
V^' Bladet utkommer hwarje Lördag. Prenumerations afgiften erlägges med 5 hos G. L. Sii!
med tillägg af Postförwaltarearfwodet och försänbningöprocenten. Annonser emottagas alla dagar hos G. L.
införes icke nägon annons under 40 penni och böra inlemnas fenast kl. 12 om fredagen. Prenumrauter i staden

innehålla, tunna wi omnämna nägra poemer af
den lända signaturen I'.I^., bland dessa äfweu
"Skäl för Borga damer," dctzntom ett föredrag
af den förtidigt bortgängne professor Nosenborg,
samt ett nrwal af nylandska folkwisor med melo»
dier och piano accomftagnemang. Häftet torde
blifwa e>.i passande och kärkommen julgafwa.

IS UIi» L2!. K n Jfr Ad ilIIMiI
utgifves nästkommande år 1873på sam-
ma sätt och af samma redaktion som
under innevarande år.

Prenumeration emottages hos hr G.
L.. Söderström härsiades med 5 mark
for helt och 2 mark 50 p:ni förhälft
år samt å landets samtliga post-
kontor med tillägg af postförvaltarear-
vodet och försändningsprocenten. Lösa
nummer säljas a 15 penni.

HU?* Emot särskild afgift af 1 mark
för året kringbäres tidningen Ull resp.
prenumeranter inom staden.

domkyrkosyhlomannen
Vlomqwist.

gS5* Kollekten,tillfaller fängelseföreningen.
SWT* Vibtlförllaring näsia onsdag kl. 9 f. m.

gen: t. f. pastor Molicrg.
Ifinska kyrkan, högmcssan:

Domsöndagen predika:
IDomlyrlau, hö.zmcssan,istads- och landöförsamlin-

N o r 8 å.
Uppbörd af rotemedel frän lediga rotar inom

Borga landskommun werlställes d. 2 december
frän kl. 10 f. m. isocietetshuset härstädes, äf-
wensom af arwoden för de af kommunen utsedde
ombudsmännen för wärdenngen af den förBor-
gä-Kerwo jernwäg exproprierade marken.

En ny lai byggnad af sten. Wi hafwe siere
gänger päpekat det miserabla skick, hwarnti sta-
dens kaj befinner sig samt nödwändigheten af en
kaj af sten, som småningom sinlle uppföras.
Det kan derför ej wara annat,än glädjande att
finna, det handtwerls- och fabriksföreningenhär-
städes wäckt förstag om att kajen wid stadens
siskarhamn mätte ärligen smäningom uppbyggas
af kilad sten till undwikande af kostnaderna för
ben der förutH anlagda träkajeus underhäll ock)
framdeles ombyggande.
> Om 20 famnar ärligen stulle tunna läggas,
hade staden utan synnerligen tryckande omkostna-
der efter fem är en sten kaj af 100 famnars
längd.

Lolomotiw stallet, en lag men solid byggnad
af tegel inwid landswägen, är sä till wida sär-
digt, att tatftläten i dessa d^gar pälagts. Huset
stulle förete ett wackert yttre, derest icke ett lagt

osymetriskt torn, stallmästarens blifwande boning,
stnlle wanpryda delsamma. De tre "eldliästarne"
ha'> cmell^tid fatt ett dugligt stall pä stadig
grund och en liten smidja för sina behofwer.

Ett Parti jernwägshjnl har anländt till sta«
den mtd ångbåten Helmi.

Skollagens tillämplighet. Säsom bekant har
frågan om deu nya skollagens giltighet äswen för
normalskolan blifwit ifräga satt, hwarför faken

Kerwo banans skenor, hwilkas oduglighet för-
ut omtalats, pastäs hafwa blifwitiBelgien pröf-
wade pä ett underlag, som warit underbäddadt
af pä hwarandra lagda böjda jernplätar, hwiltet
förklarar siilnadcniafprofniugsrcsultaten der och
här. Direktionen söker emellertid alt göra sin
rätt gällande mot det belgiska bolaget, hwilket
dock redanfält full liqwid för hela partiet.

blifwit hänskjuten till senaten, hwilken lärcr haf-
wa anfett, att författningen i tillämpliga delar
borde lända äfweu normalskolan till efterrättelse.

Häraf sinlle följa att densamma äfwenitill-
lämpliga delar anses gällande för öfriga existe-
rande skolor. lH- D.)

En minnesfest. Uti ett bref frän hufwudsta-
den, fom kommit oh för fcnt till hända, för att
i sin helhet kunna införas, meddelas bland an-
nat följande: Lördagen d. 23 dennes firar Ny-
landska afdelningen en fest till äminnelse af de
150 är, som förflutit fedan afdelningens stiftelse.
Wid festen, som anställes istudpnthuset,uppföres
äfwen en teaterpies, författad af en nyländing.
Derefter följer föredrag, fång och dans.

En Illlmarllllld, hwaraf inkomsten tillfaller
Soppkokningsanstalten kommer att anstäl»
las imedlet af instuudande december, och hoppas
man, att allmännheten icke heller denna gängstall
undandraga sig, utan likasom förut ihogkomma
denna menniskowänliga inrättning med friwilliga
gafwor. Bidragen emottagas af fruarna Wa-
sasijerna och Sneckenström samt fröknarnaBjörk-
man och Johansson.

En dans-soiree »ned föredrag och fäng,hwar-
af inkomsten .tillfaller friwilliga braudtärens bi-
bliotek, anställes tisdagen d. 26 dennes i socie-
tetshuö salongen.

Mlmmntgifwct af Nyliiudingar, femte häftet,
utkommer, till julen. Bland de artiklar,
som det tcmmeligen digra albumet kommer att

Literatur.
En natnrforsiarcs resa oulkring jorden af

Charles Darwin. Den frejdade resanden och
naturfilosofen Darwin, som älsöljde den namn-
kunnige mctcrcologen kapten Fitz Roy under den-
ues resa omkring jorden, har uti delta sitt be-
römda w«nk under form af dagboks anteckningar
lemnat de intressantaste och tillförlitligaste skil-
dringar af djur, wäxter, menniskor o. s. w. uti
de länder, han under sin nära femäriga resa be-
sökte. Expeditionen, hwarS egentliga ändamål
war att uppmäta och kartlägga Patagonien och
Eldslandet, att uppmäta kusterna af Chile, Peru
och några öar i Stilla hafwct samt utföra en
rad tronometriska mätningar omkring jorden, af-
gick den 27 dcc. 1831 frän Dcwonport och an-
gjorde d. 2 ckt. 1836 Englands kuster.

Arbetet, fom nu första gängen upptrader i
fwenst drägt, är med författarens tillåtelse öf°
wersatt frän tionde original-upplagan af dr. G.
Lindström, som förutgjort sig tänd såsom natur-
wetensiaplig författare. Wi.tnnnaej underlata att
såsom prof pä författarens och öfwersättarensstil
och framställning meddela nägra utdrag ur för-
fatttarens stntord eller s. k. återblick.

"Bland de bilder, som djupt inpräglat sig i
min själ, öfwergär ingen ihöghet urskogarne,
när de ännu icke blifwit wanstälde afmenniskans
hand, säwäl de brasiliansta, der lifwetö magter
äro radande, som Eldslandels, der död och för-
gängelse herrska. Vegge äro tempel fylda med
Skaparens mångfaldiga alster; och ingen tan
oberörd sta i dessa »vildmarker, utan att känna
att det finnes mer i mennistan, än endast hen-
nes andedrägt. Dä jag frammanar bilder frän
det förflutna, finner jag, att Patagoniens slätter
ofta fwäfwa förbi mina ögon, och likwäl tatlaS
dessa slätter af alla eländiga och gagnlösa. Man
kan endast beskrifwa dem med negatiwa känne-
tecken: utan boningar, ukn watten, utan träd,
utan berg, gifwa de endast näring ät nägra

Eötöttflca Öea 23 loroemöet 1872.
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?erstro'm härstädes och H landets samtliga postkontor
Söderström och beräknas 10 7^ för petit rad; dock

bladet hemsändt emot erläggandet afI för aret.



Ulysses S. Grant
föddes den 27 April 1822 i Pont-Pleasant
uti staden Ohio, och hans barndom förflöt
lugnt i föräldrahemmet, utan att han dä gaf
lyfte. om en sädan framtida storhet, som han

sedan wunnit. Nid 17 ars älder inträdde
han i militärskolan wid West-Piont och ut-
gick derifrän 1843 säsom underlöjtnant wid
4:de infanteri- regementet. Sedermera deltog
han i fälttaget i Mexico och blef ber ef-
ter affären wid Molino del Ney (1846), ut-
uämnd till löjtnant och wid Chapultapec den 18
Dec. 1847 till kapten. Han lemnade trigstjen»
sten i Juli 1854 för att förestä en garfweri-
affär, fom .hans far hade upprättat. Härmed
fortsatte han nägra är och begaf sig sedan till
staten Missouri, der han blef landtbrutare. Alr
1870 flyttade han derifrän och bosatte sig uti
Galena, en liten stad i Illinois, der han egnade
sig ät fredliga fysselsättningar, till detz kriget ut-
bröt mellan Nord- och Sydstaterna.^ Han blef
dä först anstäld som adjutant hos generalen en
chef, awancerade snart till öfwerste och sedan till
brigadgeneral wid Illinois' wolontärer. Den 27
Dec. 1862 blef han utnämnd till general en
chef och i denna egenskap ledde han unionen till
seger och fönvärfwade sig för alltid ett namn
inom historien. Ar 1863 blef han af det re-
publikanska partiet uppsatt fom kandidat, och den
4 Mars 1869 blef han president öswer Nord-
amerikas Förenta stater ochäterwaldeS d. 6dennes.

Tillständet inom unionen war wid Grants
tillträde ej det bästa. Försnillning och oärlighet
hörde till ordningen för dagen inom de flesta af
departementen, embetsmännen woro opälitliga och
mottagliga för mutor, nationens tillgängar woro
uttömda, en orimlig beställning undertryckte all
industri, och en oerhörd statsskuld hotade unio-
nens kredit med undergäng. Med sin wanliga
energi satte sig Grant till wertet; han omgaf sig
med klocka och patriotiske statsmän, och hans
administration började genast arbeta för lättan-
det af den börda,som trykte befolkningen. En
sträng ekonomi infördes,ialla embetswerk, ohe-
dellige embetsmän straffades eller afsledades,ar-
m^n reducerades till en numerär, som war läg-
re än den under fredstid wanliga, och alla onö-
diga utgifter indrogos. Under Grants fyraäriga
embetsförwaltning har statsskulden blifwit redu-
cerad med mer än 300 millioner dollars (1500
millioner fm) och beskattningen med 250 milli-
oner dollars (1250 millioner fm). Förenta sta-
terna är tillika det första land, fom historien
känner, der anslaget till skolorna är större än
det till arme'».

Ingen del af landet har dragit större nytta
af general Grants administration, än just den
som af honom underkufwades. Han fann det
sädant, som ett inbördes krig allena kunnat göra
det. Han har emellertid gjort ett slut pä maro-
döremes försöt att bränna skolhusen iMissis-
sippi och mördarnes anfall pä unionislerne och
pä den swarte manen iKarolina. Lif, frihet och
egendom äro fätrare än förut och bildning och
sedlighet hafwa gjordt stora framsteg inom unio-
nen. Grants segrer hafwa uppdragit mer än

sex millioner mennislor ur elände samt öppnat
tillgäng till kunskaper för bäde fwarta och hwita
och det stora foltstolesystemet har sträckt sig öf«
wer trakter, der det förut warit uteslutet genom
barbariska lagar. General Grant har säsom
president ädagalagt ett sundt omdöme ech fasthet
wid de principer, han en gäng omfattat. Hans
fjelfbeherskning, energi och administratiwa förmä-
ga, i förening med rättskaffenhet och mod, hafwa
wifat honom wara wuxeu den högstachefsplatfen
inom en stat.

dwärgwäxter. Huru kommer det sig ds, och det
är icke endast förhällandet med mig, att dessa
torra ödemarker fä djupt fästat sig i mitt minne?
Hwarför hafwa icke de ännu jemnare, grönare
och bördigare pampas, hwilka äro till gagu för
mennistornä, gjort ett liknande intryck? Jag tan
swärligen göra mig sjelf reda för dessa känslor;
men det mäste till en del bero pä det fria spel»
rum de lemna ät inbillningstraften.

Slutligen äro bland landstapswyer utsigterna
frän höga berg mycket märkliga, ehuru wisscrli-
gen i ett afseeude icke wackra. När man städade
ned frän Coidillerans högsta tam, fyldes själen,
som' ej stördes af smä detaljer, af de omgifwande
masfornas häpnadswäckande storlek.

Bland eusiilta föremal är kanske iutet som sä
säkert wäcker förwäning, fom den första anblicken
af en wilde i hans hemland, menniftan pä hen-
nes lägsta och wildaste stadium. Tanken hastar
tillbaka öswer gängna ärhundraden och frögar,
tunna wära förfäder hafwa warit fädana meu-
mskor som dessa? menniftor, hwilkaS teckensprat
och miner äro swärbegripllgare för H, än wära
husdjurs; memuskor, som icke tyckas ega dessa
djurs instluit, ej heller tyckas tunna wara i be-
sittning af menskligt förnuft eller ätminstone af
de slöjder, fom medfölja detta förnuft. Jag tror
icke att det är möjligt, att bestrifwa eller mala
olikheten mellan den wilda och ciwiliserade men-
ntstan. Det är skilnaden mellan ett wildt och
ett tamt djur; och en del af det intresse man
erfar wid att se en wilde, är ungefär fnarlikt
det, fom föranleder litet hwar att önska se lejo«
net i dest öken, tigern sönderstilande sitt byte i
de täta snären eller noshörningen ströfwade öf-
wer Afrikas wilda slätter.

Bland de andra ihög grad märkliga fkädespel
wi hafwa betraktat, kunna räknas det Södra
Korset, det Magclhaenska molnet,och de andra
stjernbilderna pH sydliga halftlotet, siydraget, gla-
ciereu med sin blä isström lutande öfwerhafwet
i djerf brant, en lagunö lyftad af refbyggande
koraller, en i wertfamhet stadd wultan och en
häftig jorcbäfnings öfwcrwäldigande werkningar.
Dessa sistnämnde företeelser ega mähända ett

särskildl intresse för mig, till följe af derasnära
samband med jordens geologiska bygnad. Jord-
sialfwet mäste dock för en hwar wara en högst
gripande tilldragelse, dä jorden, hwilken wi frän
wär tidigaste barndom lärt otz anse som en sin-
nebild pä fastheten, har gungat som en tunn
skorpa under .wara fötter; och dä wi fe menni»
skans mödosammaste arbeten i ett ögonblick tull-
kastade, känna wi listigt huru föga hennes om-
slrntna magt betyder."

(Forts, frin N:o 46)

Gtt lefnadsmäl.
"Trött och utmattad hade jag en gäng, pä en

af mina wandringar längt borta i främmande
land, lagt mig att hwila ute i det fria. Ett
wäldigt palmträd hade winlat mig in under sin
stuggrika krona, och bruset frän en förbiflytande
stod, som genom glödande blomster och doftande
bnskager nådde mitt öra, war en wänlig wagg-
säng, som döfwade min saknad. Jag inslumrade.
Dä drömde jag att jag hörde en röst,som sade
till mig: "Du dåre, som tror dig finna hemmet
sä. längt frän det ställe, der,ditt lifsträd har sin
rot! Har du glömt" och da förekom det
mig, att jag äter satt uppe i trädet, och dethwi»
ta huset med de wilda räntorna uppefter muren,
den lilla flickan i gungan, röken frän sjöstumsfti-
pan, de smä bollspelarne —

allt lag framför
mig, leende, inbjudande som en öppnad famn,
och jag sträckte armarne emot det

— dä wakna-
de jag och säg palmens blad susa för aftonwin-
den öfwer mitt hufnmd, som om de velat mot
fjerran. "Hemåt, hcmät, der mitt öga fäst da-
gens ljus och der mitt lifsträd har sin rot"

—
tänkte jag —

och jag drog tillbaka till det land,
hwarifran jag kommit.

—
Hwillen längtan dref

mig icke framät! O, jag älersag de wägor, i
hwilta jag som barn dök ned, och träden och

—
men hwarföre denna skugga öfwerallt? Ha! Fi«
enderne hade trängt in, plundrande,dödande,till»
intetgörande,— det hem, jag folie

—
skulle fräcka

wäldswertare nu beröfwa mig det, deu sista
strimma af hopp, som stod mig äter? Nej, sä
länge min hand förmär lyfta ett fwärd, stäpper
iag det icke!

—
derföre ställde jag mig i fäder»

neslandets förfwarares leder och fick den lyckan
att kämpa, att kämpa wid din sida, Fredrik! I
din wänskap har jag förnummit en wänligwind-
flägt frän hemmet! — Men det lider pä natten,
imorgon stall det afgörande slaget stö, lätom
oh derföre föka litet hwila. War tyst, min wän,
och tack för allt det broderliga deltagande du
frän första stund wisat mig."

En stund derefter sände sömnen dem sin we-
derqwickaude

Han räckte Fredrik handen, som denne med
innerlighet tryckte, under del en tär i hans öga
blänkte i watteldens sten. Den andre märkte det.
Han nickade leende och sade med rörd stämma:
"Gud hälle sin hand öfwer dig, min gosse!"




