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LaffitteJacques

lär-
sitt

sided i stället för Dupont de Nemours. Är 
1813 inträdde han ock som domare i Seine- 
departementets handelstribunal, och 1844 er
höll han grefve Jauberts plats som guvernör 
för Erankriks bank. Hans oegennytta dervid 
visade sig i det skönaste ljus derigenom, att 
han afstod från den höga lön, som denna post 
tillförsäkrade honom. Såsom guvernör för 
banken har han tillskyndat hela fäderneslan
det väsentliga tjenster. Det var en lycka för 
Frankrike, att det under denna tids fatala år 
hade en man i spetsen för bankrörelsen, som 
njöt det mest oinskränkta förtroende och der- 
jemte utvecklade den största redlighet och

verksamhet för fäderneslandets kredit. Han ge- 
nomdref, att de största bankirer i Paris gjor
de förskott till krigskontribulionen, som Eu
ropas Förbundne 1814 ålade hufvudstaden. 
Ännu mera uppoffrande visade han sig under 
det följande året, 1815, då han vid det an
dra inryckandet af de Förbundne, för att ut
taga den i pariser-kapitulationen föreskrifna 
penningesumman, hvilket föranledde stor förlä
genhet, bisträckte regeringen med två millio
ner francs af sin egen kassa utan den ringa
ste garanti, endast för att icke låta sitt fä
derneslands kredit sjunka och för att befor
dra dess väl. Det var således icke underligt, 

att Ludvig XVIII, då han år 1815 
måste flykta, lade sin privatförmö
genhet i händerna på Lafitte, som 
ansågs för den redligaste man. Nå
gra månader sednare gjorde Napo
leon ungefär detsamma, ty dä han 
för andra gången måste lemna Pa
ris, höll han ingen för samvetsgran
nare, rättvisare och förtignare, än 
Lafitte. I Malmaison lemnade han 
åt den tillkallade Lafitte 800,000 
franks i banknoter, och lofvade att 
under natten ännu sända honom 3 
millioner i guld. Hans förtroende 
till denna man var så stort, alt han 
tillbakavisade den quittons, som Laf
fitte för händelse af dödsfall ville 
gifva för denna summa, med dessa 
ord : ’Jag kunde råka i fångenskap, 
och om man då funne denna quittons 
hos mig, skulle ni komprometteras och 
det vill jag icke.’ Lafitte, förval
tade Napoleons privata egendom på 
det samvetsgrannaste och blef till 
och med från S:t Helena utnämnd 
till hans testamenfs-verkställare. 
Penningarne räckte icke till att be
täcka de af Napoleon utsatta testa- 
mentariska gåfvor. Laffitte tilläde 
det felande beloppet, 700,000 franks, 
af sin egen kassa, utan att någon

Jacques Laffitte.
Jacques Laffite var son till en timmerman 

i Bayonne, der han föddes den 24 Oktober 
1767. Såsom broder till nio syskon kunne 
han icke göra räkning på något arf. Han åt
njöt vanlig borgarlig uppfostran och ville i 
början blifva timmerman, liksom sin fader. 
Hans förmåga visade dock, att han passade 
för ett högre och mångsidigare stånd. Han 
sjelf ådagalade mycken böjelse för handel, och 
genom rekommendationer lyckades det honom, 
sedan han ifrån sitt femtonde år såsom 
junge förvärfvat grundliga kunskaper i 
fack, att 1788 erhålla en plats vid 
senatorn Perregaus bankirs-kontor i 
Paris. Här tillvann han sig. dels 
genom sina kunskaper och skicklig
het, dels genom sin redlighet och 
verksamhel, sin principals förtroende 
1*11 den grad, att denne befordrade 
honom från den ena platsen till den 
a>*dra och till och med 1804 upp
höjde honom till assosie i sin rö
relse, hvilken var en af de största i 
Prankrike. Och då Perregaux re
dan året derpå, 1805, afled, var La
fitte icke blott utnämnd till testa- 
•Uentsverkställare, utan tillika till ef
terträdare i hans rörelse. Såsom 
Principal för ett så aktadt hus fa
stade han snart de anseddasfe mäns
• Paris’ uppmärksamhet på sig. Hans 
förbindelser ökades genom den red
lighet, verksamhet och insigt, han lade
* dagen vid alla tillfällen. Redan 
1809 var det offentliga förtroendet 
ti'l honom så stort, alt han blef vald 
'•11 förvaltare af den franska ban
ken. Ju svårare denna post var och 
blef, desto wara förfjenar hans till 
aHas tillfredsställelse utförda för
valtning, erkännande ocb beröm. Ett 
bevis på delta erkännande var hans 
“Pphöjelse till handelskammarens pre-
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den tiden hade aning derom. Pœdan Carl X 
hade stått i penningeförbindelser med huset 
Laffitte. Efter Bourbonernas återkomst val
des han 1816 af Seinedepartementet till de
puterad. Såsom sådan satt han på opposi
tionens sida. Genom sin frihetsande och sitt 
nit för det allmänna bästa förvärfvade han si" O 
i hög grad folkets gunst och så stor politisk

gar lefva ännu i friskt minne. Carl X:s or- 
donai ser af 26 Juli utverkade, att restaura
tionens femtonåriga verk störtades inom tren
ne dagar. Det var Laffitte, som den 28 Juli 
begaf sig med Perrier, Lobau, Gérard och 
Mauguin till hertigen ufRagusa i Tuillerierna, 
skildrade Paris’ tröstlösa tillstånd, begärde ett 
slut på blodsutgjutelsen och, såsom oumbär-

sammans värj ning: kärleken till sitt fädernes
land, dess ära och makt vore allena bevekel- 
segrunderna till alla hans steg. Ludvig Phi
lips ministerium bestod af alla schatteringar, 
det skulle vara en bild af försoningen, men 
endast till utseendet. De liberala ministrarne 
Perrier, Laffitte, Dupin d. ä. och Bignon fingo

vigt, att han åter igen bief invald i kamma
ren. Hans opposition gälde all kränkning af 
konstitutionen, men i synnerhet hofpartiets öf- 
vertag och de andliges begär efter inflytande. 
Derigenom kom han uti en sned ställning till 
hofvet, ultras och de andlige, och hans po
litiska motståndare försummade intet tillfälle 
att bryta Laffittes inflytande och folkgunst. 
1819 fråntog man honom direktoriet vid ban
ken, dock sökte man 1822 att godtgöra detta 
felgrepp, genom att enstämmigt välja honom 
till Régent de la banque. Genom sin ifver för 
nedsättandet af en del af femprocents räntor
na till 3, 4, 4j., procent, hvilket bragte rän
tornas innehafvare till stark förbittring, be- 
röfvade han sig sjeli till en del folkets gunst, 
som han hittills hade njutit. För honom var 
hela samhällets intresse af större vigt än fi
nansernas privatintressen, h vilkas förlust i det 
hela alls icke var af någon betydenhet, då en
dast en del af räntorna blefvo nedsatta. Till 
sitt rättfärdigande och såsom försvar af och 
rekommenderande till räntans reduktion offent
liggjorde han denna gång, 1824, en skrift: 
Réflexions sur la reduction de la rente et sur

état du crédit, som genast upplefde 2:ne upp
lagor. Laffitte stälde derigenom sig och sin 
sak åter i ett fördelaktigare ljus hos publi
ken, dock utsonades denna först sednare med 
honom. Icke förrän 1827 fann han âter plats 
i deputeradekammaren, der han, som förut, 
höll sig till oppositionen. Samma år bortgif
te han en dotter, sin älskling, med marskalk 
Neys son.

Laffittes mest lysande epok börjar med Ju
lirevolutionen 1830. Hans politiska verksam
het till dess, så hedersvärd och inflytelserik 
den än varit, hade endast underordnadt in
tresse. Den skulle varit förglömd, liksom tu
sen andra frisinnade deputerades, om icke Ju
lirevolutionen hade bringat honom med i rö
relsens spets. Vi få dock icke förgäta, att 
hans förre verksamhet varit häfstången till hans 
davarande uppträdande. Hans andel i Julire
volutionen är en direktare och väsentligare. 
Efter Lafayette, den odödlige kämpen för fol
kens frihet, var han j dessa fatala dagar en 
hufvudkämpe i den strid, som utkämpades så
som en kamp och en seger för tidens och den 
offentliga meningens ande, andens öfver mas
san, och tankens öfver kroppens. Han isyn
nerhet bidrog till att göra: Le tiers-étatest 
tout till en sanning genom borgarregeringen 

la omständigheterna af dessa da-

IRSTal

ligt medel till sysselsättning för de upphetta
de och förbittrade sinnena, yrkade på återkal- 
lelsen af ordonansen och de förhatliga mini- 
strarnes entledigande. Då Polignac högmo- 
digt och stolt tillbakavisade hans fordringar, 
utropade han ovilligt : Så billigar man då 
borgarekriget ! Det var Laffitte, somafgöran- 
de tillbakavisade Sebastianis förslag om vida
re underhandlingar med hofvet och bestämde 
den följande morgonen till ett möte i sitt ho
tell med da frisinnade deputerade, hvilket från 
denna stund blef medelpunkten för dåvarande 
tidsandes alla rörelser och öfversteg i den of
fentliga meningen. I sitt hotell erhöll Laffitte 
öfverbefälet öfver nationalgardet, de depute
rade bildade en provisorisk regering under 
namn af municipal—kommission, till hvilken u— 
tom Laffitte också Perrier, Lobau, von Scho
nen, Maugin och Audry von Puyraveau hör
de. Medan Lafayette, Gérard och Dubourg 
ledde upproret på hufvudstadens gator, utde
lade denna kommission en följd at ändamål
senliga och visa förordningar, framkallade af 
nödvändigheten ; träffade sådane anstalter, till
följe hvaraf man kunde tillropa Bourbonernas 
gesandt : ”Det är för sent ! — 1 ga Bourbo
ner mer !” De deputerade, som vacklade emel
lan republik och ett konstitutionell konunga— 
döme, valde Lalfitte till sin president. Han 
begagnade erinringen om revolutionens blodi
ga skräckscener till gunst för ett konstitutio
nell konungadöme. På hans förslag och un
der hans ledning utgick den 30 Juli från 60 
deputerade inbjudningar till hertigen af Or
leans i Neuilly, att åtaga sig riksföreståndare- 
skapet. Hertigen af Orleans visade sig strax 
i Paris, förkunnande dessa lockande ord: C har
tan skall nu blifva en sanning, omfamnade Laf
fitte, som hade uppläst den tänkvärdiga pro
klamationen, och drog med honom till stads
huset. Laffitte var dagens man och blef der- 
på tillika med C. Perrier, Benjamin Dellesert, 
Dupin den äldre och Royer Collard vald till 
presidentskaps kandidat. Såsom sådan bidrog 
han till förändringen af författningen, den så 
kallade deputerade kammarens förklaring, hvil
ken han ock uppläste för riksföreståndaren, 
hvarpå denne under jubelropet: ”Lefve ko
nungen !” visade sig på balkongen med honom 
och Lafayette för folkets ögon. Lafayette, 
som hufvudsakligen bidragit till framkal
lande af borgarekonungen och monarkien med 
republikanska institutioner, förskaffade icke 
hertigen af Orleans thronen genom någon slags

ingen portfölj. Ludvig Philips förtroliga, Gui
zot och Molé, arbetade i restaurationens an
de på ett juste-milieu-system mot revolution 
och liberalismus. Det motsvarade icke folket* 
önskningar och förhoppningar och var tillföl
je deraf också af kort varaktighet. Ministe
riets förfarande mot do för högförräderi öf- 
verbevisade Carl X:s förre ministrar, gaf till 
slut oroligheterna en så betänklig vändning, 
att stillaståndets män måste utträda ur ministeri
et, uti hvilket nu Laffitte inträddo som finans
minister d. 2 November 1830 i spetsen för 
förvaltningen. Laffittes namn gaf i börjandet 
liberala partiet förtroende och mod. Ludvig 
Philip hade genom Laffittes upphöjelse bragt 
sitt system ett skenbart offer, men han arbe
tade emot denna mans liberala rigtning ge
nom sina tillgifna andar, grefve Montalivetoch 
general Sebastian!, och konungens personliga 
inflytande ledde allt efter hans önskan. I.al
filte sökte höja finanserna och statskrediten, 
for att afböja revolutionen, som hade bragt 
thronen i fara. Det är hans förljenst att hal
va grundlagt Frankrikes statskredit och att 
hafva varit den otröttlige beskyddaren af alla 
materiella intressen. Det var han, som våga
de låna handeln och industrin millioner. Men 
Ludvig Philip delade icke hans liberala be-' 
mödanden ; han sökte fastmer att hämma dem, 
och således var det gifvet, alt Laffittes mini
sterium svigiade och icke erhöll något säkert 
stöd i kammarens röster. Carls fyra exmi- 
nistrars dom, utfärdad af pairerna, till lifstids 
fängelse, satte tolk och nationalgarde i bestört
ning. Ludvig Philips reaktionssteg retade op
positionen till motstånd. Då Laffitte begärde 
300 millioner francs tillökning i budgetten 
1830 och dessutom en civillista af 18 millio
ner för konungen, var det, som om han gju
tit olja i elden. Ludvig Philip höll sig det 
oaktadt för fast nog på thronen och sökte 
således att åter entlediga sin frisinnade mini
ster. Merlan honom och Laffitte var icke län»- 
re någon öfvertmsstämmelse, ja konungen hand
lade till och med bakom ryggen på den sed
nare. Af en tillfällighet erfor denne, att för 
honom, ministeriets chef, hemlighölls en de
pesch frän sändebudet i Wien, Marschall Mai
son, deruti utbrott af kriget med Österrike 
betecknadds såsom oundvikligt, och som råd
de »11 ett plötsligt angrepp. Laffitte delade
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icke denna åsigt och hans värdighet var kränkt. 
Då konungen på dylika förklaringar svarade 
honom, att den yttersta lörsigtighet voro nö
dig, all den stund man icke kunde vara sä
ker på discretion i ministerrådet! Då blefho
nom ingenting annat öfrigt, än att den 12 
Marz taga sitt afsked. Med honom utträdde 
äfven de två andra liberala minis!rarne, Du
pont de 1’Euré och Mérilhou. Huru säkert 
Philip redan satt på thronen, bevisar bäst det 
nu följande Casimir Périers ministerium, som 
med våld och skräck uppträdde mot alla myt- 
terier, partier och demokratiska resningar.

Med brutet sinne, med dårade förhoppnin
gar utträdde Laffitte ur ministeriet. Han ha
de väl varit ett passande verktyg till restau
rationens störtande, men han var för svag och 
kraftlös till att grundlägga en konstitutionell 
monarki med republikanska institutioner. För 
denna idée hade han bragt hela sin privat
förmögenhet som offer, och man hade begag
nat honom, tills de sista trådarne \oro nötta. 
Då man icke längre behöfde honom, då man 
ansåg dynastien för säker nog, bortkastade 
man honom. Ilan måste köpa sig den bittra 
erfarenhet, att del är lättare, att med pennin
gar störta dåraktiga konungar, än att hämma 
kloka och djupblickande furstar i deras reak- 
tionsbemödanden, ja att konungar veta att för
bise förtjensten om fäderneslandet, när dessa 
icke stå i harmoni med thronens bemödan
den. Efter hans utträdande liquiderade hans 
hus. Han sålde alla sina egendomar, för att 
betäcke deficiten. Flera år utfordrades der- 
till. För de mödor och offer han bringat, 
skördade han svart otacksamhet., Blott bor- 
grarnes kärlek blef honom öfrig. Men des
sa hade ock i honom haft en oförliknelig vän 
och välgörare. Tusentals arma och nödli
dande hade i honom haft en räddare i nödens 
stund. Hans kassa stod alltid öppen för små 
fabrikörer och handlande. 1830 hade han för
skjutit dylikt folk 13 millioner francs och för
lorade på dessa förskott under handelskrisen 
efter Julirevolutionen 8 % millioner. För en
kor och faderlösa var han en omsorgsfull fa
der, äfven som han tog unga talanger och 
män af duglighet och läraktighet under sitt 
skydd. Thiers har att tacka honom för bör
jan af sin bana, ty den rika bankiren antog 
sig den fattiga skriftställaren. Den bekanta 
skriftställaren Charles Nodier ersatte han för
lusten af flera tusen francs, utan att någon
sin hafva stått i någon förbindelse med ho
nom. En mängd anekdoter lefva i folkets 
mun, huru han fattade de fattiga och olyckli
ga under armarne, utan den ringaste utsigt 
'ill någon ersättning. Och det är hans hfs 

skönaste beröm, att hafva varit folkets stör
sta välgörare. Att en sådan man icke allde
les var tillintetgjord, uppväckte en allmän 
glädje. Endast långsamt förbättrades hans vil— 
kor ; men han visade sig dock i dessa sorgli
ga dagar verksam och modig. 1837 kunde 
han åter börja sina förrättningar under namn 
af Banque sociale. Hade han förut sökt att 
upprätthålla och höja statskrediten, så ville 
han nu också gifva privatkrediten starka stöd. 
Genom grundläggandet af sin berömda Caisse 
générale du Commerce el de l'industrie har 
han gifvit detaljhandeln större fördelar och 
säkerhet, än Frankrikes bank har gifvit gross
handeln. Laffitte erhöll också åter plats i De
puterade kammaren och visade sig derstädes 
ytterst verksam i alla industriella och comer- 
ciella frågor, men salt för det mesta på yt
tersta venstra sidan, bildande opposition emot 
den Orleanska dynastien. Smärtsamt rör det 
oss, att han en dag offentligen bad Gud och 
menskligheten om tillgift för sin medverkan 
till Julirevolutionen ! Louis Philips ministeri
um betraktade honom till slut endast som op
positionsman, bekämpade honom öfverallt, sök
te att göra honom alldeles oskadlig och lät 
förtroendei till liberalismen och Julirevolutio
nen falla igenom vid de allmänna valen. Tu- 
illeriernas kabinett var honom, ännu under hans 
sista sjukdom, fiendligt sinnad; h varken hof el
ler minister visade för hans död något delta
gande. Han dog af en lungsjukdom, hvaraf 
han lidit sedan sitt 10 ar.

lians död utsonade hans politiska fiender. 
Den 30 Maj var för hela Paris en sorgedag. 
Kamrarne höllo ingen sammankomst, universi
tetet var stängdt, verkstäderne stodo slilla och 
Paris’ befolkning var på benen, för att beled
saga Laffittes lemningar till dess hvilorum. 
Båda portante i hotell Laffitte voro beklädda 
med svart. Liket hvilade på en katafalk, som 
belystes af hundratals ljus. Det ofantliga lik
tåget rörde sig från gatan Laffitte öfver Bou
levard des Italiens genom Rue de la Paix och 
Rue Rivoli till kyrkan S:t Roche, fvå stat
liga squadroner municipalgardc till häst och 
två squadroner dragoner öppnade tåget kl.
12. Efter dem följde två bataljoner infante
ri, en bataljon nationalgarde och general Car- 
bonnel med sin stab. Likvagnen dio0» af fy 
ra svartklädda riktbetslade hästar och var 
om^ifven af trenne leder Linieinfanteri och en 
hedersvakt af nationalgardets grenadjerer. 
Snibbarne al det med silfver rikt stickade hk- 
täcket uppburos af Thiers, Dupin, Béranger 
och Arago. Efter likvagnen följde Laffittes 
hela hushåll, hans bokhållare, kassor och tje- 
nare och efter dessa hans broder Peter Laf

fitte jemte den aflidnes mag, fursten af Mosk
wa och andra anförvanter. Till dessa sluta
de sig pairerna och de deputerade, flera hun
dra till antalet, männer af alla partier och 
färgor. Derpå i brokig rad några tusen na- 
tionalgardister, handelsståndet, elektorerna från 
Rouen och 1200 studenter, fyra och fyra, 
hvardera med en immortellbukett i bröstet. 
Likvagnarne, öfver 40 till antal, hvaraf två 
af konungens, en af madame Adelaides och 
en af hertigens af Orleans, hade kört direkte 
till kyrkan S:t Roche, hvars hufvudingång var 
sirad med ett stort svart draperi i form af ett 
tält med rika veck och silfverinfattningar och 
ofvantill ett L af silfver, sjelfva kyrkan var 
behängd med svart och silfver och glänsande 
belyst. Öfverallt var den dödes namnschiffer 
anbragt. I skeppets kor stod en katafalk för 
kistan. Sorglåget slutades af en bataljon na
tionalgarde, en bataljon municipalgarde, två 
bataljoner Unie, en bataljon artilleri, två squa
droner beridet municipalgarde, två squadroner 
husarer och fyra kanoner jemte krutvagn. 
Efter dessa slutligen en mängd nationalgardi- 
ster utom tjensten, 8 i hvarje led. Ceremo
nien varade till kl. 2, sedan rörde sig tåget 
till Père Lachaise, dit det ankom kl. ’/.26. In
fanteriet ryckte in på densamma, men artille
riet deremot uppstälde sig längs kyrkogårds
muren på den yttra Boulevarden. Tåget pas
serade Bastiljkolonnen med tystnad. Vid graf- 
ven talade Peter Laffitte, Arago, Garnier-Pa
gès, Visinet af Rouen, Dupin och studenten 
Gouache. Arago och Pagès talade i en så 
passionerad republikansk ton, att alla ministe- 
riella tidningar den följande dagen anföllo 
dem med giftig penna. Hänvid kl. 8 anträd
des återtåget.

Så föll en af de sista pelarne för den 
franska folkfriheten, julirevolutionens sista ko
ryfé. Sin andel i densamma skall han till 
och med på sin dödssäng hafva ångrat. Hans 
förtjenster som statsman har intet parti sä 
högt värderat, som hans karakters renhet och 
redlighet, hans oföränderliga kärlek till si! t 
fädernesland och hans uppoffringar för alla 
hjelpbehöfvande och nödlidande. Oaktadt al
la olyckshändelser skall han dock hafva ef- 
terlemnat en kontant förmögenhet af 6 millio
ner francs och dagen före sin död ännu till
intetgjort en portfölj mod betydande skuld
förbindelser. Fred med denna menskligheten» 
stora välgörare och sanna hedersmannen» a.-Aa.
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Ætnas utbrott i December 1842.

Vesuvs krater (genomskärning).

Calderas krater på Corvo.

-.C

Om vulkaniska före
teelser.

Bland de mångfaldga, mer eller min
dre imposanta företeelser: a i naturen, 
firo i synnerhet utbrotten ai underjor
disk eld och smältade mnssor, upp
stigandet ur jorden af ofta omätliga 
ängpelare, uppkastandet af gytja, asp
halt och hydrogen ; uppspringan det af 
varma, genom tryckningen af elastisk 
ånga uppdrifne, geiserkällor, med ett 
ord : alla vulkaniska företeelser, som 
draga hela vår uppmärksamhet till sig, 
och som hafva väckt vetenskapsmänner, 
såsom en A. von Humboldt, en Leopold 
von Buch och andra till de otröttliga- 
ste forskningar. Idet de för det mesta 
erbjuda den imposantaste anblick, öpp
na sig Lär för iakttagaren naturens 
hemligaste och underbaraste verkstäder 
och låta oss först rätt känna den Hög
stes allmagt och vishet, som framkallat 
så väldiga naturkraiter, stält dem under 
sin visa ledning och genom dem fram- 
bragt så storartade förändringar på vårt 
jordklot. Gåta på gåta tränger sig här 
på iakttagaren ; framför allt sträfvar 
han att lyfta den slöja, som omhöljer 
jordens inre hemligheter, och en ren, 
besjälande glädje uppfyller honom, när 
han törs hoppas alt hafva lyftat en al
drig så liten flik af denna slöja. Be
undrande står då menniskan framför na
turens jättelika verkstäder och tosen e- 
rinringar om de mäktiga förändringar, 
som dessa oberäkneliga naturkrafter 
hafva frambragt, tränga sig då ovilkor- 
ligen på honom. Här reste sig nya berg 
ur jordens sköte, der störtade berg ned 
uti omätliga djup och jorden öppnade 
sig i ofantliga remnor. Hela städer begrafdes 
under vulkanisk aska och glödande lava, bre
da eldströmmar vältrade sig likt ett eldhaf 
hän öfver leende blomsterfält och förvandla
de dem till öde öknar. Glödande massor upp
slungades med väldig kraft och ofantliga ask
skyar fördunklade dagsljuset, ja till och med 
ur hafvet stego flammor upp, och der, hvar- 
est annars fiskarne tumlade sig, reste sig nya 
öar, hvilka snart blefvo en ny källa för men- 
nisko- och djurverldens välsignelse, eller ned- 
sönko de plötsligt i det oändliga djupet.

Men bland alla dessa vulkaniska eldstäder, 
hvilka omslingra jorden såsom en gördel, är 
det obestridligen dessa, med få undantag kä- 
gelformiga berg med sina eldgap, som före
trädesvis 
kalla dem vanligen vulkaner eller eldsprutan
de berg. Deras topp består af trachyt- trapp- 
porphyr-, ett kornigt,' rispadt, sönderklufvet 
malmberg af glasartad feldspath, med glim- 
merblad och dylikt, för öfrigt matt och af

förtjena vår uppmärksamhet. Vi

lllustreradt Söndags-Magasin.
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Mauna Roas vulkaniska utbrott d. 10 Jan. 1844.

gråhvit färg, grått i gult eller rödt, 
eller ock öfvergående i grönt. Ofvan- 
till, i midten af käglan, visar sig en 
håla i omvän t kägelformig gestalt, 
utur hvilken uppstiger såsom ur en skor
sten, den sig i djupet bildande gasen, 
och hvarur lava framflyter och enskil
da fasta massor uppslungas. Vi kalla 
det krater, och den linie, der den inre 
och yttre ronden sammanträffa, kalla vi 
kraterkanten. Genom den stora massa 
af flytande lava, som ibland genombry
ter de på kanten upptornade massorna, 
äfvensom af många andra orsaker lida 
dock icke sällan kratern liksom hela den 
verksamma vulkanens topp en än mer, 
än mindre påfallande gestaltförändring, 
och kägelformen går derigenom som of
tast itill en del förlorad. Ibland eger 
ock ett utbrott rum på käglans sido
väggar, istället för från djupet af den 
förhanden varande kratern, hvarigenom 
en ny bikägla uppstår, såsom det t. ex. 
har varit fallet med Ætna. Ibland upp- 
häfver sig ock nr kraterns djup en ny, 
mindre kägla, som är försedd med sin 
egen krater. Uti många vulkaner, t. 
ex. Vesuv, kan man för öfrigt, då de 
äro i hvila, nedstiga i det inre af kra
tern.

Efter Leopold von Bnch, låta alla
jordens vulkaner indela sig i tvänne vä
sentligen från hvarandra åtskilda klasser,

-wwsa i

Vulkanen Erebus på Victoria-landet, upptäckt af kapt. Ross.
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iiåinligen Centralvulkanerna bildas'medelpunk
ten af fiera ät alla sidor verkande utbrott ; 
Radvulkanerna deremot ligga i en rad, ofta 
på ringa afstånd ifrån hvarandra. Alla cen
tralvulkaner äro trachytkäglor, som resa sig 
ur midten af basaltartade bergformationer ; 
radvulkanerna stiga deremot ständigt upp ut- 
ur det inre af urbergen och under ryggen af 
bergskedjan.

Centralvulkaner' finna vi t. ex. på de Li- 
pariska öarne Stromboli —; på Sicilien — 
Ætna —; pâ de phlegræiska fälten ■— Exo- 
nier pâ Ischia, Vesuv —; på Island — Heck- 
l" —; på de Azoriska öarne — Pico, S:t Ge- 
< rg —; på de Kanariska öarne — Pico de 
Teyde pä Teneriffa —; pâ Gröna Uddens öar, 
l'Ttogo, Ascension —pâ Gallopagos-, Sand
viks-, Marquesas-, Sällskaps-, Vänskaps- och 
Bourbonsöarne ; men Radvulkanerjpâ de gre
kiska öarne — Santorin, Milo och hvad de 
vidare kallas —; å estauslralicn—Tanna, Ambr- 
rym, \ ulkanoön vid S:ta Cruz, eldberg pâ 
IXybritanien och Guinea — ; Sundöarne —■ 
Wawani på Amboina —; Moluckerna och Phi- 
lippinerna, de Japanska och Buriliska öarne, 
Kamschatka, de Aleutiska öarne, Marianerna, 
Chili, Quito — Cotopari — ; pâ Antillerna, 
Gnatimala och Mexiko. Dessutom hör härtill 
den ständigt rykande Gebbel Teir pâ kusten 
af Arabien och förmodligen också Cerro de 
ia Giganta i Californien. Delta vulkanernas 
sammanträngande, än i enskilt a runda grupper, 
än i länga sträckningar är för öfrigt bevis nog, 
att de vulkaniska verkningarne icke äro af- 
hängiga af obetydliga orsaker, som ligga nä
ra ytan, ulan af stora djupt ingripande före
teelser.

Vi öfvergå nu till Sjelfva dej vulkaniska 
utbrotten. De höra ostridigt till de praktful
laste uaturskådespel, och det skulle vara ett 
fåfängt försök, atfskildra deras imposanta skön
het med ord. Liksom med signaler bebådas 
på förhand det lika upphöjda som fruktans
värda skådespelet af ett vulkaniskt utbrott, 
genom lätta rörelser i jorden, hvilka äfven 
kunna öfvergå till härjande jordbäfningar, om 
<ie påföljande eruptionerna höra till de våld
samma. Ibland föregås sådana utbrott af en 
mitd ljumhet i temperaturen ; källorna uttor
ka, det gröna grästäcket börjar gulna. Jem- 
' äl drager halvet sig på länga sträckor till— 
o.uva och tycks hafsytan, tillfölje af jordbäf- 
iiingen, liksom vara bragt ur sitt läge. Efter 
jordbäfningen valta sig mörksvarta rökskyar 
ur eldgapet, oväder uppstär, enskilta ljungeldar 
genomkorsa lui ten, ständigt lifligare höres 
torndönet i bergets inre, eldflammor och glö
dande massor af lava uppstiga vexelvis genom 
dess öppning, pimpsten och vulkanisk aska ut
kastas, än långsamt, äu mod omätlig häftig
het. Härpå börjar lavans utbrott, som jemte 
ångorna frambryter i flytande eldströmmar ur 
sidoöppningarne , eller störta de ur sjejfva 

kratern. I det den alltid i kraft tilltagande 
eldströmmen framvältrar, uppstiga ur densam
ma eldröda flammor och flamma upp till de 
omätliga skyarne af rök och aska. Ännu in
nan lavan upphört att flyta, börjar också ut- 
kastningen af aska, som ofta milslångt bortfö
ras, under det att tallösa blixtrar genomkorsa 
de svarta skyarne. Ibland störta också omät
liga vattenmassor af sjudande vatten fram ur 
vulkanen, ty snön pâ toppen smältas af hettan; 
icke sällan nedflyta också, likt vattenströmmar, 
massor af drifsand och slamm, om starka regn
skurar beledsaga eruptionen, och upplösa och 
uppblöta jordskorpan. Sedan ett utbrott 
fullständigt upphört, uppstiga slutligen giftiga 
gasämnen ur vulkanens sprickor och hål; des
sa kunna vara mycket farliga, ja dödande, när 
de inandas af menniskor eller djur.

Utbrottet af en vulkan varar ofta flera tim
mar, till och med dagar, med afväxlande häf
tighet och afbrytes icke sällan af långa pauser. 
Ilvad flytningen af lavan angår, så sker detta 
blott i början hastigt, då massan är smält all
deles igenom ; ty när den, liksom slaggen af 
smält metall, vid beröringen med den yttre luf
ten-, mycket snart börjar kallna och hela mas
san redan i sig sjelf är något seg, så tilltager 
långsamheten af dess flöde allt mer och mer. 
Vanligen hårdnar ytan, redan under det de un
dra lagfen ännu fortfara att flyta, ja man ser 
ofta stora stycken, af redan hårdnad lava sim
ma fram på den glödande strömmen och kros
sas mot hvarandra liksom isstycken. Lång
sammast går det med afkylningen af den inre 
massan, och till och med efter flera månader 
visar en ström, lång tid sedan den afstannat, 
ännu spår af inre värme. Att för öfrigt en 
mera lutande nejd befordrar en hastigare fart, 
förstås af sig sjelft.—Lavans vanliga bestånds
delar äro feldspath, labrador, augit och titan— 
haltigt magnetjern, med hvilka väl äfven leu- 
zit, sodalit och andra mineralsubstanser hafva 
förenat sig. Den hårdnade lavan synes ofta 
porös, genomborrad, blåsig, brättet ojemnt, af 
skiljaktigt korn, ibland ochså musselartad. Fär
gen beror af dess mindre eller större mängd 
af enskilda beståndsdelar, visar sig dock för 
det mesta grå eller brun i åtskilliga nyanser, 
mindre ofta röd eller svart.

Efter denna allmänna skildring af vulkaner 
vare det oss tillåtet, att underkasta några af 
de intressantaste en noggrannare betraktelse. 
Vi öfvergå först till Ætna, alldenstund dess 
rysliga utbrott 1843 säkerligen ännu är hos våra 
läsare i ett friskt minne; en skildring af denna 
vulkan skall derföre säkerligen blifva välkom
men för alla.

Ætna ligger på östra kusten af Sicilien och 
reser sig öfver hafsytan något mer än 10,900 
fot, men synes icke nu mera såsom en enda 
jättekägla, utan bildar snarare ett helt berg af 
käglor, alldenstund genom upprepade utbrott 
många mindre vulkaner hafva uppstått rundt

omkring densamma. Vid foten skall dess om- 
krets belöpa sig till 20 tyska mil och så som 
ett verkligt paradis skildras de nedra regioner
na af denna jättevulkan. Genom förvittrad la
va och aska har jordmanen blifvit utomordent
ligt fruktbar, klimatet är äfven mycket gun- 
stigt, och således skådar man här talrika å- 
kerfält, herrliga vinplantager och förtjusande 
trädgårdar, afväxlande med yppiga ängar, som 
pråla med tusenfaltig färgprakt. Endast här 
och der afbrytes den retande nejden af sträfva 
ännu icke förvittrade lavamassor. Landtskapet 
vinner dessutom ofantligt medelst de talrikt öf
ver detsamma spridda städer och byar. En 
grön gördel af skogspartier omgifver den med- 
lersta regionen, jättelika ekar resa sig här, af
växlande med hela skogar af kastanieträd, och 
mai ken betäckcs af aromatiska växter, hvilka 
fvlla luften med vällukter. Har står ochså Ca- 
stango di cento cavalli, d. ä. de hundra hästar- 
nes kastanjeträd. Detta träds stam har näm
ligen ett så omätligt omfång, att enligt en gam
mal saga 100 hästar kunne rymmas uti dess 
ihålighet. Dock, tidens tand har endast 1cm- 
nat litet quar af detsamma; blott fem grönskan
de partier ofvantill finnes nu i behåll, för att 
beteckna det gamla trädets 152 pariserfot sto
ra omkrets. En grön gräsplan utsträcker sig 
på ihålighetens botten, der fordom en hydda 
stod tiU mottagande af resande. Detta natu
rens under star icke ensamt i denna skog ; ty 
tesande försäkra, att ännu många andra ka— 
stanjträd på Ætna utmärka sig på samma sätt 
genom deras omätliga tjocklek, ja att många 
äro ännu märkvärdigare än detta cento cavalli. 
— Öfver nämnda gröna gördel börjar snöregi
onen, en kal, öde och till och med om som
maren med snö och is betäckt nejd. Blott vid 
den undra randen finner man ännu sparsamt 
växande plantor, men längre upp skådar ögat, 
med undantag af några sträckningar betäckta 
med lavaaska och sand, intet annat än snö 
och is.

Så väl för svårigheternas skull, som måste 
öfvervinnas, som också för vägens längd, hvil- 
ken från Catania till bergets topp utgör åtta 
mil, anses cn resa upp till spetsen af Ætna 
såsom ett viktigt företag. Dock Ætnas resli
ga kropp, frän hvars mäktiga höjd man har 
de vidsträcktaste, mångfaidigaste och mest 
storartade utsigter, har alltid lockat reslystna till 
sig, som haft för ändamål att bestiga och ut
forska detsamma, och många äro de, som haf
va offentliggjort de iakttagelser, de samlat på 
denna sin resa. Till dessa höra t. ex. Jacobi, 
som besteg vulkanen 1787. Ilan skildrar den 
öfversta regionen såsom utomordentligt'tröt- 
tande, isynnerhet för den mängd skarpa lava
stycken, som betäcka vägen. Änskönt under 
högsommaren — den 7 Juli — var dock köl
den ytterst kännbar och man måste, för att 
värma sig, ofta stiga af från mulåsnan, för att 
fortsätta vägen tjll fots. Den tunna luften i
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i denna höjd af atmosferen försvårade ande- 
dräglen. Ætnas krater, ur hvilken ångorna 
oafbrutit uthvirfla, har ett omfång af nära 500 
steg. De inre väggarne fann Spallanzani nä
stan lodräta och en half italiensk mil djupa. 
På afgrundens botten varseblef han ett rundt 
hål af 25 alnars diameter, hvarur tjocka sky
ar af svafvelånga vältrade sig, och der det 
från tid till annan i djupet en flytande och 
glödgande massa af blodröd färg visade sig. 
Kraterns inre väggar, äfvensom grunden voro 
öfverdragna med orangefärgade ränder af Sal
miak och svafvel. Det förslås för öfrigt af 
sig sjelft, att kratern såväl invändigt som ut
vändigt har lidit betydliga förändringar och 
ombildningar efter hvarje nytt utbrott.

Om Ætnas utbrott före kristna tideräknin
gen hafva vi mycket obestämda underrättel
ser. Från år 40 efter Kristi födelse uppgå 
utbrotten till mer än 60, och de från 1160— 
1169, hvilka nästan utan afbrott fortsattes och 
som beledsagades af fasansfulla jordbäfningar, 
höra oslridigt till de häftigaste. I staden Ca
tania odelades deriganom en mängd bygnader 
och 15—16000 menniskor tillsatte lifvet. Ar 
1329 utkastade berget omätliga massor af a- 
ska. Hela trakten deromkting blef beläckt 
af denna aska, som till och med flög till na- 
boön Malta. Vid utbrottet 1775 bröt en stor 
vattenström fram ur bergets öppning, flöt ned 
ål berget och erhöll på många ställen en bredd 
af 1J4 italiensk mil och derutöfver. Vattnet 
var saltaktigt och hett, betäckte allt med sand, 
oom det förde med sig, öfversvämmade fält och 
vägar, och anstälde ofantliga förödelser. Pä 
denna vattenström följde snart utbrotten af 
eld och lava, hvilka bröto sig en öppning djupt 
under kratern och störtade ned såsom en o- 
niätlig eldström 600 fot bred. 4 id utbrottet 
1785 stego många eldpelare pä en gång i 
höjden, och sednare tycktes hela toppen haf
va blifvit en förfärlig glödande massa. Höj
den af de två största eldpelarne uppskattade 
man till två italienska mil, och hela den vul
kanska utkastningen angifver man, enligt an- 
stäld ungefärlig beräkning, till 6,218,661,276 
kubikfot. Vid utbrottet 1819 var staden Ca
tania åter i stor fara ; en gynnande vind be
friade den dock från ett tjockt askregn, och 
den två mil breda, 15 fot tjocka lavaström
men tog nära staden en annan rigtning. Dess 
största längd utgjorde 14 italienska mil. Om 
utbrottet den 27 Nov. 1842 skrifver ett ö- 
gonvittne följande : ”Hela kratern stod i låga 
och öfver densamma sväfvade en girandol af 
glödande stenar, som nedstörtade åt alla si
dor. Det var ett oafbrutet uppstigande af 
glödande massor, som stego upp och ned, ge

nomkorsade luften, och som tycktes endast 
genom den omätliga höjd, de uppnådde, röra 
sig med långsamhet. Millioner på millioner 
följde efter hvarandra utan afbrott, och de 
högste bland desamma tycktes i himmelens 
mörka blå vilja blanda sig med de eviga stjer- 
norna. Kratern var ofvantill klufven, och den 
hvit- och röd glödande elden vältrade oaf
brutet ned, medan de glödande stenarne prass
lade i lullen. Massor, många centner tunga, 
uppdrefvos 2—3000 fot, fackformigt uppstrå- 
lande från en punkt, och förrän dessa ännu 
hade uppnått den högsta höjden, genomkors- 
sades de af ett nytt stenregn. Några af klipp
massorna störtade tillbaka i eldgapet, andra 
föllo på den yltre sidan af käglan och rulla
de och bullrade med väldiga språng, ännu 
glödande röda, ned öfver askhögar och lava. 
Den sednare delade sig i åtskilliga strömmar; 
hufvudströmmen hade en bredd af 600 fot. 
Detta glödande haf flöt föröfrigt pä ouppod
lad jord och anstälde denna gång ingen s ada.

Om utbrottet den 17 Nov. 1843 berättar 
professor Genomellaro i Catania till den be
kanta och högtvärderade geologen von Leon
hard följande:

”Ännu hade ej ett år förflutit efter den 
eruption, som började den 27 Nov. 1842, och 
hvars företeelser slulade den 28 December, 
då åler den 17 Nov. detta år klockan 2 ef
termiddagen 15 gap öppnade sig efterhand på 
den vestliga bergskanten, i den ”öde” regio
nen. Från alla dessa gap uppsteg rök, och 
en stor mängd glödande slagg och vulkanisk 
sand utkastades derur ; på samma tid bäfvade 
jorden och man förnam underjordiskt brakande. 
Tio af dessa öppningar befunno sig hvarandra 
så nära, att den från djupet uppspringande la
van mycket snart bildade en klyfta af 400 
stegs längd och omkring 50 stegs bredd. Vr 
denna klyfta utgjöt sig eldströmmen med en 
så ovanlig hastighet, att den inom några få 
timmar öfversteg lavan från 1832 och vältrade 
sig åt sidan genom Aderno- och Maletto-sko- 
garne i närheten af Monti Cigitto och Sepe- 
ro. Den följande dagen hade strömmen redan 
genomskridit de odlade fälten å Monte Papa- 
ria, under det den öfver allt anstälde myc
ken skada. I rak linie ryckte densamma e- 
mot staden Bronte och satte dess innevånare 
i en förfärlig fasa, då dessa knappast ännu 
hade kommit sig före efter de utståndna o- 
lyckorna genom eruptionen 1732. Lyckligtvis 
träffade lavan på den mot söder liggande höj
den La Vittoria; härifrån tog den sitt lopp mot 
”Consular vägen”, som förer från Palermo till 
Messina. (Forts.)

We Förenta Staterna i 
Nord-Ainerika.

Kyrkor»
<». Biskopal.

(Forts, o. si. fr. fureg. N:o.)
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Reformed 14’2 9 1Unitarian 56. 3.
Rutgers HL 7 Second „ 129. 8.

Scotch 22 J First Universalists . 153. 10.

Scotch 97. G. United Friend Universal. 91. 6.
Second Avennue 11)2. 1 !• ^dependents 79. 5.
Second Free <j.> ß Providence 123. s

Seventh 175. 13. James Lutheran 187. 14.
Spring Street 118. 8 Mathews 107. 6.
Inion 19G. 14. Herman Synagogue 182. 14,
West 134. 9. Portoguese „ 5. 1.

c. Metlibdistiska. Moravian 32. 2.
First Episcopalian

Second

‘27. 2 ^ew Jerusalem

149. 10- Brooklyn.

94. 6.

Third 67. 5. County Court House 1. 3.
Fourth 155. 10. Savings Bank- 1. 3.
Fill 178. .13. Apprentices Library 1. 3
Sixth 139. 9. Long Island Bank 2. 2.
Seventh 165. 11. Brooklyn Fire Ins. C:o 3. 2
Eighth 166. 11. Phenix 4. "2.
Ninth 128. 8. S:t Anns Epis. Church

Protestant, oafhängiga. 122. 8. S:t Johns 6. 4.
— — 173. 13. Presbyterian 7. 3.
— — 190. 14. Baptist 8. 4.

Primitive 117. 8. Methodist 9 . 4.
— — 160. 11. — 10

Independent 150. 10. -- II. 4.
Mariners 59. 4. Roman Cath. 12 . 4.
Asburg Afric • IM. 14. Street Com. Office 13

5. Market i louse.
'!• Baplistiska. puWic G.U1;U,S

Abyssinian African 69. 5. Hotels

14.

15.

16.

. 2.

t Uppgräfningen vid Ninive.
Ninive, eller Ninus, var Assyriens hufvud- 

stad och grundlädes 2000 år fore Christi fö
delse vid floden Tigris. Denna oerhörda stat' 
skall hafva hait 14 tyska m l i omkrets, skail 
hafva varit försedd med 100 fots höga murai-, 
som voro så hreda, att tre vagnar kunde rym
mas jemsides Murarne voro försedda med 
torn, hvardera af 200 fots höjd. Trois den 
na befästning eröfrades staden af Nahopolasar 
604 före Christi födelse och förstörde den så,
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alt redan 144 år derefter Herodotus ej mera 
kunde finna det ställe, der staden stått. Se
dan dess försvann staden helt och hållet. Först 
i våra dagar har man börjat att allvarsamma
re sysselsätta sig dermed, och slutligen har 
man vid byn Khorsabad, i grannskapet af nu
varande Mossul, funnit den gamla staden.

Bland de stora höjder, som resa sig öfver 
de ofantliga slätterna vid Mossul, är en syn
nerligen vigtig genom sin utsträckning, och 
den förråder sitt ursprung derigenom, att ut- 
ur densamma ofta framsticka murar med hvar- 
jehanda inskrifter. Emellertid doldo byn Khor
sabad, som ligger på spetsen af denna höjd, 
sedan århundraden, för de resandes blickar 
skatter, på hvilkas värde först den fransyska 
konsuln Botta kom att fästa afseende, derpå 
uppmärksamgjord genom en resande landsman. 
H.t Botta meddelade regeringen sina iaktta

gelser, denna antog den föreslagna planen, be- 
vi jande anslag till de afsedda gräfningarne.

Byn Khorsabad inköptes, husen nedrefvos 
och 300 kaldeiska Nestorianer arbetade, med 
hackan i hand under den fransyska architek- 
ten Flandens ledning. Höjden genomsöktes, 
stycke för stycke utgräfdes och uppkastades 
till 21 fots djup, tills de öppna grafvarne för
de i dagen 15 oerhörda pelare och 4 yttre 
fronter, hvilkas murar i en utsträckning af mer 
än 4500 fot voro beläckta med snidverk och 
inskriptioner.

På dessa basreliefer ser man mer än 20 
slagtningar och belägringar, fester, jagter, tåg 
och processioner, hvarvid den oreligiösa kam
pen utvecklar sina hemliga symboler.

Här står en konung, med hjelmen på och 
bågen i handen, på en stridsvsgn. Der går 
en triumf öfver slagfältet, eller drager iu i 

en eröfrad stad. Längre bort gifver konungen 
audiens eller låter han fångar föras framför 
sin thron ; han befaller, att hufvudet skall af- 
slås på en fiende, som förgäfves anropar hans 
mildhet ; i förtreten sticker han sjelf ut ögo
nen på det olyckliga offret. I slagtningarne, 
vid eröfringarne igenkänner man Medcr, Per
ser, Judar och Fenicier, ja till och med Et
hiopiens negrer. Man ser öknens Araber, som 
framföra hästar till skänks åt ”konungarnes 
konung.”

På denna vid Khorsabad funna basrelief 
är allt ätergifyet med stor konst och lefvan- 
de uppfattning, och man förvånas öfver min
nesmärken af konstnärer från 8 à 9 århundra
den före Christus, ja kanske från ännu äldre 
dato.
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IBotftäbte. 
A. geoyolbftaöt. 
B; Sanbfttnh. 
C. ffiteben. 
l>. JKariabiif- 
E. ftleubåu. 
T. 
O. ilfcrgrunb. 
H. âîeffau.

ftHäfte unb ©ärten.
a. ©t. Sterbanéplnf unit 
■ Dem Bsm).
e. Xui s<jof. 
c; &abt Warft. 
». gubenplo».
h. fçteiung. 
v. (Stoben.
g. fSbinotitenrlaj. 
». Weuet ÿnraberlab.
i. SofaMrhiis.
k. ©odplag.
i. Boitegaiten. 
H -fcofgatten.

s. Jtitienolap.
"■ Sibroeinmnttt.

®»tanif*tt ®otl<n.
9. tbftmatft.
K ®etteibemutft u. Vaim 

9 tube.

Safteten unb Xborc.
1. gibetbaflei.
2. Stotbe ®aftei.
3. ®onäogabaft(i.
4. ÇÇifdjertbor.
5. Steuc Sbotbefhi.
6. ©cbottenboftei.
7. ©(bottentbor.
8. Wolter Saftet.
ft. Aaittt’Sraiijibot-

10. Séreelbaftei-
11. »urgtbor. .
12. luguftinetbaftei.
13. Jtârntbnettbor.
14. aSaffertunftbaflei.
15. ©eiletft«tettl)»r.
16. Srubentbotbafrei.

17. Stubentbor.
18. Bonsinitanetbaftei.
19. ^aurtinautbtbct.
Deffentlirfie feebäube.

a. .ffatletl. ténigl. ®urg.
b. Unieeeftiät.
r. 3eugbau«.
<1. <5nbif<bôfli<bet ÿalaft.
e. gnfonterietaietnc.
f. tKünjgebaubc.
k. -bofomntbeatet.
». SnealibcnbauJ.
i. 3oUamt.
к. æeloebete, mit b'em linti 

bojan ftebenben fütfll.
i ®d’,»?J'Unberg. ^poloi«.
’ “Xobelgarbe.

m. (SufebouS.
л. Xberefianum.
o. ÿteibiuS.
p. KarfhilL
q. JtarWtirdbe.
r. ÿjlpteibn ifdie» Snftitut.

s. Jtafetnen. m
t. ibeater an ber ®ien.
u. Stalten i feb e SRobelgarbe.
v. Ungarifefce Stebelgarbe.

<5timinalgcria)t.
X. allgemeines Kranlen’ 

baué.
>. ÜRilttaiefrital.
z. .Jetenbauö- .. . 
aa. ®etfcrgi<ng®baue. 
bb. t. !. tporjeüanfabrit. 
ec. æaifenbaub.

«tragen.
1. sägetMilc;
2. ffltatetftraje.
3. Saborfteabe.
4. 3ur ijranjenibtuar.
5. (Bem iabot.
«. .ipeerngaiJe.
7. ssilienbrunngafft.
8. ftleue Safte.
9. Banaufttapt.

10. ïuguftenftraSe.

Il- æom ïugarten.
1i. ^toterftrabe.
13. am Slaciä.
11. 8anbfttabe<^auptftr.
10. iaitetgofte/
16. OrtbeeggafTe-.
I~- Siittergaije.
13. Xntengaffe.
Il>. Siibengafie.
10. SBaaggaffe.
U. 'Paulusgrunb-^aupt* 

Stabe.
22. Ungatgaffe.
.23. Rennmeggafte.
24. Jafangafte.)
2-5. ^eugaffe.
28. ÿaroritentiniefttabe.
27. alte æiebnet ^aupt* 

fttare.
28. üRap.'einbbotfer^aurt« 

ftraje.
28. SUeegaffc.
30. ©cbmeletlgafte.
31. Buifengaffi.

32. Jtleine neue Safte.
35. üXittetftetg.

8ieben<törunngaffe.
35. ®teben«®tunnenn>iefe.
36. Keumiebet ^aurtftr.
37. Sxiesgafte.
38. «etnrtecbtêboTfètftr.
39. tberfiftbfgafte.
40. 3tegelofengafte.
4/. ätumüblgaffe.
42. æargaietben » Sange« 

gaffe.
43. Hange Safte.
44. ^>unb6tburmet»Hinie« 

©etabe.
45. ïn bet «ien.
36. EibetraäbtgafTe.
47. u. Xnnagaffe.
48. Xnnagage.
49. Brei ^iufeilen«ffiaffe.
50. Xetbgaffe.
31. Sumpenbetfet^aupt« 

fttafte.
62. Satingtube.

55. TOaticbilfet'^aurtftt.
54. 'penjinget ©trabt.
55. »utggaffe.
56. (Sntengaffe.
57. Sange Jteftetgaffe.
SS. 3eiglet Safte.
59. Xm J)lafl.
60. Uieuftift.
61. gelbgaftt.
62. «coetanigaffe.
63. Settftenfelbet 4au»t« 

fttafe.
64. XKSet(ftenfelb«^aupt«

65. ̂ Sa|tPbftäbtet Jtaifer«

66. Settftenfelbet ©trabe.
67. ÎÇIottanigaffe.
68. Xlfttgaffe t-b. Stäupt« 

ftrabe.
69. ©gitalgafte.
10. Xm Xlftetba4.
74. îîuSbotfet ober lobet« 

bauptgaffe.

72. æâfttingtt (ft4
73. Sicbtentbalet £ 

tete ^aurtfttat'
74. Sangt Safte. ,
75. Beet Koftre^
76. ÇatjeUangaftb
77. ètftmibtg.aftc.
78. .'pct>le ©trab«.
79. gramer Safte.

Hinten.
gtubbatfet Sinit. 
äßäbtinger Sind 
■öttrnalfet Sinit', 
Setdjenfelbct Hin1 
ÜRntiabilfet Sin«

a. Sumpenbotfet ‘
b. ©tftônbtunner t1
c. JRagleingbcti'-t
d. Waootiten’Sm«'
e. ÖeloebeteiSinit'

6t. æatict Sen« 
Stbberger Sinti-

Nästa N;r ulgifves den 11 November. Enkla JVtr säljas à S sk. Sätgs. C. Petersens Officin, 1849.




