
som oftest kommer de så nær op ad Floden at vi kan
høre deres kanoner. Dette slag føler vi os temmelig
 sikker på at vinde, og da en stor del af vår søflåde er
kommen opad Missisippi lige til et sted som heder
 Wiksburg, der er omtrent 300 mil nedenfor Fort Pillow,
så er det klart at fienden her vil snart bli mit imellem
disse to flåder, og må da naturligvis give tapt. Dette vil
åbne os Missisippifloden igjen for handel og søfart, og
snart vise sydlendingerne at det er mer fordelagtig at
være fredelig i Unionen, end at føre krig mod samme. 

Det andet store slag som vi snart vil få blir formodent-
lig det mer blodige som ennu har været, og udfaldet
deraf er meget vanskelig at sige. Dette vil bli ført med en
indlands festning ved navn Corint i staten Missisippi.
Her har fiendens fornemste og beste general ved navn
Beauregard sammentrukket en styrke af fra 170 –
200.000 mand, og er meget stærkt befæstet på alle sider,
og ligger også en 25 til 30 fra nogen flod som våre trop-
per kan beseile med Canonbåde, vi må trække alting
over land, og det er meget besværlig. For omtrent 6 uger
siden trak han ud for at anfalde os, eller  Unions -
tropperne og overrumplede disse ved et sted kaldet
 Bitsburg landing, her var et frygtelig slag hvor 3-4000
blev dræbte, og det var kun ved hjelp af Canonbådene
der den gang kunde række ham fra Tenneseefloden at
han blev drevet tilbage til sine fæstninger hvor han nu
ligger. Her venter man så at sige, med tilbageholdt
 åndedrag, på udfaldet af denne krig. Vår arme plages
meget af sygdom især Nervefeber og Colfeber, men det
skal være enda verre i fiendens arme. Desuden begynder
fienden med at lide af hunger, da de er afskåret fra alle
de stater hvor corn gror, og vi tillader naturligvis ingen
tilførsel. Penge har de ikke andet end papirpenge som
de selv giver du, og som ikke har såmegen verdi som
 papiret det er skrevet på, disse må de dog hjelpe sig med
så godt de kan.

Der er tusinder af rige folk i Syden som ville ha vært
fredelige dersom de ikke havde vært tvungen ind til
 krigen, og de er blevet udsuget til det yderste for penge
og alt hva de havde, det er derfor ikke sjelden, når våre
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