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©ratingen brugerBerg, Aasen pr. Holmestrand:
Gaardbruger ©finbertoigen, vestre To
ten; Stortingsmand Frilseth, . Ejds
vold; Landhandler ©øibraaten, Ejds-
Vold; Ole Ellingsen. Vil tor. ©øne*
fog; Jens Hagen, Kristianssand;
Gaardbruger SBenbt, Hadeland;
©aarbbruger Sundby, ©olør; Gaard,
bruger Johannesen, H ur b a le n ; Gaard
bruger Nielsen. Noe s, Hedemarken.

Fra omtrent alle disse Familier er
inbløbet Meddelelse om, at be . ønffer
at? modtage de samme SBørn ogsaa iaar,
tooa samme Tid, som de har erflæret,
at be har bæret tilfredse med Børnenes
Opførsel. Komiteen nærer derfor bet
Qaah, at alle 83ørn, ber ville blive
sendte baabe til de celbre og nye Mod
tagere, ville vise god Opførsel og saa
ledes tocere til Hygge i vedkommende
Familier. Ethvert Barn, som bliver
sendt, vil blive forsynet med Lægeerklæ
ring, ligesom Renslighed vil blive vagt*
taget for Afrejsen her fra Byen.

Idet Komiteen i Mrbpdighed herved
tillader sig at anmode Familier paa
Landet om velvillig at modtage BFrn
i en Tid af inbtil 5 Uger fra Juli til
August, tager ben sig ben Frihed at
indbyde Mænd og Kvinder her i Byen
til at stMe Sagen med Bidrag enten
i Penge eller Tpj, og toil bet minste blive
modtaget med Tak.

Beretning om komiteens Virksomhed

samt Regnstab bil i Lighed med forrige
Aar blive fremlagt for Samfundets
Bestyrelse.

Kristiania ben lObe Maj 1882.
Fru Elife Bidenkaft. Frk. Thea Trosdahl,

Storgaden 49.
Frk. Anna Kreetz,

Industristolen, Akersgaden 63.
Frk. Hilda Weltz,

Komiteens Kassererste, Fattigftlejens Industri,
Toldbodgaden.

Joh. s Heramb,
tzerambs Mejeri. Pilestrædet,

A. Johnsson,

han -benne Bh i det irske Parliament.
Medens ben unge Henry endnu studerede
ved Universitetet, udtalte han aabent, at
han ikke delte sin Families politiske An
fiuelfer, ber var konservative og engelsk
sindede. Fælgen heraf bar, at Råberen,
som var en rig Mand, gjorbe ham
arveløs. Henry Grattan blev dog, da
han baa anden Maade kom i Besiddelse
af en Sum Penge, fat istand til i Lon
don at uddanne sig fom Advokat. Under
sit Ophold i Residensstaden tilbragte
han de fleste af sine Aftener baa Un
derhusets ©afferier og ved Overhusets
Skranke, hvor han havde Lejlighed til
at beundre Lord Chathams Veltalenhed.
I 1772 benbte han tilbage til Irland,
hvor han i 1775, ved Lord C har le;
m o nt s Hjælp, fik Plads i Parliamentet.

Han henvendte straks sin Opmærk
somhed baa sit Fædrelands politiske
Stilling, og foresatte fig at inbbie sit
Liv til dets Frigørelse og Gjenftdelfe.
Som tfølge af sin sjeldne Veltalenhed,
bleb han næften straks erkjendt fom Le
der af den fcebrelanb§finbebe Opposisjon
i Parliamentet. SkjMt selv Protestant,
og Medlem af Statskirken, fatte han
fom fyrste Maal at gibe Dissenterne

forsendes i Slutningen af denne Maa
ned til enhver Abonnent, der har
betalt Kontingenten for indeværende
Kvartal.

Charles Darwin.

Vi har tidligere bragt nogle kortere
Meddelelser om den berømte Videnskabs
mand Charles Darwins Liv, Vi brin
ger idag hans Billede. Efter Anmod
ning fra flere af vore Sæfere stal vi
senere levere en almenfattelig Udredning
af ben faakaldte Darwinske Udviklings
lære. Det er jo fornemmelig til ben,
hans Navn er knyttet. Hvad benne
faameget omstridte Sære gaar ud paa,
er endnu lidet kjendt af mange hertil
lands. Mange har kun sin Kunstab
fra fanatiske eller uvidende Modstande
res 3SrængebiUeber. gørft naar Folk
har foat en sand Fremstilling, kan de
opgive sig en Mening for eller imod.

Komiteens Sekreter, Fredensborgvejen 14
A. I. Krogh,

Komiteens Formand. Kirkegaden 12
Carl A. Sarfen,

Grønland 21.

Henry Grattan.

En Talsmand for Irlands Frihed

Meddelt beb I. 21. §.)

(Slutning *)

Henry . Grattan blev føbt 1746.
Hans $aber, en Protestant af engelff
Herkomst, toar i mange Aar Byarkivar
i Dublin, og i 1761—66 repræsenterede

*) Rettelse. I foregaaendeStykke staar
at Ormonde forenede de kongeligsindede
Engelstmænd mod Irlænderne. Som
Sammenhængen viser stal der ftaa med.

Fattige BM« Paa Landet. og Katolikerne borgerlige Rettigheder og
iscer at befri de siste for Trykket af de
mange Love, som var blevne givne med
ben katolske Religions Udryddelse for
£sje. # %i han indsaa, at dette var Vejen
til Gjenrejsning af Irlands Uafhængig
hed. I Februar 1778 foreslog han en
Adresse til Kronen, af det Indhold, at
Irlands Tilstand ille lamgere var ud
holdelig. SkjM Forslaget kun sam
lede et lidet Mindretal om fig, bar
dog Debatten Frugt, da ben engelske
Regjering netop beb benne Tid var i
Forlegenhed vaa Grund af Krigen med
de amerilanffe Kolonier, og derfor ikke
vilde nbfætte fig for Uroligheder i Ir
land. En Del af de vaa bette Land
til Englands Fordel lagte økonomiske
Indskrænkninger blev ophcrvede, de af
Straffelovens Bestemmelser, ber barrets
tede mod Katolikerne, blev ænbrebe og
formildede, og endelig fil Katolikerne
Lov til at besidde fast Ejendom, rigtig-

Idet vi hidscetter nedenstaaende Ind
btibelfe, anbefaler bi Sagen ftaa det
varmeste til vore Lcesere paa Sanbet:

Unbertegnebe Komite, der i 1881
blev nedsat af Kristiania Arbejdersam
funds Bestyrelse, er efter gjentagen Op
fordring iaar traabt sammen for at birfe
for, at 33ørn, tilhørende Samfundets
Medlemmer, kunne blive anbragte paa
Landet i Sommerferien.

Uagtet Komiteens Arbejde forrige
Aar var vanskeliggjort ved et indskrænket
Tidsrum af ca. 3 tiger før Feriens
Begyndelse, faa ben sig dog istand til,
ved Hjælp af den store Imødekommenhed,
der blev vist den af Familier baa Sanbet,
at faa anbragt ftaa forskjellige Steder
33 SBørn, hvoraf 22 tilhørende Sam
fundets Medlemmer og 11 udenfor ©am*
fundet: hvert Barn nøb fri Rejse frem
og tilbage famt bleb udstyret med mang
lende flæber, fom Linned, Strømper
o. f. b.

Af fplgende Fortegnelse over de Fa
milier, der var saa belbillige at modtage
Bprn, bil det sees, at disse blev sendte
tit forskjellige Steder i Landet, nemlig:
Fru Generalinde Gram, Sling er ile;
Bestyrer af Aadals Brug i Leiten,
M. Pedersen; Stub, F. 303., Landhand
ler, Noes, Romerite; Fru Knudsen,
Aker; Bryggeribestyrer Hald, Aker;
Ritmester Knudsen, bebo tb; Sær!«*
ejer Bshnsdalen, ©jbSbolb; Skole
lærer éijøfet, bi bo Ib; Skibsrheder
Rouger, Vestby; Sogneprcest Haslund,
(Sne bal; $utbmægtig Nielsen, Asker;
Sogneprcest Christophersen, 31 ad a len;
Løjtnant Serg, an bilen; ©aarb*
bruger Gullerud, Hadeland; ©aarb=

nok under den kuriøse Form af For
bagtning fma 999 Aar. IdetMgende
Aar opnaaedes Tilbagekaldelsen af fiere
indskrænkende Love. Ved Testaktens Op
hævelse sil de protestantiske Dissenter
Borgerret, medens Katolikerne endnu
maatte vente. For at benytte Lejlighe
den, fremfatte Grattan den 19be April
1780 sin berMte mod Englands Over
herredømme rettede Resolusjon om, at
„Kongen, alene med Samtykke af Ir
lands Parliament, bar berettiget til at
udstede Love, ber havde Gyldighed forCharles Darwin


