
V estra Nyland.
— l-lnztktmg med ?ojo, leuala

ock Lromarl BocknarB samt Nke-
uäB landBlölBamlingBtingBlag vid-
tog KärBtädeB i gar.— livetemjill invän-
wB d6BBa dagar älven kit, via
London, lör kandl. X.1?. ?ou«arB
räkning.-— VillrätlZtulvurättenZ Bammau-
trade igar dömdes en kär kem-
makörande yngling att lörknil-
buggning under marknadenKällaB
tre mänader ilängelse, iskade-
»tänd betala 100 mk,- Bamt er-
LättaBärBkilda vittnen16 mk. 70p.

— Export af finska hästar till
Frankrike. Löjtnanten vid kaval-
leriet Henry Tollin från Paris
har genom veterinären Oskar
Lindström bestalt 5 ston och en
hingst af äkta finsk ras för att
såsom afvelsdjur användas vid
löjtnant Tollins privata stuteri i
Paris. Hästarne, som uppköpts
från olika orter iFinland, af-
sändes i lördags med ångbåten
Sirius direkt till Havre. En
vacker anblick var att se de präk-
tiga djuren dä de pä morgonen
leddes genom staden ut till Sör-
näs, därifrån de skulle utskeppas
för att iutlandet göraden finska
hästrasen heser. En veterinär-
fältskär åtföljde hästarne till
Havre. — N, Pr.— Dresserade vargar förevisas
dagligen å Kreutzbergs museum
å planen vid Broholmen. Djur-
tämjerskan fru Kreutzberg går
in iden trånga buren och låter
vargarne utföraallehandakonster
såsom att springa genom brin-
nande tunnband, aflossa revol-
verskott, springa med ridpiskan i
gapet m. m. Ett hufvudnummer
är, då fru K. sticker sin kand
och sitt hufvud ivarggapet.

Sitt herravälde öfver djuren
säger fru K. sig ka vunnitgenom
att noga studera de olika natu-
rerna kos djuren. Några at var-
garna, såsom gamle ?Olof" —
vargarne ha alla sina skildanamn— äro ganska tillgifna. men öl-
ver hufvud synas vargarne icke
kunna göra särdeles tama. Då
de icke sofva, springa de istän-
digt kretslopp iburen, kastande
falska sidoblickar på åskådarne.
P'lere gånger har äfven fru K.
blifvit biten af någon ak vargarne
i ben ock armar, hvarvid de öf-
riga djuren stått orörliga, tydli-
gen iförbidan att äfven få kasta
sig öfver offret eller den bitande
vargen, i händelse denne blefve
nedskjuten. Antalet af vargarne,
som äro hemma från Amerika, ut-
gör 7. — Hbl.

— »Först var det si — sen var
det så". Då kyrkoherden Johan-
nes Bäck kör någon tid sedan
publicerade en öppen förklaring
rörande sin ståndpunkt ifråga
om språkstriderna hos oss och
de politiska partierna samt det
gammal-finska programmet at är
1891, och på det hänsynslösaste
angreps af pastor Bergroth i
Wartija, uppträdde pastorHildén
isamma tidskrift till försvar för
sin sålunda förorättade ämbets-
broder Bäck. Medanledning häraf
utspann sig en lång polemik mel-
lan herrar Bergroth och Hildén,
gående mycket ut pä ärerörighe-

ter. Polemiken afslutades så med
en aftonbön af pastor Hildön.
som iföljdaf enbedröfvad" själs
klagan öfver det presterliga grä-
let offentligen iHufvudstadsbla-
det medgaf sig haft orätt uti att
angripa eller att träda ipolemik
med enämbetsbroder. Hade Guds
rike däraf tagit skada, så vore
hr Hildén tröstlösochskullehälst
sett det gjorda ogjordt.

Emellertid finner kr Ilildonnu-
mera lämpligt iHusi Buometar
BMI angripa kr Läck pä ett Bätt
Bom illa Bammangär med det ti-
digare parerade. Llaud annat
Bäger kr Nilden köpande:„ kvrkokerdenLäck
offentliggjorde sitt program ock
att kan laBtkäller vid detBamma
ock lörBöker följa det, ma vara
KauB egen sak; men att kan deri
inblandade andra den evangeliska
riktningen» män, var enligt min
äBikt kalsktckobetänksamt.
bor att den evangeliBka riktnin-
gen BäBom Bädan aldrig velat
uppträda BäBom nägot BlagB po»
litiBkt parti ock ej keller nu vill
det: den evangeliäka riktningen
vill ej Blä Big päkyrkopolitik,dä
den truktar följderna deraf. ven
6vangeliBka riktningen kar velat
ock vill,KoppaB jag, tortBättuingB-
-viB utgöra en religiös rörelB6,
KvarB ändamäl är att, BäBom kit-
till?, uppväcka bland folket ett
intenBivare religiöBt lif. — —
l?lere al liktningens män gilla
icke, ätminBtone 8ä vidt jagkän-
ner, kvrkokerden L.B program.
Om det är akBikten att göradetta
program tillden evangeliska rikt-
ningens politiBka program, ock
därigenom göra denna riktning
miBBtänkt ilolketB ögon, tär jag
åtminstone kär e^en del, inlägga
en bestämd proteBt däremot".

Telegram
till Vestra Nyland

10U1.05l den 16 Okt. Narnot
kommer den 26 Okt. kit att be-
svara besök i?ariB. I
marinprelektureu ägde din6r rum
igar altan, dervid amiral Vigne»
vörduadnluilt tackade RvBBiandB
kejsare, derlör att Hans
stat sändt eskadern till 'lovlon;
skalar utbragtes kör XeMren ock
KejBarinnan ak livssland. Vidare
köreslog Vigues en skäl kär ryska
tlottan jemte arm6n, kvilk» lör-
brädrats med lrausk^, tlottan ock
armen, Bagande «vi bilda till-
-BammanB ett mäktigt lörbundock
kunna luugt ock lörtröBtanBlullt
emotBe en lycklig, lledlig lrsm-
tid". I?öre dinärn kade de ryska
olticerarne ölvervarat galatöre-
-Btällningen pä teatern. I)e rvBka
matroser Bom tillätos gä iland
lörbrödrade Big med lransmännen
ock erköllo talrika gälvor.

TOULON den 16 Okt. Avellan
med 50 ryska sjöofficerare afre-
ste i dag kl. 5 e. m. itvenne
extra tåg till Paris;inträffar der
imorgon f. m. kl. 9.

rä.klB den 16 Okt. Komposi-
tören Aounod kar aklidit iBlag.

Rusalka.
(Ur N. Pr.)

Enligt telegram kranpoliBmäBta-
ren i Riga till kamnekekeu a
Bveaborg ökverste >ViBcknjakoff
kar redaktionen lör en iliiga
utkommande tidning mottagit ett
brel, kvari den auonvme lörkat»
tåren ankäller om, det man ej
ma tiliskrikva det iden uppkoka-
de äaäkan funna brefvet nägon
betvdelB6. Han Bäger Big akokör-
-Btänd ock obetlj,nkBamket kalva
lörledtBtilldetta opaBBande Bkämt,
men nu kommit till beBinning
ock ändrat Big, Bedan kan Bett
kvilka löljder detsammakalt med
Big.

Igar morB6 anlände med natt-
taget kran ?6terBburg den kom-
miBBion, Bom under kontreamiral
66886N8 (II6886N?) ordkörande-
-Bkap kar Big ankörtrodt att be-
drikva underökningarna om Ru-
-Balka^ lörBvinnande.

Dykare utsändes i går med
befallning att undersöka alla
grund, framför alt Blindtokan,
där man anser det vara möjligt
att Rusalka stött pä. Om den
samma värkligen först kommit
pä grund och sedan sjunkit, hvil-
ket befälet i Kronstadt i det
längsta vill antaga, dä anser man
att Rusalka dock bör hafva läm-
nat något spår efter sig pågran-
det. Det är detta som manhoppas
finna med dykarenes hjälp,hvilka
anländt hit från Kronstadt, och
hvilka här fungera som instruk-
törer vid undervisningen i sitt
svära yrke. De åtaga sig att
stiga ned ända till 16 saschens
djup — men ej mera. Om så-
ledes Rusalka, såsom man anta-
ger, sjunkit på ett djup af 30
säck. eller därutöfver, finnes tyd-
ligen inga utsikter att hitta far-
tyget.

Brefkort från Ingå.
Ingå den 10 Okt. 1893.

Vid kommunalstämman iInga
den 25 BiBtvikne Bept. antogs
eukälligt medicinelicentiatenKarl
Bamuel Okvdenius till kommunal-
läkare i Inga ock Oegerbv kom-
muner. Doktor Okvdeums kom-
mer troligen att tlvtta till Inga,
iock lör tjenBtenB emottagande,
redan ioörjan al Xovember; sä-
vida, medicinalBtvrelB6NB lörord-
nande intill desB kan erkällas
kvilket dock icke torde vara sä
omöjligt isvnnerket som nämda
styrelse troligen nu önskar att
3ä mänga kommuner som möjligt
mätte blilvaitilllälle att lä rad
ock upplvBningar mot denkorande
koleran.

Emedan den tid lör kvilken
källten ak kommunalnämndens
ledamöter samt sä väl ordkäran-
de som vice ordförandeistämman
Hnämnden valts,meddetta ars slut
tilländagär, anBtällde3 vid koin-
muualBtämman den 8 denneB val
kör äterbesättande atikrägavaran-
de befattningar ock ätervaldes,
pä, den tre ars period som bär-
jar den 1 januari 1894, landt-

KuBkällaren <I. 8. Ileinström till
ordförande ock orgelnisten I^.
UärtenBBon till vice ordförande
iBtämman ock sjökaptenen V.
U. Kvarnström till ordkörande
samt tandläkaren ?. V. stenvall
till vice ordförande i nämnden,
lill KommunalnämndB ledamöter
invaldeBKemmauB6garen V.Xarell
frän (^rämarböle, landtkuBkälla-
ren X. U. Oamen frän Ingarskila,
landtbouden Ekberg lrän Ilerk-
dakl ock ruBtkällaren Lre-
deuberg lrän Bvartbäck.

ve goda utBikter man under
Bommaren kvste angäende äretB
Bkörd ka icke slagit lel.

Rägskörden är nägot öfverme-
delmattan. af kat-
ren, Bom dock till största delen
är otröBkad torde blikva god. I'o-
tatisskörden kar utlallit ovanligt
god isvnnerket inärketeualBalt-
-Bji)n ock inBjöar. BäBom exempel
derpä kan anköraB att a Inrest-
gärden ock gärd gik-
vitB tlere kall dä perBoner der
Bkördat 22 a 23 ja ända till 24
ljärdingar ekter 1 fjärdingB ut-
-Bäde a vanlig äker. MturligtviB
kar dock Bmä potäter användtB
till utBäde lör att denna alkaBt-
ning kunnat erkällaB elter en
fjärding. HöakkaBtningeu är väl
nägot mindre än under fjolaret
men dock icke dälig.

3. Tt

Tilllmratag löpmagar.
(Mcdd. af E. N— ek.)

Biläggande nägra exemplar af ett
upprop, utfärdadt af Ekenäs tekno-
kcmiska fabrik till kreaturs egarc i
landet, att till fabriken försälja löp-
magar af fpädkalfwar för beredande
af ostlöpe, har landtbruksstyrelsen
genom cirkulär anhållit att fa fästa
bestyrelfens för fiuska hushällniugs-
sällskapet uppmärksamhet pä mitten
af att wärt uppblomstraudc incjeri-
wäfcnde kommer i tillfälle att sä
widt möjligt begagna sig af iuhcm-
ska utensilier, hwarför egare af sa-
wäl större som mindre ladugårdar
borde uppmanas att wid slagt af
kalfwar tillwaratagalöpmageu.Landt-
bruksstyrclsen framhåller tillika att
man icke borde lata ens de skenbart
mindre wärdefulla produkterna af
laudtbrukct gä förlorade.

Föreuämda upprop är af följande
lydelse: Sedan kalfwcn slagtats,
fräuskiljcs löpmagen, hwilken lätt
igenkänncs frän de öfriga magarne
genom sin aflänga form och sncdt
längsgäende strimmor. — Sedan
alla fetthinnor aflägsnats, dragés
löpmagen »varsamt geuom hauden,
sä att alla de wätskor den innehåller
prässas ut; matten far ej anmändas.— Ningens mynning fästes tillsam-
mans medels en fin träpinne, som
för hwarje styng wriocs öfmer löftet
en gäng, att ej mädret kan tränga
ut. Sedan blåses den upp frän den
undre, mindre öppningen, fastbindes
och hänges upp under taket i clt
warmt mm att torka. — Förr än
den riktigt torkat, utdrages träpin-
nen, mynningen öppnas att luften
kommer ut och magen tarkas full-
ständig. — Förmaras a torr plats.— Sälnnda konscrmcradc löpmagar
uppköpas af Ekeuäs Teku. Kem. la-
boratorium". — Ä. T.




