
Guvtrnörcrm» i länen underdåniga
årwäxtberäth Iser:

Hans excellens generaladjutanten grefre
Adlcrberg bar , går den (24 oktober) 5,

november vidtagit med utöfnin-ienaf sina
hetattDingur såsom Ceneralguvernör öfvt:
Finland och kommenderande iFinländ-
ska militärdistriktet förlagd» trupper.

Den 19 (7) »svikne oktober har
Hans Majestät Kejsaren inå-
der utnämnt och torordnat sekreteraren
i Kejserlige Åbo Ilolriitt Karl Oskar
Ehgblom att vara assessor ibemalde Hos-
rätt och viceadvokatfiskalen iKejserlige
Wiborgs Hofrätt Georg Henrik Willy
Calonius att vara advokatfiskal i sistnämn-
de Hofrätt.

Officiela Afdelningen.

8tll»l!)ll<>l«'l', (Kuopio). Examen för
vinnande af befordringsrätt till ordinarie
presti jenst ondergioks den 26 oktoher af
iiiidai sprediUanteii i Tvrniivii 11. Foudila,

vilket >>!'«>! med beröm godkåndes. Till
lediga kyrkoherdeembetel uti Bvijärvi
halva inom ansökningstidens utgång föl-
jande hukande anmall sig: >. s. kapella-
neii i Tervola K. Heinemann, kappel. i
Pyhäjoki K. I [dman, kyrkob, iKun-
samo i. Lagus, sockneadjunkten i Suo-
rnnsaalmi .1, T. Lindbäck, <. k. kappel. i
Kestila N. B Nordlund, kappei. i Kuru
.1. Söderman (Aho stift), kappel. i Wi-
hando K. F. V\ . Öster bladh samt utnäm-
de kappel. i Brahestad 11. Ostring.— INja theatern hade i gbr al) bjuda
pa lienne komedier filer rättare f-HLidt
proveiher, af bvilka ett var fraasyskl,det
andra ivskt och det tredje af svensk ioi

-

tattare. De försvara alla t:<? ganska bra
sin plats på reperioiien och tycktes roa
och annlå publiken. AninäikaH kunde
toihända att trenoe dylika smft pir-ser, de
må vara hur spirituela och uriginela »om
hci~t. likväl inö en alltför lätt desertj
man kä:iner liksom beliof af en litet so-
lidare anrättning. Ej heller ar det för-
månligt lör nödig omvexliiig, atl samma
pei-oner på samma afton uppträda i lie-
re stycken. lmelle:tid rönte representa-
tionen mycken framgång och vid ipeo*
taklels t-Ixl framropades fru Björlin, hvil-
ken med vanlig talang i första och u.
piesen spelade VingtMU, Afveil de nfriga
Bpelande utförde sina uppgifter ru> t för-
ijenstfnllt. Iafton gifves operan "llignoii113

med fru BSngdahl i titelruien,— Till koustfureiiiiigeus expositiun arO af
fröken Funny Cliurbery inlemnada några
mindre laodskapsstjeken eller skizzer:
nßtoioisoi,nBtoioisoi , Sen sol gått ned", ;;Storm
inomskäis71 m. fl. Expositionen hålles un-
der denna vecka öppen alla dagar kl.
12— 2 på dagen.— Direktionen för I'insku Brandstodsbola-
get fur landet har under sinllidne augusti,

september och oktober månader utauord-
mit följande braidhkadeersättningar:

KyrhåkUti kaptenen Gabriel Björkeland,skada
å boningshus lv'o mk 40 p:ni; llehinye: enkefru

Helsingfors.

Icke-Otticiola Afdelnincen.

— Lunds universitets katalog lör iNNev».
raiide termin ar utkommen. Af densamma
inhtMiitas, »It lärarepersonalen utgöres af
25 ordinarie professorer, 4 e. o. professo-
rer, 14 ord. adjunkter, 1 e. o, adjunkt, 23
docenter och 3 exercitiimäitare. Lediga
lör i,är varande äro tre professioner —
nämligen de i praktisk teologi, i öster-
landska språk och i zoologi

—
samt (yra

e. o. professioner — nämligen de i ratte-
hi-toria och romersk rätt, i pediatrik, i
patologisk anatomi, rätte- och siaismedi-
oin di»l>>l hygien och i klassiska språk.
Tjenatledige för terminen äro prof. Nau-
niiinn, hvais tjensi upprätlhAlles af en e.
o. professor Lindgren; e. o.professor Wei-
bull, livars examinationstkyldighet upprätl-
hålles af professor Odhner; sainl docen-
lerne Wulft, Nathor&t och Holst.

Studentemes antal ulgör 594. Af dessa
idka studier inom den teologiska fakulte-
ten 141, den juridiska 60, den medicin-
ska 64, den filosofiska 329. Fördelade
pä de olika naiion^föreningarna, tillhöra
14 Östgöta, 26 Vestgota, 75 Smålands,
326 skånska, 31 blekingska, 66 Göteborgs,
42 Kalmar och 11 vermlandska nationen.
Af tilläget ull förra terminens katalog
synes, att antalet under vårterminen när-
varande studenter utgjorde 576.— Koloriulo-skalbaggen. Det entomolo-
»iska »ällnkapet i Ootario (Kanada) iiur
nyligen 'ätit anställa en serie försökmed
potatestkalbaggvn, «ic)!'. resultatet af de-
»a:»,»»», hvilka ledts af '»i- W. Brodie i
Torunto, föreligger DU i en af sällskapet
ut{*il'*en beiältelse. Undersukuingarna om
denna för potateslanden så larliga insekt,
hvilken iyvärr äfven kommit i nftrheien
af vara »lim»?!', utan att dock anno. hafva
(överskridit dem, httlva ett icke ringa in-
tresse och visa, huru lätt dessa skalbag-
gar låta föra sig den långa vägen öfver
hrtfvet, och gifva oss medelbart en på-
minnelse oni, huru nödvändigt det är att
vidtaga alla forsigtigheUtnåU mot dem.

Vid det första af Brodies försök svälte
nan under ett dygn 34 af deose «kall>ag-
gar och gaf dem derefier blad af åtskil-
liga växter alt äta, båsom hvitbetor, pal-
äternackor, pumpa, sallat, salvia, hviikål,

la Soccité des sciences de Finlande. An-
née 1876: samt

Öfversiijt af Finska Vetenskaps-Societetevs
förhandlingar XX. 1877 1878, innehål-
lande: Öfversigt af förhandlingarne vid
Vetenskaps-Societetens sammanträden från
september 1877 till maj 1878; äfvensom
följande vetenskapliga meddelanden: Är
Accadiskan verkligenettural-altaiskt språk,
af A. Ahlqvist: Not till Eulers koordi-
nattransformation, af K. Uällstén; — Ett
irrbloss på forskningens fält, af A. Ahl-
qvist; — Bidrag till Ålands geologi, af
F. J. Wiik\ - Nja arter af siägtet Poeci-
leithui lilanche, beskrifria af fr. W H/a/i-
/m; — Några bidrag till kännedom af
slagtet Talunus Dpjeon Cat., meddelade af
Fr. W. Mtiklin; — Diagnoser öfver förut
obesk rifna Statira-arter från Nya Grana-
da, meddelade af Fr. W. Maklin; — Sam-
inandiag af de klimatologiska antecknin-
garne iFinland hr 1877 ijemförelse med
det årliga medeltalet, af A. Moberg: —
Nederbörden i Wiborg 1872-1877, an-
tecknad af G. H. Öhmann; — Nederbörd
i Helsingfors under åren 1848 — 1877, af
11. G. Borenius; - Medeltemperatur och
nederbörd iHelsingfors under året 1877,
af //. G. Horenius.

Aurora Wadmnn, ladugårdsbyggnad och löseg.
1.254 mk; SfåntiåU', kaptenen Ferdinand Kuhle-
felt, hö i stack (50 mk; lthis: boställs-arrerida-
torn Johan Bergström, skada h badgtugubygg-
nad iifvensom löseg. 123 mk; Å \bo stwhmark:ma-
gistrats sekreteraren Carl Arvid Tollet, li» och
likess. 1,1504 ink: Sagut kronoHinsmannen Berndt

ik tor Fagerros, ria och löseg. 4b'7 mk 20 p
-
ni;

S:t Maria.' bonden Johan Julin Junnila och
skräddaren Wilhelm Lindfors, boningshus och
löseg. 2,740 mk, Lmndos rusthåJlaren Joh. Jo-
hansson Manni, bonings- och uthus 6amt. löseg.
2.504 mk; Euro'. landthushållarcn August
Lundell, ria och löseg. 3,984 mk; Tyrviåt banko-
kassören Petter Wilhelm Gallén, smedja och
löseg. 177 mk 90 p:ni; Tavotticyro: bonden Her-
man Ahrola, ria och löseg. 800 mk;Somero:rust-
hållaren Johan Victor Ilovila, riebyggnad och
löseg. 2,2'2'i i»k; Janakkalai landthushållaren E-
mil Bl&fjeld, ria och löseg. 1,267 mk 50 p:ni;
lluusjärve, bonden Isak Eriksson Ilautapelto, bo-
ning-hus i)7f> mk ;Sääksmdki: Walkiakoski Aktie
bolag, boningshus 24,830 mk, bruksegaren E.
J. Granberg, löseg.4,505rak75 n:»i; fabrikadirek-
tören Ueorg Kiick. löseg. 7,080 mk, bruksegaren
Carl Oscar Willgrén, löseg. 14.U44 mk: Tapaste-

hus landsförsamling: landthushåilåren A. Weseloff,
hö i lada 260 mk: KorpHakst landthushållaren
Elis Härberg, ria jemte liiseg 2,194 mk2sp:nij
Frtdrikthamu ttadsmtwk: förpaktareenkan Maria
Mamonsky, badstagubyggnad 2,620 mk; Luumä-
'./: bonden Jacob Nappula, ved i skog 2ti'-i mk
11) p:ni; Wiborgi apothekaren A.Thuneberg, träd-
pappersfabrik 23,320 mk, Wiborgs socknemän,
skada k boningshus 74 mk 40 u:»i; Kirinehb:ge-
niTalen Alexandt r Falck, skuda å boningshus
50 mk: /.'au/,/,,.- gränscfi.-kal' >, Erik Toikander,
boningshus 1,640 »»k; Parikkalai sirrendatorn 8.
Forsblom, vattenqvarn 565 mk 35 p:»i, bonden
Michel Repo, löseg. 181 mk; Ffeinola: Knrhula
Ä.ng6ägs Aktiebolag, boningshus 17^25 mk;
Uirventubnii landtbandlaoden Matts Rekonen,bo-
nings- och uthus samt löseg. 8,925 mk;Bååmmgt:
handlanden Victor Wulff, sag- och qvarnbygg-
»un! I,^o lok: Pyhäjoki: enkefru pastorskan A-
ilollina Remeli, bö i lada 45 mk: Stikeyoki: bon-
den Henrik Kankaala, bonings- och uthus 1.660
mk; /'n/<?,<<«„,' bonden Josel Korhonen, ria och
löaeg. 104 i»k eller tillhopa L8Ö,300 lnk 50p:ni.— RfvillningsläuKderiia lur staden linnas
tillgängliga ;i tnagistrfttena kansli emellan
kl. il—l, hvarje lielglri dag.--- llcUingfors Sorietetshus aktiebolag hade
! kor urdinarie bolagsniamma, besök! af
«ex personer, funklion&rerne inber&koade,
lieviH"renie bude funnit räkenskaperna i
behörig ordningoch föreslugofull decharge
lur förvaltningen, hvilken dechaige älven
al Stamman beviljades. — 12 mark pr
aktie (— 12 proc.) skulle som dividend
utdelas, — For amortering af *kuld afla-
des 12,000 mark.

— Klt par smärre re-
montarbeten beslötos. — Till direktor och
direktörnuppleanl återvaldes samma jier-
»<>!>!.'l'> som förut innehaft de.-sa befattnin-
gar. CMbl.)— Tidning fur trädgårdsodlare, »<> l,
för november månad liar utkommit och
innehåller: Kön och iakttagelser inom
trädg&rdsafdelningen å Kongl. Landtbruks-
Akademiens Experimentalfält. (Forts.) —
Tornrosors fortplantning genom sticklin-
gar. - Nejlikff-slÄgtet. (Slut.) — Blad-
växter för grupper och deras förökning.
(Forts.) — Trädgårdsodlingens verknin-
gar och fördelame af dess utveckling. —
Minueslista för trädgårdsodlare.

— Kello-
borgs och Stora Kopparbergs läns träd-
g&rdssallskap. - Förhållningsregler rö-
rande jordbrukarens vänner och fiender
bland djuren.

— Hyacinthus candicans.— Medel mot sniglar. — Spergula pili-
sel». — Campanuhi pyramidalis.— Veteii!»ku|)lig litteratur. Förutom 27:de
häftet af Uidra<j till kännedom af / ,n/a»n/x

natur och foUt'\ innehållande den förut
omtalade Kalevalan Sanasto11-, har Finska
vetenskaps-societeten nyligen utgifvit:

Observations méteoroloyiques publlées par

1878.X:0 259.

Utdelas i Helsingfors hvarje helgfri dag kl. 4 c. m.i de officiela
tidningarnas kontor, Kyrkogatan M: i landsorten å rem. pott-
kontor.

—
Pril >">' hel årgång 12 mark, for hall' årgång (i mark,

för tre månader l! mark finskt mynt, postarvodet oberäknadt Lös-
l,»!»!!!»'! a 16 penni säljas itidningskontoret.

Onsdagen den 6 November.
Kungörelser och annonser emottagas ide officiela tidningar

kontor frän kl. 11 f. m. till 2 e. m.och från 4 till 6 e.m. samt
föras emot ett pris af 10 penni per rad ai vidpass 40 bokstiifv
Redaktionens byrå: Kyrkogatan 14.

nen Johan Viktor Willchardsson jemval blefin-
nebränd : den 2<i:te september dog tre år gamla
inhysesdottren Maria Lehtoin, frän Lyöltilii hy
iIit tis socken, i följd deraf att hon den 22:dra
i samma månad illa I»!!!!!!,! tig; nntten emot den
?6:te september blefvo faltskäraenkan Jiikoleinn
Fredrika Starikoff samt hennes tvenne döttra
Julia och Maria, medan de låf,r|) uti ett rum i
garden n:o 2 vid södra Etplanadgatan h&rista-
den, utsatta för inverkan ns gMOB, med den jiå-
loljd att, de tvfl förstbemflda genast dogo och
Maria Btarikoff den 2:dra ny»svikne oktober at-
led; den 28:!« september nedbrann genom våd-
eld a Orabbacka säteri i Earia Kocken en kam-
marherren, baron Fridolf Hisinger tillhörig ic-
ke brandförsäkrad riebyggnad med d«ri förva-
radt Kreatursfoder; sistnämnde dag drunkna-
de drengen llagous Karlsson Nyström, från
Sarfsalö egendom i Perno socken,under det han
var sysselsatt med att transportera tegel til! ett
der befintligt fartyg; samt den -'"" iberördesep-
tember månad körde bonden Johan Edvard Ma
reliiiH Uusi simola, >!!!!, Sttäskjfirvi by i Mttnt-
säUl socken, omkull 8 allmänna landsvägen in-
om Askula kapell, hvarvid I,,'<'>!,,,'' skadade
sig si illa, att döden derpfi följde.

Emot den ilam t förlagdamilitär har under 6ist
lidne Beptember mfinad intet annat anmärknings
värdt Inlupit, ;in att matrosen \iil Anska kader
ekipaget Edvard Kula angifvita för ilagamål.

Rågafktutmnfm har utfallit under me-
delmåttan i hela Lappmarkens härad,
Kemi, Kovunirmi och Kuolajärvi socknar
af Ktmi härad, i hela Uleå härad, i hela
Balo härad, inom Hyrynealroi ...Il.>..!!<!!'
mo socknar af Kajana liiirad samt inom
större delen af Haapajärvi härad, hvar-
emoi medelmåttig afkastning af nämnde
Bädestlag erhållits endast >!>',!>! kulan.
öfvertomeå, Nedertorneå och Kemiträsk
socknar af Kemi härad sami ! Kulimo-
niemi, Paldamo, Buomussalmi och Sä*
räsniemi socknar af Kajana härad.
ikorn har missväxt inträffat i Lapp-

markens liiirad, hvaremot medelmåttig af-
kastning af detta Bädesslag erhållits en-
dast inom Kolari, <>tvl>i'!»»!',^:l. Kemi-
triisk. Karlo, I'aldaino. Sotkamo, Suo-
mußSalmi, Baräsniemi och Pyhäjärvi sock-
nar men deremot en skörd endast under
medelmåttan iötriga delar af länet.

Ilafrexkönten liar utfallit under medel-
måttan.

Polntisräxten har gifvit medelmåttig af-
kastning endast inom Kajana härad samt
Pyhäjärvi socken af Haapajärvi härad,
men deremot under medelmåttan iötri-
ga delar af länet.

UövdxUn såväl af naturliga som odlade
angelägenheter har gifvit medelmåttig af-
kastning i hela länet med undantag af
större delen af Kemi härad,hvarest resul-
tatet varit mindre gynnande.

Laxfisket liar i anseende till det höga
vattenståndet uti elfvarne utfallit mindre
tillfredsställande, hvaremot strömmings-
fisket i skärgården lyckats bättre.

Anmärkningsvärda tilldragelser enligt af

guveniurcrue inleniuade rapporter.
Nylunds lim. Den 23:dje september drunk-

nade g&rdsegartfl Mictaael Lundström ioarheten
af Husholmen invid denna stad; den 24:dfl sep-
tember omkom torparen Guitaf Lindberg, frän
Harjentaka enstaka rußthall i Tenaia socken, ge-

nom drunkning uti derinvid btlftgM .sjö; den
25 september upptogs frän Kyimnene elf vid

Ahvis by iAnjala sucken liket efter sjuår gam-
la mjulnuiesonen Wilhelm Johunsson, hvilken
den 2:dra i öamnia manad vädligen drunknade
iKuuaankotski fors uti sagde ell'; den 2&:te sep-
tember nedbrann genom paokiindt satt uppkom-
men vadeld en riebyggnad med till torkning
insatt säd å Pyypöluhemmanillcrmanonkimaa
by uf Miintsiilu socken, vid hvilket tillfälle ega-
rens till hemmanet fem år gamle son oondeso-
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Ifrån Guvernöraembetet iUeaborgs län

Sedan vederbörande kronofogdar nu-

ruera aigiivit sina rapporterangående in-
nevarande ars afkastmng. far Guvernörs-
embetel pft grund al desammatillEdert:
K ejier Liga Maj estät i djupaste
underdånighet afgifva följandeberattelw:



(>Ntprrike-liisern

beröras enligt underrättelser från Wien
till ryska blad ganska nära af förhål-
landena på Balkan hallon. Man befarar
dertore derstädes, att ställningen kan ge-
nom bulgarer!!, > resning taga en sådan
vändning, att Österrike-Ungern ser sig
tvunget att inrätta sin hållning efter som
denna ställning utvecklar sig. Men tills
vidare inskränker man sig till att upp-
märksamt följa med händelsernas gäng.
Alla meddelanden om, att kejsarstaten
redan skulle liatva intagit en bestämd
ståndpunkt, likasom att den skulle halva
anslutit sig till vest*makterna, äro af-
gjordt förtidiga. Det försiggår väl för
närvarande ett utbyte af idéer makterna
emellan angående de nya faror somhota
freden ifrån de orientaliska förvecklin-
garna, men de halva icke ännu hunnit
antaga någon bestämd rigtning. Man
vet blott, att engelska kabinettet tor sin
del låtit göra förfrågningar i S:t Peters-
burg, lör att därigenom erhålla förkla-
ring öfver de ryska trupprörelserna i
Rumelien, och att dertill slutit sig den
anmärkning, att England kunde 1 vissa
fall finna sig föranlåtet att äter skicka
sin flotta till inloppet vid gyllene hor-
net. Om dessa engelska förfrågningar i
S:t Petersburg har utrikes ministerium i
Wien också blitvit på förtroligt sätt un-

Porten har anvisat ståthållarene uti
proviuserne att träffa förberedande åt-
gärder för gondarmcriets upprättande.
Idistriktet Bitolia, beläget uti vestra

delen af Macedonien vid gränsen emot
Albanien, har det kommit till en lätt
sammanstötning emellan bulgarer och
turkiska trupper. Nya insurgentafdelnin-
gar hafva inträngt i Macedonien, men
det namnes icke hvarifrån de kommit.

En grupp afiärsmiin, bland dem de
mest betydande bankirerna i Galata, har
föreslagit porten att öfvpilenma lörvalt
ningen af tullembeteoit uti hela osmaniska
riket åt det bolag;, som denna grupp skullo
bilda, och somskulle förpligtasig att årli-
gen leverera till statskassan 40 proc. mera
tullinkomster än som hittills influtit till
densamma. Finansministern har likväl at-
böjt detta förslag änder hänvisande der-
på, att sultanen nyligen insatt en kom-
mission till finansreformens törverkligan-
gande. Då nu denna kommission bland
annat oolw\ hade fått sig uppdraget att
Ombilda tullstaten, så kunde regeringen
icke antaga det erbjudna biträdet afGa-
latal atläismän. Anmäiktiingsvätdt är,
att denna finatiskonimissions första goro-
mal bestod uti förseglandet al de plåtar
och stereotyper, hvilka hade blifvit an-
vände till tryckningen at Kaime's. En
härom utgifven kungörelse meddelar, att
denna Åtgärd vidtagits tor att trygga all-
mänheten nnot möjligheten att utsläppa
ytterligare pappersmynt i rörelsen. Och
det var i följd af denna åtgärd, som den
Stegring i kursen på Kaimes egdc rum,
om hvilken vår gårdagsnammer visste
berätta.

Greklands angelägenhet rörande gränse-
reglering.

— Agafon är namnet på en konkurrent
till telefonen, hvilkeu är uppfunnen al en

apotekaie vid namn Israel D. Jewctl i S:l
Omer i staten Indiana. Apparater» skall
utan användning af elektricitet och utan

att vara komplicerad kunna fortplanta lo
ner på betydliga aiVtånd utan att de töi-
jora något ! kraft och lylhghet. 1 Cm

K<dorado-skalbaggen har på senaMe ti-
den dykt upp iKy^^land och i trakten uf
Ssuwalki (i ryska Polen), nlld^le.- <'>><>
iväntmal potatei-laoden t-nuw förntorl grö-
dan, <>ch den smula, t-om återalod oskadad,
måste bränna? för all förgöra insekterna.
De tyske landtmännen, B<>m genom de
energiska åtgärder man vidtog öfver alli,

der skadedjuret dikade hig, nyligen blifvil
betslade Iran denna landsplåga, befara i

anledning bäraf att om igen blifva uUetta

för den.

Brodie sökte vidare utröna, huru myc-

ket en Kolorado-skalbagge osv»'! bufvud
kan äta, och det visade nig, >>!! han i

medeltal »usla, til (jvadrattum al ett >,<>

tatesblad på trettio timmar. Der» skal-
bagge, lom at sona!-», förtärde en qvadral-
tuin på tio titimar; den horn åt långiani-
maat behofde tretiiot<ju limmar fur ait för-
täia samma qvniititet. Brodie har d1'55,!.

tom gjort den iakttagelsen, att en *kal-
b»""e är i bland att under din lifalid af-
blada en hel poiatesplanta af vanlig "tor-
lek.

Man öfvergick nu till »t! undersöka,
huru länge skalbaggarne kunna lof\ a utan

föda. För att afgöra denna Iran» lade
man in dem, omedelbart efter del de ut-

trädt ur puppan, alUsa såsom ännu icke
fullfärdiga insekter, och svälte dem. Pjer-
de dagen dogo -i, den femte 30, den
le 2 och resten under loppet af elfva da-
gar; vid förnyade försök dogo 75 procent
inom de fem först:» da»i»me. Förliken
gjordes derpå med fullvuxna ikalbaggar,
som nyss lörut ätit sig maita. Af de 30
skalbaggar, med bviika försöket gjordes
och som icke fingo nåyonling all» att at;i,
d<»!jo på fjortonde dagen 2. på nittonde da-
gen 6, på tjugofemte dagen 5, på tjugosjun-
de dagen 3, medan truts den fortfarande li».
»l»n icke mindre än tjugu procent lefde au-
nu pa fyraiiosjunde dagen. Delta ,><!8<!» för-
sök,som flere gångerupprepade», bevisar,alt
om Koloradu-skalbaggeu \al bai kommit om
bord pä ett fartyg, vaie sijj i något kärl
eller bland varorna, .-a kan han nian all

fä nåyon föda icke blod uthärda pjöreaan,
utan »sven resan till de ,-,>!!!!- le trak-
ter iEuropa och trots alla umbäranden
strax vara färdig att kasu» sig öfver det
första bästa potatesland.

o. 8. v. Skalbatiyanie rörde icke all»

dessa blad, men då inan åtla limmar se-
nare s»k dem potatitblad, börjadede strax
ata af dem. Vid del andra försöket 8\ al-
le man ikalbaggtWS lika lång tid och
gaf dem derpå i stället för blad af kul-
turväxter blad as ogräsväxter all äta, men

resultatet biel detsamma S'»tn *id del
lörsta försoket: de rörde icke deesa blad,
hvaremot de strax åto, då potalenblad la
des for dem. Dessa försök upprepades
tlere gånger, men alltid med samma »t-
g*»g-

Man läster iKyssland stora förhopp-
ningar vi(l det taktum, som nedanföre
intagne telegram frän general Lomakin
omtalar. Att det äter är egnadt att in-
gifva engelsmännen ökade farhågor med
afseende på Afghanistan och Indiens sä-
kerhet synes redan framgå deraf, att den
engelsk indiska regeringen i !)imla ansett
händelsen förtjena en officiel telegrafrap-
port till regeringen iLondon. Underrät-
telsen torde derlöre sannolikt komma att
utötva ett omedelbart inflytande på hän-

ll.univ post

derrättadt. Men detta är också allt. Ty
ända hittills har hit icke riktat» någon
slags uppfordran, som kunde hänförasig
till ett kollektivt steg inågon som helst
fråga. Öfverhufvud synas sakerna ännu
icke vara mogna för något sådant. Man
måste framför allt afvakta, om porten
är i stånd att raskt nedslå det bulgari-
ska upproret. Först om detta icke visar
sig blifva fallet, kan Österrike-Ungern
tvingas till nya beslut. Man må icke
förgäta, att den bulgariska insurrektio-
nen, om alla hittills berättade detaljer
visa sig rigtiga, uti en rigtning skulle
kunna direkt tangera österrikiskaintres-
sen. Vägen till Saloniki kan Österrike-
Ungern alldeles icke låta någon spärra
lör sig; likasom det icke heller kan til-
låta någon, cho det vara ma, att hota
eller lägga beslag pä Salonikisjelft. Om
kejsarstatens intressen skulle hotas iden-
na rigtning, kunde den visserligen tvin-
gas att ansluta sig till de makter, som
äro beredda att uppträda emot sådana
sträfvandeu, och iså fall kunde det väl
framdeles blifva fråga om en koalition
emot vissa möjligheter, de måtte sedan
hörröraaf panbulgariska öfvergreppeller
af hvilken annan företeelse som hälst.

Men ännu synes det för tidigt att hän-
gifva .sig iit denna farhåga. Man anser
sig här kunna vara öfvertygad derom,
att Ryssland skall desavouera bulgariska
insurrektionens alltför omfattande sträf-
vanden. Eljest, säger Wiener skrifvelseu,
skulle Ryssland åter falla isamma fel: att
BträfVa etter allt förmycket på engång, och
därigenom väcka en allmän motsägelse.
Vi hafva antydt att mun här icke är all-
deles obenägen att till en viss grad «i-

kiinna berättigandet uti sträfvandena hos
de bulgarer, som icke komma att höra
till furstendömet Bulgarien, men detta
är något helt annat än de storartade om-
hvälfningar, som den nuvarande insurrek-
tionen i Macedonien och Thraeieo vill
åvägabringa. Mot dessa måste icke blott
Österrike-Ungern utanockså andra makter
uppträda. Härvid är likväl att märka,
det ingen är sinnad att göra någonting
specielt för Turkiets skull. Visar det
sig en gång omöjligt att någorlunda ge-
nomföra Berliner fördraget, och blir det
oundvikligt att ännu engång göraom sa-
ken, så komma de intresserade faktorer-
na att blott se på sina egna intressen.
Men detta innebore en likvidation at det
europeiska Turkiet, och det är derIore-
man här hyser stora betänkligheter för
en sådan ytterlighet.

bunen, framträdde ur den första raden af
åhörare en kraftig man med blondt. temli-
gen långt hår, det fylliga ansigtet rodnande
af helsans färg, ögonen blixtrande af vrede,
och ropade med högt skallande stämma, öf-
verröstande de småningom tystnande bifalls-
ropen:

Jig begär ordet!
Detta rop var «a högt och så befallande,

att genast ett uppmärksamt lugn inträdde.
Vågar jag bedja om ert namn? frågade

presidenten.
Doktor List från Königsberg, svarade

den andre, i det han gick framåt mot tri-
dunen.

Jag beklagar, sade presidenten, blickande
på det framför honom liggande papperet, —
ert namn står ej upptecknadt, och jag kan
ej gifva er ordet, förrän de uppskrifne ta-
larne uppträdt.

Men jag vill svara på det just nu sagda,
utropade doktor List, jag vill tillbakavisa
denne herres anmärkningar; han tyckes kal-
va glömt, att han är tysk, och högre
skattar främlingars bifall, än stoltheten öf-
ver sin till medvetande af sin historiska upp-
gift vaknande nation.

Min herre — ni vågar —
ropade Simon

från de till tribunen ledande trappstegen
derifrfin han junt var i begrepp att ned-
stiga.

Ja, jag vågar det, afbröt honom doktorSe n:<>

Dessa ord i sin hemska enkelhet framkal-
lade först en ögonblicklig stum häpnad, —
men sedan utbröt larmet på nytt, — alla
talade om hvarandra, och Fazy's anhängare
skreko och stampade med fötterna, öfver-

Från församlingen ljöd en skarp bitande
stämma, fullkomligt hörbar genom larmet:
Le bon iJtru a fatt son temps — en coila
ass4Z\ Det var Varlins röst, pariserbok-
bindarens, en af parisersektionens ledare
vid iriternationalen, hvilken nu genom denna
fruktansvärda, hånande lära påminde om.
att den stridande demokratin i första rum-
met måste afskaffa Gud, förrän den skrider
till störtandet af de autoriteter, hvilka dock
samtliga Äter förde sitt ursprung till Gud.
denne främste och högste af den skapade
verldene autoriteter.

(Jr egor Samarow.

Social roman

Försoningoch välsignelse.
röstande alla de motsatta partens olika
rop, medan Bakunin häftigt gestikulerande
skyndade från den ena till den andra jrrup
pen, och Chaudey skakande på hufvudet och
sorgsen såg pa denna oerhörda förvirring.
Under detta fruktansvärda larm talade Qui-
net, fortfarande med ansigtet purpurrödt
af ansträngning, utan att inan hörde del rin-
gaste af hans ord, blott då och da en gäll,
högt klingande ton af hans ur det allmänna
kaotiska virrvarret framträngande och ha-
stigt äter öfverröstade stämma. Joli samt
slog mel hammaren oupphörligt på bordet
och liami, som hade ställt sig bredvid ho-
nom, försökte förgäfvei att göra sig för-
stådd. Slutligen tycktes (juinet halva slu-
tat sitt at ingen hörda och ännu mindre
förstådda tal; han tryckte handen mot brö-
stet, sträckte den sedan med en pathetisk
rörelse ut mot församlingen och steg ned
Iran tribunen. Du ändtligen lyckades det
presidentens allt häftigare på hvarandra föl-
jande hammarslag att återställa lugnet och
förskaffa honom gehör. Han tycktes anse bäst,
att öfver larmet och anledningen dertill ej
säga någonting, han höjde endast lugnt sin
lists öfver de uppskrifne talarne och ropade
med hög röst:

Herr »Simon från Trier har ordet!
Det må nu bafva varit Quinet's aflägsnande

från tribunen som lugnade de upprörda
sinnena, eller nyfikenheten att efter en

fraiiHos höra en tysk tala, — allt nog,
lugnet fortior, man lyssnade.

Simon frun 'I'i'i?,', en man, hvars ålder
det skulle vara svårt att oppgifva, och som
måhända kanske aldrig sett ung ut, ined
mörkt, tillbakastruket hår, pedantiskt stel i
ritt uppträdande, började på en lätt begrip-
lig fransyska en anklagelse mot preussiska
politiken, hvilken störtade hela Europa i en
ändlös följd af krig och måste leda till, att
öfverallt stora militärmakter uppstode. hvil-
ka skulle fullkomligt nedtrampa nationer-
nas frihet. Sadowa var en svår Htöt för
verldsfredens och frihetens sak och en skam
bvilket ånyo för Tyskland, liksom städse
vid alla historiens utvecklingsmomenten gif-
vit exemplet af inbördes krig, detta det
onaturligaste och förkastligaste af alla
krig.

Detta tal helsades med högt ouh nästan
allmänt bifall, ty Tyskland var icke popu-
lärt i denna församling, hvilken understödde
så många af de tyska lagarne dömde eller
af fruktan tor dum lördrifne; preusseu var
det ännu mindre, emedan dess förstaminister
ansågs som den hänsynslösaste fiende till
Europas fred 008 frihet. Derför uppväckte
hvarje häftigt ord, som angrep den preus
siska politiken och hennes ledare, bland alla
dessa ännu så delade och mot hvarandra
iiendtliga partier, det högsta jubel. Dä Bi-
mun slutat, och ännu innan lian Immat tri-
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cinnali utfördes den 21 september flore
experimeot med ugafnnen, vid hvilka man
begagnade en ledning af en hall mils
längd. Da del på ett afstand af 3— l lot
talades i apparaten, kunde man vid dess
Andra ända tydligt hora hfnd »om »ades.
Da man p.< <>!! afstånd af alla fot från
apparaten spelade |>io> en violin, kumie
musikfil uppfatta* i andra andan af <iatan.
Likaledes kunde man ntan ;*tt hälla l'1»
paraten för örat höra, da en dörr stäng-
des, då någon gick öfver golfvet, ja, så
■vaga ljud »om ett ur* piekande. Jewell
har emellertid icke velat lemnat någon
upplysning om agafonens konstruktion, förr-
än han lätt patent på uppfinningen,

Åbo. Amjhättbefalhnfvareexamen anstildea
den 4 c!:» inför direktionen lör liärvaran-
de tekniska realskola med sjokaptenerne
K. P. Eriksson och Cli. Eklund, beg-
ii« från denna stad, A. La» ren, Iran
Mariehamn, lautt kofterdikaptenan 11. S.
Kalss<» Ii frän Pardan, hvilkaa insikter
och skicklighet dervid -a!,"!!! fullkotn-
!i^ l, nöjaktiga godkändes.— Fahriksprivilcgium. Verkmäi»tareo Wil-
helm JuHuk Falcks armökning om till-
stånd ii't hår i släden »!>!a^l <><"ti drifva
en inbaksfabrik har l»s magistraten blifvil
bifallen.

laiåttaligarae uti Jyråskyli sparbank
under leptember månad >» t ey«> till ell [m-

lopp af 1,130 ink 20 p. Af in«atiitrne
v,,!,» 4 hemma från .1yväskylä, 'A från
Laukka* och en från Jorois Kran anfs
början ull utgången al september har in-

satt-* summa 19,500 mk 53 p.
(PftijO

— Hon!. För ofigon vecka sedan liar
emellan Wesivehmais och Wierumaki gätt-
gifverier, belägna mellan W»'X!,» kanal
och Heinola siad, liket af en mördad mans*
person anträffats betäckt mud ljung.

(K. B.;— Kan. Qnder senaste marknad i A-
ninnpeltn blef af en nkjutspojke hans hft»l
frånröfvad på vägen emellan li»'!!,,'!!, ocb
Wieimnaki gäatgifveri. B&xten fick» se-
dermera :lier vid ofvanriämnda marknad.

(K. 8.)
- StadsutskvliltTiia i Jyvåtkjlå arn he-

rAttar K. 8. amin efter sisia uppbörden
till hälften obetalda.

Landsorten

Iran koiislaiitino|M'l
berättas åter af den 31 oktober till "St.
Pet. Ztg.r', att grekiska Bandebudet Con-
duriotis blitvit underrättad deroni, att
engelska regeringen uti en not beträffan-
de utförandet af Berliner fördraget skall
förorda en förmedling af makterna uti

terna

berättas, att de förberedande underhand
Ungarna i Wien rörande ett östorrikiskt-
italieoskt handelsfördrag hat* a blifvit
förda till ett lyckligt slut. d. v. s. till
undertecknandet af ett protokoll, som
skall tjona till grundval for de defini-
tiva förhandlingarna. De sistnämnda sko-
la begynna, såanart sagde protokoll blif-
vit ratificeradt a! de deltagande mak-

UTRIKES.
Frun Iloui

af



Den 23 september inflyttade hr Numme-
lin och hans följeslagare i sitt vinter»
qvarler, efter all hafva hopsamlat den
största möjliga qvanlitel med bränsle.
Ifrån den 4 oktober blef kölden uthål-
lande. Den varade utan afbrolt under
mer In sex månader, ty först d<n 26 a-
pri! höjde sig qvicksilfret i thermomelern
till 0. Den B:de oktober var isen på
Jenifej redan så stark, att man utan lara
kunde beträda floden. Under oktober
månad varierade kölden ifrån — 2° till— 15° li,: endast tvenne gånger under
månaden sänkte sig qvickpilfret till — 18°
och — 20°.

derefter uppstod blida, som varade flere
veckor, med endast korta afbrntt, hvar-
under termometern utvinade -|- 2°,5° och
4° och snöfall vexlade med regn och stun-
dom klart väder.

*) Låg älven iHelsingfors' hamn i slutet af
november månad förlidet år nå resan frånStock-
holm till S:t Petersburg.

Ur kejserliga r^ska geografiska sällska-
pets handlingar, låna vi efter Journal s!"
S:l Petersbourg," följande redogörelse om
denna lika djerfva som nyttiga forsknings-
st.»» :

""Galiotten y^StiariaK71 *) forskningsfärd, un-
der befäl af kapten S c h w a n e i, b e rg,
aibelande medlem af kej-t rliga ryska
geografiska sällskapet, är ett af nutidens
djerfvaste sjöresor. En lärd af 11,000 verst,
ined segling under 3 veckors tid på ode val-

len, Kari.ska- oolt Ishafvets stormar, ett vin-
lerqvarler å nedra Jenisejs stränder under
71°, allägsel hundratals veisl från bebod-
da trakter, de nordligaste iSibirien, — så-
dana äro de ailmänna dragen af denna
djerfva expedition, s<m hedrar lika myc-
ket kapten Schwai enbcrg, Kim hans med-
hjelpare seconderne 5! ummu!i i» och
Bfeiwald.

Imtihlivet til! detta foretag tillhör en
af sälUkapels associerade ledamöter hr
Michael Side> <» ff. 1 ändamål att ut-
liii.-Uii Ryssland* )iuista nord sökte 8»!!
nkapets hedervärda kollega Medan många
är tillbaka all upprätta handelsförbindel-
ser emellan norr* Sibirien och europeiska
Ryssland, bemödande sig att uti liv"8-
land skaffa afhällniug ål detta atlngs-
ua lands outtömliga skaller. Den expe-
dition, som nyss utförts har med vanlig
framgång krönt han* långvariga arbeten,
i del den bevirat möjligheten al handels-
förbindelser till sjös i »le nordliga hafs-
vallnen, ej allenast medelst stora ängare,
befraktade l Europa, utan ock medelst
mindre lartyg, byggda uti sjelfvji Sibirien.

Det första försöket al en lådan expedi-
tion egde rum år 1876, men olyckligtvis
utan resultat, N'>idsijernan r, ett lnet
fartyg, bygdt i Jeniseisk lör hr Slderoffa
rAkoiog, nedteglade till Jeni«ej ända till
öarne Malobrekhovsk, der del nödgades
Öfvrrviulra under 70' 48' latitud. Man
hoppades kuuna fortsätta resan om våren,
men vid islossningen sönderkrossaden lar-
lyget al instycken och uppslungades al
det höga vattenståndet nära tvä verst inåt
landet pä den brania kusten.

Under övervintrandet hade besättnin-
gen, bestående af seconden Nummcliu och
fyra matroser, att utatå de grymmaste li-
danden och omkom nästan helt och hål-
len. Det var med ett ringa munförrådoch
Uti ett i hast uppbygdt brädskul, som de
voro tvungna alt uthärda en ytterligt sträng
vinter, livarom hr Nummelin» meteorologi-
»k» iakttagelser lemna närmare belys-
ning.

Dessa iakttagelser, hvilka hr Sidernff
meddelat ge(>urafi«ka »Al Iskapet, blefvo
utförda tvenne gånger om dagen med
utomordentlig noggrannhet och lem-
na sålunda åt veienskapen ett värde-
fullt material. De begyntes den 12 sep
tember vid — 4(F Heaumur. Två dagar

Ssarins" resa från Jenisej till
Europa.

Oakladt det sorgliga tillstånd, hvari han
återfann sitt äkepp och «in» matroser, fäll-
de hr Schwanenbery ej modet och rubba-
des icke uti sin föresatte alt fullfölja den
eu gång påbörjadeexpeditionen. Han lyc-
kade», efter många ansträngningar, finua
ett annat skepp af mindre dimensioner,
bygdt liksom "Nordsljernau" i Jeniseisk.
Eller 14 dagar, använde att komplettera
fartygels utrustning och att förstärkaskrof-
vet, hissade hr Schwanenberg den ryska
flaggan och jjSaaria11 seglade utför Jenieej
samt uppnådde den 9 augusti Kariska haf-
vet. "Ssaria" var ett fartyg af synnerligt
bristfällig konstruktion; denna galiotte med
platt botten ocb utan köl,mätte 56 fot i
längd och 14 i bredd med 2'/, sol» djup;
fartygets nautiska inslrumenter bestodo af
2 små eextanter, en oklanl och 3 dåliga
kompasser, hos hvilka fartygets jern å-
stadkommo en missvisning af 4 till 5
streck, och ett lod, som var otillförlitligt;
icke en enda chrouorneter fanns ombord.
För meteorologiska observationer dispone-
rade de resande en aneroid, hemlad från
Petersburg och en luftthermometer köpt i
Krasnnjarsk.

Besättningen utgjordes inalles af 5 man:
kaptenen, 2 styrmän, «>» matros och eu
kökspojke. Vaklen upptog ständigt tvenoe
af manskapet; en vid styrel och en vid seg-
let. — T)SeariaT) ankom d. I2:te augusti i
närheter, af Hvila öo,som ingen seglare än-
nu vägat närma sig. Hr Schwaoenberg land-
steg med sina tvenne styrmän och plan-

Så långt ögat kunde nå var lande! (is-
versvammadt. De närgränsandebostader-
na blefvo kringdrifna af vattnet och ieen
hotade oupphörligt att sönderslådet bräck-
liga taket, på hvilket de nödställde be-
funno sig; natt och dag vol» de djerfve
forskarene tvungne att använda «in» kraf-
ter för att medelnt båtshakor afhålla is-
styckena; deras lis sväfvade under en vec-
kas tid ! fara, iivaninder ■"Nordsljernau7'
xmåniiigom krossades.

(Jfverraskade af öfversvämningens våld-
samhet funno flyttfoglarne ej något etälle
der de kunde hvila sig och nåyra uttröt-
tade rapphöns nedllögo |>å takel, som tje-
nade de resande till tillflykt; en af dessa
foglar satte sig på hr Meivalda hufvud ocb
de andra på hund» mes.

Den II:»e juni begjftte vattnet att fal-
la och den 13 kunde hr Meivald och hans
följeslagare nedstiga från taket och inträn-
ga i det inre al hyddan, som blifvit illa
medfaren af vattnet. Följande dage» be-
märkte de vid horizonten en Imdri" rök
och kl. 11 ankom åt.garen Alexander, som
medförde ombord kapten Schwartenberg
och en matros.

det till mesanmasten. Under tyngden
af »nöu hade Nord?tjernan T' lidit mycket
och en mängd vatten samlat sig i köl-
rummet; den 22 april stod vattnet i köl-
rummet 1 l/j fot. Floden beläcktes af 10
fot tjock i» och fartyget omgaft» af soö
till en höjd af 3 famnar öfver isen. Den
l:ste var det befriadt från snö, men den
s:te uppstod en snöstorm, efter hvilken
det åter inyrades. Isen på Jenisej satte
sig > rörelse de försja dagarne af julioch
den 6:te steg isen så hastigt och våldsamt
alt uNordstjernrtnll den 8:e kantades]'/,
verst upp på stranden. Den 7:de blefvo
hrr Nummelin och Meiwald jemte 4 ma-
troser och 2 hundar tvungne att söka sig
en tillflykt på taket af deras bräckliga
koja, hvarest de qvarstaunade 8 dagar,
cernerade af vattnet, som steg 16 fot öf-
ver dess vanliga nivå; på denna osäkra
tillflyktsort, som öfversteg vattenytan en-
dast med en fot, voro de försedda med
endast litet lifsmedel och brände. En
liten slup var fnslbunden vid taket för
den händelse att vattnets stigande komme
alt tilltaga.

OnsdaueD den 6 November JB7B.

(Forte.)

Henne tryckte ban» band, lrägade dan,
namn.

1 vestibulen skilde sig Karl Berg från
doktor List

täckta, karakteristiska bukvud, gsn»«t igen-
kännelig för all» de blickar, »om följdedok»
tor I^ist ocli Karl lierg till ntgängen. I-
nom ett ögunbliok var »>lt Btilla.

presidenten reste sig lrän sin
plats. 1 näßta ögonblick utbröt vela lör-
Barnlingen i ett enstämmigt rop al jublande
!>elßning, i nvilket nästan alla lluropaß spräk-
idiumer l^ödo emot de inträdands.

(?aribaldi skred, med banden belsande ät
alla sidor, pä tröskeln törbi de bada
t^skarne, bvilka med bögt I/ltade nulvu-
den, obekanta lör nvarandra ocb endast ge-
nom känslan ak landsmannaskapet lörenade,
stodo tätt intill bvarandra, last be^utne att
möta de mat dem slungade uotelserna octi
förolämpningarna.

(^aribaldi gick lörvänad lörbl dessa bada
män. De uelsade bonom icke, ocb. doktor
I^ist vände stolt bort bulvudet lrän de,» ti-
rade, italiensko bjelten, bvilken man löl^dvtill nans bederßplatß imidten ak den förstaäliöraruraden, medan de internationella kels-
ningsropen furttoro.Doktor List sng ett ögonblick med vrede

blixtrande ögon ut öfver församlingen, livil-
ken gaf sin motvilja mot Tyskland ett sä
tydligt uttryck, sedan trängde han den fort-
farande pä trappstegen stående Simon åt si-
dan och var med ett spräng pä tribunen.
Då, ropade han sä högt, så stolt och
energiskt, att rösternas brusande sänkte sig
för hans ord, dä här en osauniug och föro-

Der två tyskar mötas, der gTäla de, —
det är denna nation, som de förblindade
polackerna påkalla till ett lörbund mot sia-
rerna!

Simons häftiga svar dief obegripligt un-
der det tnot, som från alla sidor lät höra
Big. Man hörde Bakunins liög» hånskratt.
Med sin rullande, djupa .stämma ropade
han:

List, som stod nästan framför honom, —
jag vågar säga er, att det är osanning, om
ni betecknar »Sadowa som en skam för Tysk-
land. Segern vid Sadova är en den natio-
nella andens seger öfver det småaktiga ty-
ranni, hvilket undertryckte vårt folks fri-
het och splitt rade dess egen kraft. Det är
att första sti jget till införande af det kraf-
tigt förenade Tyskland i raden af de be-
stämmande makterna, och förrskall icke fre-
den herrska i Europa, än Tyskland ställer
upp sitt afftflrande ord mot de öfriges äre-
giriga tvister.

I^ängsnmt rörde lian sig mot utgången,
beredd att bruka sin »rmstvrka, om intet

lämpning mot Tyskland blifvit uttalade,och
då denna församling, hvilken vill åstadkom-
ma en förbrödring mellan nationerna, anslu-
ter sig till denna förolämpning, så förkla-
rar jag härmed min önskan vara att utträ-
da ur freds- och frihetsligan och begär ut-
strykandet af mitt namn från förteckningen
på medlemmarna. Fred och frihet kunna
ej finna någon plats, der man kallar Tysk-
lands nationella utveckling eu skam, idet
ögonblick, dä man firar Garibaldi, Italiens
hjelte, som dock utan Tyskland aldrig både
blifvit, livad han i dag är.

Han hade under en nästan andlös tyst-
nad sagt allt detta, —

men nu utbröt
ett laiin, sådant man ännu icke hört det;
från läktame ljödo höga skrik, hvisslingar
och stampningar, fruntimren sågo sig oro-
liga om efter utgångarna, i salen hade alla
rest sig från sina platser, man stormade
med hotande ord och rörelser mot tribunen.
Doktor List slog armarne > kors; hans ö-
gon glödde af stolthet och djerft mod, och
med läpparne krökta af föraktfullt hån, steg
han ned för trappan, nästan med bröstet
danande sig väg och genomskärande denna
rlod af menniskor, som, påträngd af de ba-
kom stående, omböljade honom och öfver-
öste honom med sina förbannelser och ho-
telser.

Då de uppnått den stora utgångsdörren,
öppnades denna och in trädde Garibaldi, åt-
följd af James Fazy och de öfrige medlem-
marne i komiten. Ehuru han ej bar sin
röda krigsblus, utan en grå drägt. som satt
illa och lät hans hållning förefalla tafatt
och förlägen, gjorde honom dock hans obe-

På samma gång såg han, huru den unge
mannen, som så oväntadt kom honom till
hjelp, med framsträckt arm tillbakaträngde
de närmast stående, och framför dem öpp-
nade sig, trots de från alla sidor ständigt
botade ropen, ett friare rum.

Det var Karl Berg, den ende af alla här
närvarande 'yskar. som ställde sig vid sin
okände landsmans lida, hvilken så djerft gif-
vit ord åt nationalkänslan, och öfverallt vek
man tillbaka för desse män, hvilka, fram-
skridande sida vid sida, trotsade alla de
hotande blickar och ord, som riktades mot
dem.

Det är en landsman, en vän, som står vid
er sida!

Då kände han sig plötsligt från sidan om-
slingrad af en arm; han såg en ung man,
hvars ögon blixtrade likaså vred gade som
hans, stå vid sin sida. läggande armen på
hans axel. liedun ville han nied en kraf-
tig stöt skjuta honom tillbaka, då han på
tyska hörde dessa ord uttalas:

annat medel blef honom öfrigt för att bana
sig väg.

F!NL\NDS ALLMÄNNA TIDNINGl^:a 259

IUngern, der delegationsvalen blifvit
utsatte att hållas som igår, förutser mun
med tillförsigt att utrikesministern bland
sina landsmän skall erhålla en majoritet
af två tredjedelar bland hela antalet val-
de delegationsmedlemmar.

inlöpa underrättelser om utgången af
delegationsvalen inom båda kamrarne af
det österrikiska riksrådet. Herrehuset
skickar '20 medlemmar till delegationen,
och bland de nu valde finnes icke en en-
da motståndare till grefve Andrassy, de-
puteradekammaren sänder 40, och ibland
dessa äro visserligen flertalet 24 a 'A!,
oppositionsmän. Men af totalsumman,
60 österrikiska medlemmar, får således
Andrassy likväl en majoritet af 34 ,l 36
för sig.

Från Wien

Den i telegrammet omtalade staden
Teke eller Karys är den vigtigaste orten
ide turkmencrs land, som bo österomKas-
piska hafvet, och ligger midt emellan
fästningen Krassnovodsk vid nämnde haf
och staden Merw, samt på ett afstånd af
ungefär 400 verst ifrån hvardera. Merw
åter ligger helt nära nordvestra gränsen
till det egentliga Afghanistan, och befin-
ner sig faktiskt uti beroende af emi-
ren af Kabul, ehuru det icke är omedel-
bart införlifvadt med denna herrskares
välde.

delsemas gång åtminstone så till vida,
som den omöjliggör hvarje fredlig upp-
görelse emellan emiren af Kabul och en-
gelsk-indiska regeringen.

Ilerlin d. 3 «ur. Furst Bismarcfc har
inträffat härslädes.

TIattrI<l d. .'i nov. Akterna i !^l»l'n«i<'
process aro sedan i går pä alt. ! «ia'spro-

k <»!»«« händer, bvilken inom 24 tim-
mar skall öppnaanklagelsen. På lörnvara-
rens önskan har domstolen anordnat en
umieraökning per telegraf rörande Muea-
»lß påstående uti han > 3 månaders tid
varit I»k dårhuset i Barcelona. Läkare,
som i tre dagar iakttagit Mucnii» sjals-
tillstän I, intyga »>! intet symptom af MO-

monani är s/illi» I!
'It'!!.

><»>»«!»>» d. 4 nov. ..1i"■ u t > ■r« »urean"
berättar den 4 IX'V. från Simla: (Offici-
ell). General Lomakin, chef for cl»'" ry-
ska expeditionen emo< turk man vid
Persiens nordgräns, h«r erhållit proviant-
förråd l's»»'l' Kaspiska hafvet och beftatnt
sig i ställningen vid T«*ke (Karysj. Turk-

noslie angripa hane kommunikatio-
ner.

TPiotieerfl berättar sficoni tillförlitligt,
att det engelska ultimatum innehåller, att
emirem svar till den '20 nov. måtte haf-
va inträffat i IVsohawer: annars skola en-
gelsmännen genast marschera in i Afgha-
nistan. Brownc skall lannolikt öfvertaga
befälet i Pesche.wer.

Telegralunderråttelser

Det var under denna ihållande köld
som uNordstjei nan*" befallning måste ut-
härda vintern. Om man tager i betrak-
tande alt till detta hårda klimat sällade
sig bostaden» bnstfälligheter och sakna-
den af färik föda, kan man icke förvåna
Bi<», att af hela besättningen, bestående
af 5 man, endast en enda, hr Nummelin,
en ung man om 24 år, blef vid lif.

Den 29 april anlände secondcn Meivvald
med 3 man och fann Nummelin i den sorg.
liiiaste belägenhet; 3 af han» följeslagare
voro döde; hvad den 4:de beträffar, fa.lt-
skären TBoh»tn<> k«»f f, hade han i
december månad rest till Caj» Tolstoi och
saknades s»!l> honom alla underrättelser;
efter all sannolikhet hade han blifvit upp-
äten af vargar. Ankomsten af hr Meiwald
med kliiu tre matroser gjorde det möjligt
att befria fartyget frän snö, som betäckte

Början af mars var icke mildare; den
2:a,den 4:de och slutligen den6:»/ frösqvick-
aillret lör sista gängen. Efter dagjetn-
uiugen gal 4Öldeu viUa, men blott föratt
snart åter tilltaga; »leo 10 observerades —

7U7 U «>ch efter den M ofver — 30°. Iapril
företedde temperaturen mera bestämda af-
vikelner och varierade Iran — G" till —
25"; den "2G steg den forsla gången till
0. Den 3:dje mars visade sig solen vid
horisonten, icke deeto mindre antecknades
den s:le

— 10° Det var endast efter den
19 maj, som temperaturen öfversteg 0.
Den sista observation,auteokuad i hr Num-
meliiH journal, h&nför sig till den 14juli,
då thermometern middagstiden utvisade+ 11°.

Ifrån de första dagarne af noveml>er
tilltog kölden; i början blef den ej 8!»!--
käre an —

<l^l , men den lU.de, da so-
len lemnade honzonten for den långa po-
larvjntern, nådde den — 30'; denna tem-
peratur bibehöll sig under 10 dagar, med
>>!<!»!« ekad köld, l)varunder qvick*ill'ret
tro*. Något eller den 20 november höj-
de »ig qvioknilfret till— 11°,5, men for att
snart återfalla till —

20° och
— 27".

QvieUsiIftet Förbief frnnel under en hel
vecka ifrån den 13 december framåt. Vid

8l«»!e> ni december vexlade temperaturen
emellan — - 20° och — 30°; i början af
januari 1877 var kellie! äter fruset
under 4 dayar; don 7:de januari ålermtgH
solen för f»xß>a gången eller en nästan
t vett tie månader lång natt. Thermome-
!el» <*teg till — 9°, men stigandet var ej
al lång varaktighet och den 14 nedgick
de» åter till qvicksilfrets IrynpunH. Den
17.d« — 6°. Under Henare hälften af
januari tilltog kölden på nytt och iheimo-
metern utvi«s'ie — 24° ftch — 32°. Sam-
ma förhållande existerade under hela le-
biuari månad och qvioktilfrel förblef fru-
set under b dagar.



lerade der ryska N»23»n, vid hvfirs fot
han nedgräfde en butelj, innehållande en
skrifvelee pil ryskn och en«eleka. Man
observerade p& o» tillrika sj>;\r af renar
och björnar.

Den l3:de passerades under lätt bris
Mfttosehkiri sundet. Under 48 timmar in-
träffade under leglinger) intet anmärk-
niogtvardt, men den i:^:de mollen flytande
isber^; miste'» täthet, l"»n> hindrade ull»
astrniiotninka t.bservftiinner, och dv.u till-
taiirtndo paaMan «f lie,"'» iBl->tT>j, emellan
hvilka mun skulle lovera, åstadkorn all-
varsamma faror. Det oaktadt fortfor "882-
»i»" att närma -iii Novaja-Zemlia. Den
16:de igenkändes kusten på 15sjömil,men
hafvet var anda till stranden betäckt med
kompakt is, «<>m otnttjHg|(jord« illltradet
till Matoßchkin sundet. Kipten Bchwanen-
b«rg beslöt da att legia län^s isen söder-
ut, för att uppnå Käras hamn. Galiotten
inseglade der den 18: de au»usti och un-

derkastades der den största fara den varit
utsatt lör under hela sin seglation. En IkW-
tjir itorm och etrötntnen skulle nemli^en
hafva kastat den .mot de nordliga k!,,"
porna »f NovajaZeiMlia, utom lierrarne
Schwanenbergs och Nutnmelins mod och
kallblodighet, hvilka lyckades rädda skep-
pet undan en näsUii oundviklig under*
gålii;. Efter »sr,»!'!»,, ifrån mndfi »id K"-
s» erbjöd resan in^i andra händelser an
några stormar, som "8^!-!»" hade ati utstå
på norska kusten.

Den 30:<1e augatti kastade galiotteß an-
kar t Wardö, tvenne veckor efter det den
lemn.t Jeni««j'> mynning, och den 19:de
oktober anUnde den till Petersburg bog-
werad af ångaren Constantin.

fletearolOfflMliit «»hM*>r% m>«»«»
November .'» kl. 7 s. m. kl. 2 e. m. kl. y e. b.

Baronu,Mi!limeter 1-12,1 7^7.f, 7>i«B
Tlicrm.. C -Kala -(- 3,ii +5,5 ,3.8
Vindens rigtning .\<» NNn .-.t»

'>>>!<!» .1 1 .i
Himlahvalfv. ,!,,'. 4 4 4
Temperaturen! liigsiu itånd -f. I3

högatn „ . . ... .+ t',3.
Nederbörd Hillimettir 10 11'

Ithaka. Om nrkeolog^n Schliemauns
senaste forskningar på Ithaka inga föl-

jande närmare meddelanden: D:r Sclilie-
mann genomsökte hela 0» under Vj%
veckors tid, men fann det ingenstädes
möjligt att företaga gräfniogar, ty öfver-
allt äro branta bergsalsaiser. Af de.» ur-
åldriga staden, (ier fordtia besökare en-

dast funnit ett par iirundvalar af bygg-
nader, lyckades det Schliemann att upp-
täcka 190 mer eller mindre väl bibehåll-
na hus af uråldrig, cyklopisk byggnads-
stil af ofta 2 meter länga och mycket
breda, föga tillhuggna stenar. Några af
dessa hus kalva 6 afdelade rum. Staden
ligger på det under en vinkel af 35 gra-
der uppstigande berget Athos, som alltså
är omkring 7 »rader brantare än Vesu-
vius' Me kägla. Berget är högt, skarpt
och spet»igt; busksnår, tistlar och törne
försvåra dess bestigande i hög grad. och
af detta skäl kalva de resande hittills icke
anstalt närmare undersökningar på ber-
gets topp. Schliema.»ns energi Öfvervann
alla dessa besvärligheter, till hvilka kom
ytterligare en fruktansvärd solhetta; ho-
nom \°ar det förbehållet att finna de qvar-
lefvor af en uråldrig stad, nom ingen re

sande före honom upptäckt. Bakom hus-
murarne uppgräfde Schliemann några
skärfvor af lerkärl: de hafva ingen likhet
med dem iMykene, men väl med dem i

den äldsta och den derpå följandestaden
i Tröja, hvilken SchliemaMii fann vid si-

na utgräfningar på Hissarlik. Hittills haf-
va de resande förlagt det homeriska Itha-
kas gamla hufvudstad till den lilla dalen
POM9 p^ öns nordvestra sida. Mea detta
namn härleder sig enligt Schliemanns
åaigt från en klippa, som fullkomligt har
formen af en fästning och derfor ännu i

dag bär namnet Castron. Idet forntida
språket hette fästning polis och betyder
mycket senare stad. Schliemann återvände
den 10 september till Athen och erhöll
der underrättelsen, att den turkiska re-
geringen nu mera vore villig att för hane
utgräfningar på Hissarlik bevilja honom
en vakt af 10 gendarmer. Han skall i

denna manad begifva sig dit för att åter
börja gräfningarna och, så långt »rollien
tillåter, påskynda dem.

llhmlailc ämnen.

Helsingfors,
tryckt hos 3. Simelii ariiuingat: 18?«.
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säljas, till gälbanbe af Nämndemannen Johan To»
minen? i lägenheten intecknade, bomfäfla fordran', broar*
om hugade spekulanter och öfnga »vederbörande häri»
genom underrättas. JRaiilalampi Härads fionofogbe-
lontor, ben 12 Oltober 1878.

2978(3—3) A. g. Nndersin.

(Snffilba notififatioircL
ÄT tt ..Nystads Nngbrännerialliebolaa," roib i bag
-s\- hällen bolagsstämma till befj tucrtfinllanbc bi-
reltör utsett,

Sjökaptenen Rob. Hartman;
»varder härmed lörfaitiiingSeuligt fungjorbt. Nystad,
ben 14 Augusti 1878.

8106(3- 1) Volagcts bcstyrelse.

(^Saljlbl) Glasbruks aktiebolags lonkurSmassa till»
Ä^ tiöriga Dahlby Glasbruk i Ätmtto socken, med
fullständiga tnroentarier och arbetarebostäder, förfäljeö
pä mycket billilla »villor om uppgörelse beröm lnarli»
gen sker mcd undertecknad,ipfjloman i tonlursen. »alo
k Tuiflula. ben 25 Ollobcr 1878.

3049,H—2) (Jod 3- A. Ahlstedt
t^jtt herr Willhelm Ajtergre» tillfölje af på egen
"*"■ begäran fteende afflyttnl»g den lilista dennes
uppkörer a't teckna procuran famt är densamma ifrån
och »ned den första näftfntituianbc Nouembrr öf»vcr»
leninab till herr Fr, (Sngftranb, det fa wi härmed för»
fattningsenligt äran till fännagifroa. Salo .(" Tytö,
de» 24 Oltober 1878.

3031(t; 2) £t)fö VrulS Bolag.
4^,tt flylluingöbclyg utfärbut af Pastor:, i Kyrlslätt
<? n:o 41 för är I8<(i ät goSien Albcrl FridolfAnderson »varder rjTini.-bclfi dödadt > hlvems hand
del roaia ma. 3093(3-2)

Anmälde resande.
Den 5 Rom. Oiwersle Ruin fr. i.'ampi«, iKleinehs

holel'. öiivcrstc ?lppelberg sr. Hangö, boft. Issersohn
ti. ©tbora, Imifsp Nikander fr. B.crno, Ijanbl. 9(ee-
lveS fr. Hi,U, i rccietctsljuiet: proften Rundan fr,
3tb.il, ijöfapt. öoud;t ti. »oroiia, stale:!n!p. I'ojanber
a ißefljarnjt, biufsp. Alitan fr Voio, posjesi. Preit
bol(j jr. t:but, i hotel ©ilb,elmlbab; posi>sf. Jtroof
fr. N^ovcjå, mamfethni bränder fr. J:l)tis och Petlcrsjo».
i betel de Pöste; fabrik. &pirtng u. i'ab.tt«, > hotelluiatra: infp. rilcu m, fru, N. ilJagafinSgtn 4,

Kursnoterillgar.
(VtiilnuöiJ HM. ben 30 Oftobct LB7B.

fhif '. un/'.
Wcicllnrs. D!i>lo»lturi>.

0:1 Pclc'i>b.!rg 7 bb. 248: —
-240. -— pr 100 rub.Bonbon '90 bb. 26 l"3 2'>:o7. pr 8h». &terlSart< 90 bb 100: - '.»:» 4o

Hambilrg 90 bb. 123:30 122:60,
flmfterbam 208 '_',>l!, 50S pr 100.
Stockholm Ii d. s, 189: o 138:ÖO3
B:t Pclclöllllrll, ben 17 Oft. g. st. 1878.

London 23;. j Ämßerbaui — Hamburg
401, 199. l\ma .'I7.J. Valiiuipcrial 8: 40.—

.£>iafonto 4—

otat^|rrntodgarne i ♦viiiiauo.
Tidtabell lör bauiage» ;iåi. och med de» l Nouem.

bet t2i) Oftober) IB7d tilloniibare.
Sfii(orfl -2,: t V:lutrf}. . >«:t 'p:l>urg -äöibcri}

N:o 1. Hi:o 2.
öiborg aig. 7 f. »>. £:t Plb»>g ajg. 6.15 e, m.
Hl! UJ:burg anf.11,15 JBil a»l. 1'»,20

v for* 9:1 P l>ur.;. S:f P:l,ur,i "!>:foröW o 3. No 4.
Helsingörs afg. 8,30 f.m. R.l tvburg afg, '"» f.m.
Dciillim.ifi „ 11,7 „ iiyiboig „ i,101. m.
2ab.ii* „ 12,59 c, m. ifaljti» „ >',^l „
Jötborg „ 7,8 „ Kub.intäfi „ 8,22 „
0:1 Piliurg anf. 11,30 „ aul.10,40 „

"^clfiitijforö T dus. T lms H^rs.No '> No (i.
$elflnajor« afg. 5,45 e.m. faiuaftcljua aiy. <,25f,m.
Xaiuai:.i|iiöanl, SWo „ HelfingfolS anl. 11,

Helsingfors Aiio. Al'!> Helsingfors.
No A och 51 No 5,2 och 4

©elfingjor* aig. 8,30 f. m. Hbo aig. 12.10 c. w.
a{iil)tinäfi „ 11,15 „ Xoiiala „ 5,1 „
laroaftetjul „ L2,40e. m.TiwaslebuS „ C,45 „
Toiiala „ 2,:l0 „ Kitbiia&ti „ 8,22 „
flbo auf. i, „ $elflngjor# anf.10,40 „

"^:for« T^fors. i:foré— öforö.
'.'i o 8, öl och 81. N-o 82, 52 och 4.

Hc!fi»g!ur« atg. 8,30 ,11. iaiiiuiaioro aig. 3,55 e.. m.
sHiit)imäfi „ 11,15 „ Xouala „ 5,15 „
"tnijala „ 2,15 <>, 111. Riihimäl! „ 8,22 „
lainmenoraanf. 3,3(J „ volfingioio anl. 10,40 „

<^:forö--&ango. Haogö Hfors-No .'l och US. No Ul och 4.
Helsingörs a,g, 8,30 f.m. pang» ai,,. 3| m.
Hyivlnge „ 10,5'l „ ffeaU „ 4,12 „
ifenäö „ 3,3 e. 111. Hywinge „ B,4it „
Haugö a»l. 4,1U „ J;elftiigroio anr. 10,40 \,,]

-T:fors. Tfors— Al>o.
No 52 och 83. No «4 och 51.

Abo affl 12,10 e. 111. £aiiimerjors afg.12,5 m.
Toljala „ 5,20 „ ioijala „ 2,30 „
£aiiiiueifoiiS unf. 7,10 „ Sva auf. 7, „

Tliuö-Z:t
-
burg. Hl P bur,,— T:hus.No (i och 3 No 4 och 5.

£aroaflet)u« afg. 7,25 f, m. »:t P^burg a,g. 9, f. m.
sJiiit)imäft „ 11,7 „ Nlihimätl „ 8,2!) e.m.
»:t P:b,irg auf.11,30 e, in. Tawastehus ant. 9,35 „

T hus Hangö
N:o O och !<2.

Tawastchus afg. 7,25 j.m,
.\?uiuinge „ 10,5'! „
Hangö anf. 4,10 e.m.

lägens ankomst till och afgäug från flattonerna
roefur 0111 Watpiaié äco angijna efter Velfiugiorö ochöster om Äutpiaiö efter 9:t Petersburgs tit». Full»ständiga tidtabeller lomma att försäljas å alla statio-
ner.

3. W, Sllernschantz,

Ofiiciclu )ch legala fimaöreljer.

Dfroerfturelfen i'ör flolroäfenbet har under denna dag
<^) utnämnt kollegan wid lyceum i et. Miche,. si'
loioftemagtftern äriftian Oital Forsiell at! deriemle
wara lärare i tysta iprälet wid »amma lyceum.

De» !om härmed icke nöieö,må sist före llockan
to!» å fertionbe (fiO:be) dagen baretter, denna dag lik,val
oräknad, till Äeiferliga Senatens Sfonomiebepartcment
tngiiroa si»a unberbåutga bes.uär jemte Ofw.rstyrcl-
s«ns beslut i ärende!; hwaruiom btfroäranben bör in»
om »amma tid hos £iroerftt)i'elfeu anmäla si» aisig!
att i befj åtgärd söla ändring och berejter inom sj>'
dagar efter btlwärstidenS utgång nied bewis iran
Kejserliga Senatens rtgistrators kontor HoS Öfwersty»
relie» styrla att beiwcire» blttrott fulljbljba, allt wid
äfwentyr att bvfroäranben cl.est är sin tala» förluflig.
Helsingfors, af Öiwerstycelsen f^r »tolwäsendet. ben 13
Cftober 1878. Vuligt bfjallning:

2U85 3— 3, (Surl «roiberaipn.

Äta beröm af >je'>slepigan 3<.b.anna ForSlund gjord
-T^ begäran och jemlift SRåbftufrourätteuö derom

bentia dag widtagna beflut, wllrderpennitterabe Sol»
båten roib Pstowsta inianten regementet iLMabinitr
Moiiejeft, 'om bl>,wit trenne gånger till äftenjfap fö-
relyst mel> Johanna Forslund, me» sedermera öjroer-
eifnil orten, utan all hans nairoaranbe roiftelfeort är
länd, härmed aflmänneligeu efterlyst, med jörftänbiaan

slaS hos undertecknad Dmvalot. Wasa ben 29 Okto>
ber IS7B.

H. Lindberg. 3116(3 1, Gustaf Duwaldt,
fordringScgare iaflibue Handlande» lo>

m han Hanssons till konkurs upplåtna bo, behagade
sammanträda thorsdagen den 28 t denna manad fl.
4 est, midd, S Socictetshuset idenna stad, föratt of»
werlägga och besluta inebannäinnbe ärenben:

l:o att ia»led»i»g as ben aflidncs enfa sramstälda
ackord fötflag öfwereiiSlomma och öfwcrlägga:

8:o att dercst !örc»äm»da ackord icke jfulle af samtc-
lige borgenärer gobfiinnnS, höras uti de n'ib borge,
närS iummatitiäoe de» 30 flftröitne September af en
del borgenärer gjorda projekt alt från maSian utlemna
till enfan åtskillig lösegendom iamt gärden och tomten
N:o 13 i sjctte qwarlcret af denna stad iåfoin un»
bantåg:

3:o alt besluta om åtskilliga utbetalningar för maB«
sans räfning, och erinras om lonturSstadganS före-
ffnft, all fråniDaranbe borgenärer fä nöjas ined be
»ärwarandcS beflut. s'owi'a ben 2 November 1878.

;!118(3— 1) Godcmänneu.
sordringScgarc i Ilrmalarmästar F. ""

w Malmbergs konturs behagade sammanträda å
6unbb.oltnl fonbitori n:o 31N.Esplanadgatan tisda-
gen ben 10 dennes fl. 6 e, in. för att höras i>ch be-
sluta angående gjorda särskilda köpeanbud på massans
warulagcr; och erinras om lonlurSstadganS föreskrift
att fränwarandc borgenärer får åtnöjaS med be när»
warandes beflut. Helsingfors den INowembcr 1878.

3084(8—2) Godemännen.

Auktioner.
<Hnligt lsf)efen9 för ingeniörernc i finländska Mi>

litäibiftrif'et den (> Oltober IS7B n:o 1827 med»
delade fßreftrift samt i grund as Militärdistrilts lon-
feljens förordnande af ben 30 sistlidnc septembern:0
151 stall wid cheistyrclsen för militärn byggnaderne,
utom iäftningarnc iFinland en aigörande entreprennb
auftion den 4 December (22 N wember) 187H fl. XI
i, m. i Helsingörs anställas å försäljning ai lwennc
boiälliga lider af trBb ined beri fßrroarabe 12 pråmar,
ankare, ffttingar, jernftörnr, skyfflar lamt träd och
jcinfaftr, hwilla af cdiwurne UHirofringSmnn uppifat»
tat.' i wärde till 4.V.' rubel .'>.'» kopek eller, bcräk»adt
efter 4 mart lör ryil lreditrudel, 1,838 marf 20 nen»
ni. Nä<m!'e lro»a»S lillbörighetrr finnas i Änjala
b» inom Änjala och Walleala socknar af Nylands och
©iborg« län.

Med föranlebanbe härai inbjudas spelulanler art
de» 4 December »'.'2 Nowemb mnewarandr är 1878
fl. XI i ni. Infinna sig å oftumnämnoc auftioriiför
rättningtflSOe, che'slurel>>» iör militära bljflgnabeme,
för att tiObanbta sig ofwanfagbt libet och den ocri
fSrnarabe egenbemen. spekulanter, hmilla Bnfla del-
taga i fen muntliga auklio».:». bör.i iogifwa ffrtttliga
anbub a Hämplabt papper å 40 fopefl »valör: eftet
auttionent slut bör till säkerhet iör '»llgöraiidet af
söveivilloren ingifmal pant 8 l(i^ ai den penninge.
Mimma soi» fßr egendomen erbjube? ät tronan. Der»
jemte är mebgifitel att före nuftionen intill fl. X ',

4 den Decembet (22 Woroembfr] 1878 inlemna eller
med posten iniinds! iörfeglabr anbub, ffrifna i slimi,»
lift pipper n 4<) fopefc wa!ör med bi'oa,a»de af 'ör "
skrifive,' pant i I<> Ii eiilig!!,'! med föreftrifter ol'
formulär, b.n>ilfa tro uppgifne i del ben 26 April

IS7.')1 S7.') nädigst fastställde föror^lla^^^ angåenbe anffaff<
ni»g ai förnödenheter för tuilitärroäfenbet. J^öricglabc
anbud, hwilta autttonfbagen eter fl X '. m. '»gä
slola ni aufttonSttfrrättniugsmamien lenrnal »»a» af.
leende. Om wilsorei, iör föifäljningen af ifrSgaroa»
rande egendom la» intjemtoi famt wärderiiig^inilr».
mentet genomlaias ii'ib cheisl!>re>'e,! tör militäiabygg.
naberne, utom fäftningarne i Finlaxd all,', lider pä
dagen, »ndanlaganrc fbn« och helgedagar.

Äafff)iieroff.
(sb,ef för militära byggnader»', SRilttäiingenißr,

Ofnerfrelßitnant.
IA-ilfnirjti.

3112(3—1 > 3ngenißrtienfleman.
L^iNigt djefeni för i ginlänbffa sKili«>3> tßrbiftrlrrot den 13 ©eptembet IB7fl n:o 1675
meddelade förcslriil skall en afgörande entreprenabauN
tion ben 10 C- ".! Ncwember innewarande ark!r k! X!
i, m : oti tall n»"» S rengöringen a' latriner samt fotni»'
gen af ilorftenspipor, under en lid a' I, 2, .'l och 4
år uti nebniiniimn&e orters

l -J( rengöringen af latriner i Kronobyggnader: i
$elfinofött: »''d siy^eli,,, tör milnär, byggnaderna
inom iaftningarne i Finland 12 latriner ined lador.
it slam» och fnifbvunnnr; betalning bar as kronan tr»
lagis meb !>!,',<> >!i>', f:r fßt året; 1 ypiuifa: wid der»
warande ((atomajotlf)Qreffe; 7 latriner med libor,
3 »lam- och illlilbrunnar. 2 portaiiiva liose!'er'. beUl'
ning bar as tronan rrlagti med 75 rub. f:t för är t',
iamt 1 TlNlshy bos uppfuningeinannen ö'wer faier^
nen dcrstade^: 7 latriner, (i ila,»» och flailhrunnar;
crinlningc» för rältigbeten att »verkställa rengöringen
har till kronan betalte »'cd 125 rub. t:r för året.

2) N iotningcn as jfoiffcnfpipor från »pillar cd)
faminet > fronobpggnaber iBoroifa: w!d $lat9niajorl<
fturriien berftäbffi: 89 rökar, betalning har ai tronan
erlagtl med ISO rubcl |:t för aret.

M'd iöranlebaube biraf 'i,bjudaS ipetulantcr alt
de» 10 (22J Woroetnbet 1878 fl. XI i, m. infinna
sig ilmö oiiuaniiämnöc nuftionaiörrättuingöftällcn för
att å entreprenad åtaga sig rengöringen af latrinerne
iamt fotningen af skorstenspiporna. Iden mundiliga
auktionen dellagande spekulanter böra inlemna fttift'
liga anbud å i') fopefs ftämplaDt papper, och ifall
wid millionens ilnt lill !ätcrhet för entreprenabenö
fuOgßranbe ingtftvaf pant a 20 » a> entreprenabium-
ma», hwilte» pant iör ThuSby flall uppgå till 25 X-
Deriemte är medgi^wct itt »öre niiftirnen intill fl.
X i. m. ben 10 (291 Nowembcr inlemna eller mcd
poflen insända töricglabe anbud å stämpladt papper af
40 fopcfS 'valör je:ntc biiogande 1 bretfuroerterue af
oiwan föreffrifne panter, i enlighet med de i nåoigft
den 26 April lS7f> fastställde förordnande,ont anjfnff*
ning of föciäccr för militären, meddelade jöreftrifter
och foraiulärer. Förieglade anbud, hwilla inga efter
fl. X f. ni. auftionöbagei!, warda af auftionsföirätt'
ningSmännen lc,n,!ade »tan afscende. Om be för iftl1
gaiuaranbe Sta^anbC bestämde willor funno ipefulan-
ter inlivMtita wid styrelse» iör militära byggnaderna,
utom fäil»i»gar»e, i Hi>!la»d, bos $(atlma|oren i
Votutfa iamt l)os upply»lngsma»l!r» önuer laier»c» i
tljuAbt), alla lider pä bagen, undantagande »il»» och

högtidsdagar.
Kaschperoff.

Sfjef för militära byggnaderna, Miliiälingemör,
öfiueiftelöjtnant.

)l. ssallowsln.
3111(3-1) I»gen>örtie»steman.

-^ven 30 näftinftunbaube Nowcmber klocka» 11 f.m.
<w

'
»örsäljes å nffenllig auftion i lockas forfenS

ftjrfobl) I'anbtbaiiblanbcn 3ol)an Töllilläs lill fonfurö
upplåtna '.'liggnadrr bestäende säwä! Ai boningsrum
iom utljus, t)ii).uont hugade spelulanter härigenom un«
ocrrättas. fortas ben Oktober 1878,

©uft. Frilander.
3(24(3-1) Godman.

laga hinder icke möter, kommer ©onben
"**S MatlS ttopotii-nö ägande hela skatte hemman n:o
19 t Leppäwirta dy af i,'eppäwirla socken att lördage»
de» 11 Januari instundande är 187 Uklockan 12 på
bagen genom offentlig exekutiv auftion å ställtt för»

att inom natt och är efter bet denna kungörelse blif-
tuit i stadens och närmaste socknars kyrkor affunnab,
sig härstädes infinna, wid äfwentyr att den ingångna
trolofningen 'eljest upplöses. Wiborgs Rädhlis. den
12 Maj 1877.

Pä RädstufwurättenS wBgnar:
(£arl Strählmann,

'

3117(3—1) Adolf Mestcrton.
■^"l>cb anledning deras att min frän Norrmarl soc»
»o'U. fen t Juli manad 18<'5 uttagna flyttniiigSat»

lcst fSrtommit, uppmanas Ijäriiiebelft ben eller de. som
mot min frejd tro sig funna något anmärla, att få»
dant inom ser månader, etter det denna a»»o»S tre
gånger warit 1 la»dctö officiella ingår införd, in»
för Passorsembelct i nämnda socken tillkännagifwa,
Harjawalta. den INowember 1878.

starl 9?iftor Fredriksson HammaS.
F. d. breng iNorrmark, numera cgare af halfwa

©ammas rusthäll iHarjawalta socken.
3123C3 -1)

min man, Sjömann?» A»derS >Simil(i från■* denna stad. Marit pä en sjöresa iiswer tretton
fl3) ax* tid, och under nämnde tid ej det ringaste
låtit af sig lorta om han är lcfwandc eller död, sä
får lag härmed tilllännagiswa att, om han icke ii nfin

-
ner sig inom natt och är när de»»a lungörelse narit
insörd tre (3) gånger i Finlands Allmänna Tidning,
sä anser jag mig fuQfomligen slilld jrän hans älten-
stap. UleåboiQ ben 22 Ottober 1878.

2lnua Liisa <??im!lä,
3070,3—3) född Hauru.

Lediga tjenster.
.A apellansljcnsten i Aslola wardcr ibrist pä >ö-
"<r<» lande, lredjc gången anflagen ledig att hos dom»
kapitlet i stadgad ordning amölas inom nittio dagar
frän ock) mcd denna dag, Borga Domtapuel, ben 1(5
Oktober 1878.

Ex offlcio:
3102(3-1) E. A, Forsicll.

f^l)ifof)crbe embetet i läiskiS, som genom förre in»"3% nef):frD(iren^ wnnna transport till annan lägen*
hel bliiwit ledigt kan lioS ©cmfapitlet i stadgad ord,
»ing ansökas inom nittio dagar iran och med benna
dag. Vorgä 3)omfapitcl, den 26 Oktober I*7^.

Xx offlcio:
3103(3— !) (S. A, isor<"cll.

CVemnllft Medicinalstyrelsens i bag beröm iattade
X.' beslut waroer !vacci»a!riStje'istcn iNuowesi pro»
luincialläfarc distrikt härigenom tungjorb lcdig att ai
hugade lompetenle personer ftriftfigen anfßTaf huS
lUotcincialläfaven, Dollor Augusi Eberhard ©im, i
WltotPtfl, inom femtioffj bogar bSrefter, dr!'»a dag
(ifuu! oräknad. Helsingiors, af SDiebictnalflQrelfen,
den 26 Oftob/r 187s.

■|;i befallning:
3033(3— 2j »üboll Gliring.

frb.
f&mitan näflon fompetent fßfanbe till härsöriinian\J^ ledig anslagne läraretienste!, i fäng >vi> cealfto'
Kin i W'borg sig ide anmält, kungöre? bärigenom
fagbe tienft, fom ätiölic? Ai ett ärligt iinucbc a 500
mark, ytterligare ledig att HoS Cfroerftljrelfen för ffol--
wä'e»det ansökas fnom femtiofer (" ) dagar Qärefter
denna dag lifuKil oräknad. Helsingfors, ai öftuerflfli
rclsen för stolwäscndct, den '21 Oftober 1878

Snligt befaOntng:
3036t3 -3) Karl Swibsrg',,,.
.neban nigon kompetent sötande lill b,ärförinnon

V^ ledig anslagnc !ärarelie,!sten i sang wid realskolan> 9hjfiab sig icke anmält, llingörco bärigenom fagbe liens!,
som Stföljef a' et! ärligt armode a 300 mark, utter-
[igare ledig alt dol lucrslnieliei, [öc ffoliuölenbe!
a»sökaS inom femtioier (^s*iJ bågar bärefter, i>eniia dag
!>k,i'il oräknad. H',liing'ori', ai OfraerfrQielfrn 'ör sko!»
iDnuti-ft, Den 21 Ottobet 1878

(Snligt befallning-
7(3 — '.)) liail B>tt>tbergfon

/IJmeban nSgon fompetent 'ökande till här>ör!»nanVi ledig anslagne Idrarttjrnften i religion wid rcal»
skolan i Sammerfori sia, icke anmält, Fungßrel härige<
»om iagbe ticnsl, som åtföljes ai ett ärligt ortoobe å
vi 'H mart, ytterligare ledig att ho? Ofrcerfl^ielfen
för ffolioäienbet anföfaé inom se,»tios 1 fsö) dagar
bärefter, benna bag lifroäl orätnab ©elfingtorö, a,
UiroerfHjrelfe» för »tullväsendet, ben 2! Oktober !

Enligt bftaQning:
:]138t3 L<j Karl IStoibergfoß,

/Emedan någon fompetent föfanbe lil> därförinnan
\*s ledig aiislagoc läraretjenflen i gtjinnaflil wid h)«
cetim i lllejboig sig icke anauilt fungörtl därigenom
sagde ti>»!i, [om älsöllco af ett ärligt arttobe å 's<>o
mart, ytterligare ledig all lioa OimerfiQrelfen för stol-
wäseodet ansök,.? inom (emtiofej <5!<!) dagar härefter,
denna dag litwäl oräknad, Helsing a' Oiroerfttjrefl
se» för stolwäiendet. den 21 Oftobei LB7B.

3O3!t(;i-3) Enlig! befallning:
Sorl Ktvibergion

is^smedan någon fompetent sölande lill barfot innan>2s ledig anslagnc läraretjenpen i gy!,,»asl>l lui^
realskola» > iicyb,ol:n sig icke anmält, lungor, t» häri»
genom sagde tienft, som åtiöljrc* nf ett ärligt ar'»'ode
å 500 marf, hwarifrä» dock stadgad lönebefparingbör
unbet innetparanbc laieär utgöras, qtterligare ledig
att ko? öfroetftprelfen iör ftolraäienbet an'öfaB inom
femtioffj (56) dagar därefter, denna dag litroßl crflf<
»ad. Helsi»g!ori>, af öiwcrslyrelic» lör jtoltuäienbet,
ben 21 Cftober 1878

3044(3—8) Snligt letaöning:
Carl €>i«ibciijioii.

meban någon fompetent sötande till därförinnan
ledig anilagne lärarelje»sten i engelska ipråfet

wid realskola» iHemola sig icke anmält, fnngöreshäri-
genom iagde liens!, som äiföljcs af ett ärligt arwode
å 400 mark broarifrån dock stadgad löoebefparina. bör
unb-T inneivarande läseär utgöras, ijtterligare ledig att
(>oe Ofroerflijrelfen för flolwäsexde! ansökas inom fem»
tioicr (si>) dagar bärefter, denna dag likwäl oräknad,
Helsingiors, ai Ciiuerfitjrdfni lör slolwäfendct, ben 21
Oktober 1878,

3046(3-8) Enligt befallning:
(Sarl ÄiiMbergion.

v"£l| f förrkomme» anledning tungöreo härigenoil lä-
<^G- roretienften i 'ang wld real|tolan i syiörneborg,

hwilkeu tjcnCt åtföljee ai ett årligt arivode å :U)()
maif, (cöig att HoS Öfwerslyrelicil för ffoliuäfenbet
aniöfa? mom femtioier (sti) dagar härefter, denna
dag lilwäl oräknad, Helsingfors at Cfiucritorelfen lör
ftulwaienoet, ben 21 Oktober 1878.

304G(:i— 3) Enlig! beiallnwg:
Carl Swibcrgso,,,

Hrsproklama-, kollkurs- och for»
drlngsmäl.

t^crdage» ben 2! nästkommande December affunnar\, Häradsrällen t Muifllätt och »junbeå focknar a
Öiwerby gjftgifroeri i jöiftnämnbe socken utflig uti
iiyrlfläll sockens reberi aktie bolags fonfurömål. Maj»
by ben 31 Oliober 1878.

Pä Häradsrättens luöguar:
3104, fjieb. Will, PoppiuS,

K
,lutbiiuibenb uti Hllndlandl» .Mig. Gärdströmslon-

'»-^ lurs flar att lyftas och loiituroliqwldeu att gran»


