordisk
ga, då en barnröst för andra gången kallade glädje strömade genom själen. Han var så
honom vid namn. För andra gången skynda stilla och mild, att han nästan måste le åt sig,
de han ut i den mörka natten, för att söka, då han tänkte på sin förra trotsiga kraft och
utan att finna, och först när detta skedde på vildhet, som ännu ej voro skilda ifrån honorm
tredje ropet, varscblef han på den ödsliga utan blott underkastade andan.
stranden ett barn, som bad honom, att han
Sä snart han kom till stranden , föll han
måtte bära det öfver vattnet.
först på sina knän och tackade herren, för de
Kristofer betraktade barnet, böjde sig ne- nåd, han honom bevisat. Deruppå uppstod han,

gick i hans själ att med kropp och själ för

d<r för detsamma och tog det på sin arm, u-

alltid tjena honom.

tan att säga ett ord.

ma på rätta spåretEn morgon träffade han i ensligheten af
en dal, der han ej hade någon känsla edler
tanke, utan för sanning och natur, en from

munk framför sia hydda.

Han inlät sig i sam

tal med honom, anförtrodde honom afsigten
med sin pilgrimsfärd. Munken såg på honom
och sade: visserligen är Kristus d«m störste
konung på jorden och du gör väl i, min son,
att egna dig åt lians tjenst. Han lönar sina
stna tjenare öfvcrmåttan väl, och dot är ej sa
svårt, som du tror, att finna honom. Den som
i sitt hjcrta bär uppriktigt begär att finna ho
nom, för den förborgar han sig ej.
Nu undervisade han sin gäst i kri tendomen, hvaröfver Kristofer i början blott för
vånades. Dock vann han förtroende till den
gamlo mannen och lånade honom ett så upp

Han sade detta till sin

lärare med enfald och Irohjertenhet och den
ne svarade : denna vcrldens och menniskornas
konung är fiende till allt syndigt lefverne, men

nådig endast mot allt, som är rent och dygdigt. Det höfves derförc, att du för hans skull

vaker och beder, såsom Gud af dig 'ordrar.

Endast sålunda behagar du honom , endast så
Hllfyllestgör du hans heliga vilja.
Munken hade väntat , att Kristofer med
barnslig enfald och undcrgifvenhet skulle gå
in på detta tal. Men huru förvånad blcf han

ej, då denne svarade i häftig ton : att handla
derofter är jag ej sinnad; jag beder, fastar
vakar alldrig mer, och kan jag ej tjena Gud
pä något annat sätt, så underlåter jag det helt

och hållet. Den gamle mannen förskräcktes
och fortsatte sitt tal. Men han kom till den
öfvertygclse, alt detta ej slog an. Han gaf
derföre samtalet en annan vändning och sade:
det finnes här i grannskapet ett djupt, stort
vatten, öfver hvilket hvarken brygga eller
spång,förer, och som uppehåller de resande
l’å deras väg. Vill du behaga Gud med att

föra menniskor deröfver, så gör du dig inför
Gud kärare än med hvarje annan tjenst. Du
är begåfvad med krafter och styrka och kan
mycket väl komma ut dermed.
Munkens goda råd var framlagdt med klok

het! och fann Kristofer beredd att följa det

Med stafven i handen

skred han nu försigtigt ut i strömmen. Luf
ten var stilla, himmelen klar, vågorna glänste
i stjernornas sken, som speglade sig i dem,
under det bäraren lemnade stranden bakom sig.
Knappast hade han tagit tio steg i vattnet,

så rörde sig vågorna hemlighetsfullt och bör
jade sliga. De brusade högre och häftigare,

ju lätfgre fram man kom. Tillika var barnet
så tunH, som om det varit af bly, och blef
allt tyngre och tyngre, ju högre vattnet steg.
Barnet tryckte den starke resen under sin
börda nästan till jorden, och han fruktade ej
litet att duka under i kampen ined floden.
Så kom han under elementernas raseri till

midten af strömmen och stannade der, för att
hemta nya krafter. Ha" pustade och stönade
utur fullaste bröst och höll sig med mycken
möda uppe, i det han sade till barnet : så du

och planterade, som Kristus befallt, sin långa
staf i jorden.

En oemotståndlig trötthet grep

honom och han nedsönk på samma ställe i en
djup sömn. Han drömde och såg himmelen
öppen, för hvars åra och herrlighet hans med
vetande hotade att öfvergifva honom. Ilan
trodde sig sjelf vara sin staf och kände, hu
ru nåden att hafva burit vcrldens återlösare,
med växtlighetens kraft utvidgade hans själ.

När han äter uppvaknade, var det stor dag
oeh han låg under ett skuggrikt träd, hvartill hans staf inom några timmar var förvand
lad. Det bar herrliga blommor och frukter
och i dess krona söngo hundradetals foglar
sin morgonsång.
För delta unders skull, som Kristus gjort
med honom, fattade den helige Kristofer in

nerlig kärlek och trohet mot Gud, så att han
afstod från sitt förra yrke och blcf prest och
apostel. Såsom sådan vandrade han ännu en

är tungt, milt barn ; det kännes, som om jag
bure hela verlden på mina skuldror.
Det underbara barnet såg honom i det ål

gång genom verlden och kom till en stad, der
de Kristna för sin tros skull ledo förföljelse

vända ansigtet och svarade: ja, du bar hela
verlden, ty si jag är Kristus, din konung och

modigt och gladt martyrdöden.

din Gud, för hvilken du arbetar och som du
länge önskat att finna. Jag ar Alfreds med

dig, du har väl tjent mig- Efter dinlefnadsvandcl är du den bästa Kristen i landet hvil
ket jag härmed betygar.

Då fattade barnet

Kristofer i hufvudet och doppade ner det med

och straff.

Der dog den helige mannen tål

»
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Peschieras och Vicenzas fall.
Fästningen Peschiera ligger i provinsen
Montua, vid yttersta spetsen af Gardasjön, på
det ställe, hvarest Mincio flyter nr densamma.
Staden och fästet blefvo i trettonde århun
dradet förstörda af Ezzelino, men äterstäldes
af Scaligerna och blefvo sednare fullständigt
befästade af Venezianerna. De nya verken
”Ppbygdes år 1554 efter planer, som utkastats
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af Fransmännen, och i Augusti blef general
Wurmser slagen i närheten deraf. Den 6 April 1799 ötverlemnade den sig, efter slaget
vid Verona, till de förbundne Österrikarne och

Ryssarne ; men år 1807 belägrades fästningen
åter af Fransmännen under den berömde ingeniören Chasseloup-Laubat ech intogs efter
en månads blokad. Från den tiden tillhörde
det den cisalpinska republiken, och sedermera

intill 1814 konungariket Italien.

den venstra bastionen, riktad mot vestern, stöd
jer sig mot sjöns högre strand och är betäckt
af ett ansenligt utanverk, hvars högre flygel,
följande riktningen af sjöstranden, bjuder med
sina batterier de fiendtliga vapnen motstånd ;
detta verk är halfmåneforrnigt befästadt och
omgifvit af en täckt gång. Den stora courtinen på denna sidan är öppen i midten, för
att lemna genomlopp åt Mincios hufvudarm.
De båda sidor, som omfatta sjöns högra
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r»ån Vicenza d. 11 Juni 1848.
Påflige truppernas a flag >ran

&f den berömde fältherren Guidobaldo della
Rovern, hertig af Urbino, i samma gestalt,
®om de ännu hafva. Detta skedde på repu
bliken Venedigs befallning, i hvars tj enst her
tigen stod. Venezianerna höllo derstädes nå
gra lätta galerer, för att beherrska sjön och
stänga den väg, som förer till Verona och
örescia. Österrikarne eröfrade Peschiera i
April 1796 och kastade general Liptagderin;
den derpå följande 30 Maj blef den intagen

Fästningens yttre polygon bildar en ore
gelbunden femkant och består af fem ashoner • de dela flodens mynning vid dess utlopp
från sjön i tre kanaler, hvaraf den ena ge
nomskär fästningen och delar den i tvanne ika hälfter, medan de andra tu, som om yta
dess sidor, tjena till fåstningsgrafvar.
Vid sjön, som ligger mellan norr och ve
ster, sträcker sig den högra bastionen ut i sjön
och bestryker den samma med sina batterier ;

strand ända till Mincios venstra, hafva unge
fär samma förhållanden ; deras befästningsverk
äro tämligen regelmässiga. Emot vestsidan är
den försvarad af en halfraåne, från hvilkea
flera lunetier utgå, som bestryka vägen från
Brescia. Södra sidan ar skyddad af ett stort
utanverk, hvilket betäcker hela den venstra
bastionen, som bestryker Mincio och en stor
del af courtinen. Angreppet på dessa två si
dor skulle hafva erbjudit de största svårig-
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heter och faror, emedan fästningen här för
svarades, utom af de underjordiska försvars
medlen, minorna, af ännu en myckenhet små
verk.
Don nordvestra sidan är tämligen väl för
svarad af en halfmåne och af sjelfva läget,
medan den är genomskuren af många små flodarmar, hvilka stå i förbindelse med sjön, så
att angreppslinierna endast med svårighet kun
na framskjutas så långt, att groft belägringsartilleri kan anbringas. Endast den sydvestra
sidan återstår, som, ehuruväl den försvaras af
Mincios största arm, dock är den svagaste, emedan läget tillstädjer att medelst löpgrafvflr bringa artilleriet .ända till Mincios vensira strandbredd.
Batterierna på vår plan af Peschiera äro
angifna i samma ställning, hvarufi de f. å.
befunnes, då Piemonteserna öppnade beskjutningon. Nummer 1, 2, 3 och 9 hade
4—500 stegs afstånd, och voro besatta med
32 pundiga kanoner, haubitser och mörsare.
Nummer 5, 6 och 8 voro 900 —1000 steg aflägsna och besatta med sexpundingar. Ett åt
tonde hatteri stod vid byn Ca Demolita , N:o
7 ; i det hela besköts fästningen af 32 kano
ner. Från nordsidan blef Peschiera blokerad
och beskjuten från en flotilj af baikskeppoch
kanonbåtar, som lågo vid sjöns mynning i en
sluten linie—aa.— Under belägringens fort
gång ändrades den ursprungliga ställningen
något. Den 25 Maj hade batterierna på Min
cios högre strandbrädd redan bragt de fram
skjutna verkens kanoner till tystnad. För att
beskjuta skansen Mandello, blefvo två batte
rier skjutna längre fram, hvilka lemnado den
hästa tjenst, i det de till stor skada för nå
gra fabriker kastade en mängd bomber in i
det inre af staden.
Den 30 Maj kl. 11 om natten kapitulera
de ändtligeri fästningen, och några italienska
ûfflserare med ett kompani artilleri och ett
skyddskompani drogo in. Vid middagstiden
den 31 lemnade Österrikarne Peschiera genom
Brescianporten ; deras vapen, som do i början
fördo med sig, lade de sedermera ned vid strand
brädden ; endast offiserarne behöllo sina vär
jor. Den aftågande garnison, 1G00 Kroater
stark, marscherade under god betäckning på
vägen till Desenzano och kom den 15 Juni
till Ancona, för att derifrån inskeppas till
Zenga. Fästningen hade ännu en mängd krigsmaterial, kanonkulor, bomber, mörsare af hvarje kaliber, men den hade brist på folk till dess
servering ; af de få öfverblifna kanonirerna
hade hvar och en blifvit använd vid tvä ka
noner. Men det, som i synnerhet hade tvun
git besättning, var hungern. Den försökta
provianteringen från sjösidan hade icke lyc
kats, och således hade den arma besättningen
att värna sig emot fvänne fiender, den utan
för stående och brislen, och den gjorde detta
med ett mod och en uthållighet, som väckte
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allmän förvåning. Nästan alla hästar voro för
tärda, salt var ej mer lillfinnandes och man
brukade i stället för detta salpeter; redan tjenade råttor som näringsämne och dessutom
hade brcschen blifvit bo tydlig ; — då blef in
tet annat öfrigt, än att gifva sig, och det
skedde under vilkor, hvilka icke gjorde något
afbrott för de österrikiska vapnens ära ; änskönt de. voro hårdare, än de, som af fält
marskalken ålades de långt mindre tappra besättningarne i Vicenza, Treviso och Palmanuova. Besättningen erhöll då den åter befann
sig på österrikisk botten sina vapen tillbaka,
men med vilkor, att under närvarande krig ic
ke begagna dem mot Carl Albert eller tjena
mot hans italienska bundförvanter.
Peschieras fall erfor Fältmarschall Ra
detzky efter fäktningen vid Goito, som före
föll den 31 Maj.
Emedan han hade för
afsigt att undsätta den belägrade fästningen,
fastade han nu sin uppmärksamhet på Vicen
za, dit han ankom med sin armée den 9 Juni
om afton. Den 10 om förmiddagen intog han
med sina tappra trupper alla ställningar, förskansningar och höjder omkring staden, men
då utgången blef tvifvelsam genom fördelen
af fiendernas ställning, och var beroende af
blockhusets på Madonna del Monte stormning,
så störtade den 10 jägarebataljonen under dess
anförare öfverst Kopal i stormmarseh fram en
half fjerdingsväg under ett oafbrutet karteschoch kulregn och tog i första stormningen fäst
ningen, hvilken fienderna icke voro i stånd att
motstå. Följden af denna lyckliga vapenbragd
var en kapitulation, som afslutades med de
påfliga trupperna under general Durando, hvarefter denna, med 15,000 man, måste lenina
staden, draga öfver Po och förplikta sig att i
trenne månader icke tjena mot Österrike. Sam
ma dag drog fällmarschall Radetzky in i Vi
cenza, der det ännu förefanns många kanoner
och ammunitionsförråd. Härifrån bröt han upp
med sin hufvudstyrka till Verona, under det
den andra hären blef i Vioenza-

De Förenta Staterna i
Uord-Amerika.
(Forts, fr. föreg. N:r).
Till förklaring af illustrationerna i N:o 16
anmärka vi, att Newyork är den största och
tillika den vigtigasle handelsplats i Förenta
Staterna, hvarlöre ock utvandrarne från alla
europeiska länder företrädesvis vändt sig till
densamme, änskönt man i den nyare tiden, i
synnerhet Tyskar, ofta också väljer Neu-Orleans som ögonmärke för sin fart, för att der
ifrån styra mot vestern. Newyork sönderfal
ler i 15 distrikte.r, hvars vackraste gata, Bro
adway — Breda vägen — är en half mil lång

(Hl årgången
och 70 fot bred. Följande är ett i ögonfallande b vis pa städernas hastiga uppkomst i
Förenta Staterna; 1697 hade Newyork endast
4300, 1756: 13,000, 1790: 33,000, I18OO :
60,5 00, 1810: 96,400. 1820: 125,700, 1830:
227,000, 1836: 300,000, 1840: 350,000; för
närvarande räknas nära 400,000 innevånare,
hufvudsakligt af angelsachsiska stammen.
Förklaring öfoer planen af Newyork.
Staden Newyork är indelt i gebiter, Wards
— socknar — kallade, hvilka äro beteckna
de med siffror. Den första sifferraden å för
teckningen antyda offentliga byggnader o. s.
v., men den andra Wards.

Offentliga byggnader, platser
och torg;.
.Academy of Arts
Academy uf Design
Alms House
American Museum
Arsenal
Athene um
Baths
Bowery Theatre
Bowling Green
Bridewell
Catherine Market
Cemeteries
Centre Market
Chatam Square
City Hall
City Public Yard
Clinton Market
Clinton Hall
College ol Physicians
Columbia College
Custom House
Dispensary
Episcopal School
Episcopal Theol. Semin.
Episcopal Cemetery
Essex Market
l ever Hospital
Erauklin Market
Franklin Square
Fulton Market
Gas Works
Governeur Market
Greenwich Market
Grand Str. Market
High School
High School
House of Befuge
Jefferson Market
Manhattan Market
Masqnic Hall
Mechanics Institution
Merchants Exchange
New York Hospital
New York University
Ni bios Gardens
Northern Dispensary
Opera House
Orphan Asylum

N;o W.
N:o W.
3. Orphan Asylum Bo. Catli. 195. 14.
35.
2. Paik Theatre
36.
2.
171. 12. Pcales Museum
54.
3.
35.
2. Public School
62.
4.
IM.
6. —
112.
7.
55.
3.
-137.
9.
93.
6.
—
—
177. 13.
101.
li. —
_
193. 14.
4.
1.
—
—
124.
8.
.35.
6. _
_
68.
5.
108.
201. 15.
163. 11. —
—
168. 12.
189. 14. Becords Office
84.
6.
66.
4. Bichmond Hill Theatre
119.
8.
82.
6. Botunda
86.
6.
103.
6. S:t Johns Park.
77.
5.
115.
8. State Public Yard
105.
6.
3S.
2. Tomkins Market
IM. 11.
49.
3, Washington Market
46.
3.
3.
L
Hofels.
1M.
(>. Adelphi Hotel
106.
9.
1.
8. American Hotel
116.
50.
3.
167. 12. Astor’s Hotel
46.
3.
9. Atlantic Hotel
133.
3.
1.
151. 10. Barclay Str. House
51.
3.
169. 12, Broad Str. House.
2.
1.
lf Bunkers Mansion House
8.
1.
58.
4. City Hotel
20.
1.
2. Clinton
26.
2
183. 14. Congress Hall
23.
1.
7.
Eastern
Pearl
Str.
Hotel
113.
20.
2
15.
l'.
9. Exchange Hotel
147.
41.
3
ISO. 13. Franklin Hotel
25.
2.
IKS. 14. Holt’s Hotel
92. 14, Merchants Ho*el
1.
1.
170. 12. New York Hotel
39.
3.
9. Niblos Hotel
21.
1.
147.
12.
3.
161. 11. Orange Co. House
0, Pearl Str. House
06.
6.
1.
6. Tammany Hall
87.
65.
4.
1. Tontine Coffee House
11.
12.
1.
5, United States Hotel
70.
13.
1.
IM. 15, Walton House
57.
1.
19S 14. Washington House
89.
6.
243.
9. Western Hotel
40.
3.
73.
**• Wk House
41. 3.
146.
k
(Slut Ikirnäst)
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Den gamla tidens bruk.
Stora Korfvai*.
Ar 1583, (]. 1 Januari, buro slagtarne i
Königsberg en korf, 596 aln-ar lång och 434
® tung, omkring i staden och förärade den åt
bagarne. Dessa besvarade gåfvan, följande tretlondeafton , med en simla, som vur bakad af
3 tunnor mjöl. — Âr 1601, d. 1 Januari, bu

ro slagtarne i Königsberg åter fram en korf,
ännu större än den förre. Den var 1003 al
nar lång, och bars af 103 karlar. Man förä
rade fursten, som bodde på slottet, 103 alnar
af densamme. Detta stycke vägde 109 'tb.

Illustreradt Söndags-Magasin.

N:o 18.)
För dess förfärdigande hade åtgått fläsket af
80 svin och inmätet af 45. .Man hade dessu
tom användt I jzj tunna salt, i %. tunna öl och
29 fö peppar. Tre mästare och 87 gesäller
hade arbetat derpå. De hade dervid urdruc
kit fem fat öl. Hela korfven kostade ungefär
1000 R:dr B:co svenskt mynt. Bagarne baka
de till denna korf 6 kringlor, för hvardera af
dem hade åtgått 2 tunnor mjöl.

*2. Svinfasten.
Är 148 9 gafs i Zwickau en fest, som väl
sällan haft sin like. Man band nämligen på en
fri plats ett svin vid en påle. En mängd ma
skerade personer framfördes, hvar och en med
en klubba i handen. Med denna klubba måste
de försöka att döda svinet. Matadoren, eller
den, som lyckades gifva dödsslaget, erhöll en
ej obetydlig vedergällning i guld. Man kan lätt
föreställa sig, att de maskerade personerna,
som tillika hade förbundna ögon, gåfvo hvar
andra inbördes flera slag än hvad de gåfvo
svinet, och att detta i raseri kastade sig än
öfver den ene, än öfver den andre af kämparne. Detta förskaffade åskådarne en ogemen
förnöjelse. Tre personer jemte svinet blefvo
på platsen. Dylika ridderliga upptåg uppför
des sedermera ofta.

3. Stora SIrågg.
I en gammal beskrifning öfver herligdömet
Kärnthcn berättas om ett underbart skägg, som
bars af Andreas Eberhard von Talberg och
Weineck, kejsar Maximilian ILs riddare och
krigsråd. Denne herre har biifvit mycket be
römd, ej allenast för sin styrka och höjden af
sin statyr, utan och för sitt skägg, som var ett
verkligt under och af en utomordentlig längd,
så att det räckte till fötterna och sedan till
baka till bröstet. Han syntes aldrig i någon
statsvagn, eller till häst, utan alltid till fots,
för att kunna så mycket bättre paradera med
sitt skägg. Han kastade det öfver en käpp
och lät det såsom en fana fladdra för vinden.
Han härstammade från huset Hauber i hertigdömet Kärnthen, som kejsar Maximilian II upp
höjt i fnherrligt stånd. Denne herre anmoda
des af erkehertig Karl, vid dess besök i Grliz,
att visa sin styrka mot en nydöpt Jude, som
genom sin statyr och styrka liknade en jätte.
De kommo öfverens, att gifva hvarandra slag
med knytnäfven, och man drog lott om hvem
som skulle göra början. Hauber erhöll första
stöten af sin motståndare, och den var så häf
tig, att han för den skull måste för åtta dagar
intaga sängen. Ändtligen återstäldes hans kraf
ter, och han visade sig för att uttaga sin vedergällningsrätt. Han fattade motståndaren vid
hans skägg, som äfven var tämligen långt, och
slog det två gånger om sin venstra hand.
Härpå gaf han honom med den andra handen
en sådan stöt, att skägget och nedra käften
stannade i hans hand. Juden förlorade i sam
ma ögonblick skägget och lifvet. Denne Hau
ber dog efter flera äfventyr af samma slag i

sitt sextiondc år på slottet i Petronel år
1575. lian ligger der begrafven jemte sina bå
da hustrur. Man afskar skägget, hviiket ännu
förvaras och' beundras såsom en besynnerlighet.
I Braunau i Baiern ser man till venster om
ingången till Pfarrkirche, utan på muren, i upphöjdt arbete och naturlig storlek figuren af en
borgmästare i denna stad som dog 1572 och
hvars skägg hängde ett quarter ner om fot—
knölarno. Man försäkrar att denna man haft
den vanan, att, då han gick ut, taga skägget
på armen, ungefär som våra prester bäta sin
kappa, af fruktan, att han under gåendet skulle
komma att trampa derpå och snafva. Detta
underbara skägg blef slutligen hans ofiird. Då
han en dag ville gå ut, glömde han att upp
lyfta sitt skägg, och då han skulle gå utför en
trappa, trampade han med ena foten på ytter
sta ändan af sitt skägg, så att han föll utför
trappan och bröt halsen af sig.
Det var ett gammalt bruk, att till förhöjan
de af vigten vid offentliga traktater, som afslötos, lägga några skäggstrån i förseglingen.
Man läser om en urkund från år 1121, der
detta bruk uttryckligen beteknas sålunda : ’på
det att ifrågavarande traktat må hafva så myc
ken större vigt och säkerhet, hafver jag det
bekräftat med mitt sigill och med tre strån ur
mitt skägg.” Detsamma läser man om en do
nation, som 1181 gjordes af den helige Flo
rent de Sauneur : ’Och på det denna allmosa
må tillkomma munkarne oantastad, har jag lå
tit bekräfta del med mitt sigill och med tre hår
af mitt skägg, såsom ögonsyna vittnen knnna
intyga.” Man läser 1 ett gammalt fragment af
Frankrikes historia, att det uttryckligen betingadt i den traktat, som slöts mellan Alrich,
Göthernas konung och Klodvig, Frankernas ko
nung, att Alrich skulle beröra Clodvigs skägg,
för att derigenom bhfva hans anförvandl. Her
tig Friedrich af Österrike öfversände sitt skägg,
sedan han låtit afklippa det, till konung Karl
af Ungern såsom en underpant af den förbin
delse och vänskap, som han ville ingå med
honom.

Oktober-Moder.
Sålänge höstmoderna ännu icke äro full
komligt bestämda, bibehållas ännu sommarmo
derna, dock med de förändringar, som väder
leken fordrar, och således möta oss mörka el
ler ljusa drägter, allt efter som himlen är be
täckt med skyar eller solen skiner.
I våra
illustrationer gifva vi först en
Morgon- eller tradgärsdrägl. Klädningen be
står af barége med grön botten och mönster
af samma färg i flera nyanser blandadt med
hvitt. Kjorteln har fyra falbalader, som äro
klippta i taggar och kantade med grona si
denband.
Pardessen är af svart sammet, in
fattad med svarta band; den har fickor; armarne äro vida med uppslagDcitill håras
hela underärmar af hvitt muslin, kragen, lika
som hufvan, består af virkade spetsar ; den
sednare har en tillsättning af gröna och hvita

band.

11:5
Muslinsmantiljen är af fint hvitt fasoneradt muslin och har en garnering af smala
fransar, som äfven kunna ersättas med spet
sar. Man kan bära denna mantilj med eller
utan foder af grönt sarsinett.
Håret prydt à la Maria Stuart, delas fram
till åt båda sidor, och är något litet framtiH
krusad t. Dess begge afdelningar uppstickas,
så att de på båda sidor bilda två fulla puffar,
som utvidga sig vid tinningarne.
Ändarne
flätas och fastgöras i bakhåret.
Hårprydnftden består af en liten hufva af hvitt tyll, som
fästes i midten af pannhåret.
Den har en
bordyr af spetsblonder och omgifves af en ro
senkrans. Bakhåret, hvars utseende illustra
tionen utvisar, är deladt i två sneda hälfter.
Dessa afdelningar flätas i hårpiskar, som läg
gas om hvarandra på bakhufvudet. Den öfre
flätan stickas ned och den nedre upp, hvarigenom håret får utseende af att vara ovan
ligt långt.
Hårsmycket består här af hvitt
Tarlatanmuslin, broderat i siden med en bor
dyr at kulörta blommor och gifver dess egarinna någonting utmärkt elegant.
På drägter för promenad gifva vi endast
beskrifningen.
Muslin de laine-klädning i persiskt mönster,
med en pardessus af samma tyg.
Fantasi
halmhatt med långa band, besatta med siden
fransar. Ljusbruna kasmirskängor. Mörkblå
parasoll.
Klädning af grått toile de soie. Svart sidenmantilj, besatt med fransar. Hatt af fan
tasihalm, fodrad med hvitt siden, kullen prydd
med siden och underskärmen med vilda blommor
Kängor af motsvarande färg.
och hvetax.
Grön parasoll.
Foulardklädning af grönt mönster ellor
ceris på ljusbrun eller grå botten. Kjorteln
är framtill utstofferad med 3 eller 4 rader
enfärgade band.
Svart sidenpardessus med
vida ärmar, som äro besatta med två rader
spetsar. Öfvcrdragen sidenhatt.
Aflondrägter bestå för det mesta af ljust
färgad siden, rutiga sidentyger, fint hvitt mus
lin och tarlatan, antingen hvit eller brokig.
Den är på åtskilliga sätt utsmyckad t. ex. med
falbolader, band, lätt snörmakeriarbete och
knappar, En aftonklädsel, som nyss gjordes
lör en dam på landet, bestod af hvit eröpe,
baktill med höga utskärningar, framtill öppen.
Chemisetten var smyckad med en blomsterbu
kett. Denna klädning bars på en underklädning af hvitt siden.

UH Néglige bär man tämligen allmänt
kaschemirskängor af samma färg som klädnin
gen, galoscherade med glansläder. Till elegant
promenadklädsel begagnar man ofta skor. De
äro pä foten prydda med en liten rosett eller
med en bandlycka och mycket ofta äro de utan sandaler.
Till aftonklädseln äro siden
skorna ofta prydda med ett slags kokard af
band, i midten med ett litet spänne.
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Furdewu slutar icke alldeles till
kroppen och fasthålles endast ofvantill. Ffir hösten göres och många
kattar af mörkfärgad Crêpe.
Vi
hafva sett mörkblåa, prydda med
blå och hvita tusenskönor ; äfven
mörkgröna med rosor utan blad.
Många crépehattar af denna fftrg äro öfverdragna med svarta spetsar.
Bland de nyaste fasonerade si
dentyger hafva vi sett åtskilliga med
små blomsterbuketter af ljus färg,
som afsticker mot bottenfärgen, så
t ex. en rosenknopp med blad på
Hå botten; en lef kojbaket t pågrön
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(Hl årgången N:o 18.
botten, och en bukett med blå blom
mor på grått. Dessa sidentyger,
hvilka äro mindre påfallande och ri
ka i mönstret än de tidigare med
kransar, ägna sig bättre för halftoalett. De nya damasttygerna hafva
större mönster i 1 eller 2 färger.
Såsom mycket vackert damarbete
gifva vi denna gång mönstret på
Öfverdrag för en pianoforte-stol,

.
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detta knytes af fyrtrådig berlinerull, h vart ill man begagnar elfenbens
knyppelnålar.
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Håret prydt à la Maria
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Mönster till ett stoltäcke

Nlsta Nir utgifves den 4 November.
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