
Kurser.
Finlands Bank den 20 Sepfc 1887.
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Magistraten och Rådstufvurätten sammanträda hvarje
mandag och lördagkl. 10 f. ny. äfvensom onsdagar samma
tid om så erfordras.' Magistratens och Rådstufvurättens kansli öppnaallahelg-
fria,dagar från 11 till1f.' m.

Stadsfullmäktige .sammanträda då ärendena påkalla.
Drätselkammaren första helgfria tisdagi

hvarje månad kl. 4e. m. .
Drätselkammarens konior öppet hvarje helgfri måndag

kl. o—7 e. m.
Pastorskansliet hålles öppetallahelgfr.dag.kl.9— 12 f.m.
Tullkammaren öppenkl. 9—12 f. m. och 4—6 o. m.
Postkontoret öppet alla söckhedagarkli 9— 12 f. m. och

4—6 e. m. samt alla sön-och 'helgedagar kl. 7—lo f. m.
Telegrafkontoretönpet till 13 Oktober från 7 f. m. — 9

e. m. och ftån 13 Oktober —13 April Bf. in.i— 9e. m.
Föreningsbankens kontor öppet hvarje helgfri måndag,onsdag och fredag kl. 11 f. in.

— 1e. in.

Daglista.

medanlöpandcafKotkaSön-
dagenden25 Sept.kl.9.f. m.

Biljetter tur & retur 1 m. 50 p:i person.
Obs.! Ifall af ogynsam väderlek in-

hiberas resan.
A. W. Meyer.

Idag Lördagkl.4 e. m. bibelstundifin-
ska kyrkan; pastor Borg.

I6:de Sond. eft. Trefaldighetpredika:

Ifinska kyrkan: Högmessa kl. 9 f. m. t. f.
kontraktsprosten Korsström.
Isvenska kyrkan: Högmessa kl. 11 f. m.

t. f. kontraktsprostenKorsström.

Predikoturer.

Offentliga nöjen.

TTR? AHPSTH2!
ij^p*" Sista Representation ""^fSöndagen den 25 September 1887

klockan /»B —lo e. m.
Den blifvande Löjtnanten —

Lilla
Katten

—
La Kosacka" — Lundströms

Frieri — Ett äfventyr i China.
Närmare genom affischer.

Conrad Landcgreii.

S a m m a n träde n.

Nykterhetsmöte
hålles i dag kl. 6 e. m.uti Rådhus-
salen. Fri entré.

Bestyrolseii..

Fattigvårdsstyrelsen.

Sedan nuvarande föreståndarin-
nan för.härvarande fattighem för-
klarat sig; vara sinnad att ifrån
tjensten afgå, varda.hugade sö-
kande härigenom 'anmodade, att
till d. 20 oktober till fattigvårds-
styrelsen inlemna sina ansöknin-
gar åtföljdaaf frejdebevis; Tjen-
sten tillträdes den 1 Nov. inne-
varande år och åtföljes af 500 f.
mark årlig aflömng,fria rum jämte
värme, samt 200 f. mk till aflö-
nande af en tjenarinua för fattig-
lwmmet. Fredrikshamn den 12
September 1887.

Ledig tjenst.

Ifrån kl. 10 f. m till 3 e. m.
fotograferas

alla dagar tillsvidare, hos
F. A. V. lIJERTZEIiI,;

Diverse.

Juridiska uppdrag
iKejserligeWi!>orgs Hofrättäf-
vciisoin ialla andraRätter ombe
sörjes af , , . ■:

OSKAR MALLENIUS.
Vicehäradshöfding.

Adr. Wiborg; Oastréns gård; Rödabruus
torgN:o 50.-

Auktion.

Medels offentlig auktion, som
den26 innevarande September
kl. 10 föremiddagen förrättas

iHandlandenJ.W.Drombergs å ballast-
kajen belägna magasin i denna stad,
försäljas, derest ej hinder möter, till
den mestbjudande 110 säckar sjöska-
dadt rysktrågmjöl,2säckarskrädt mjöl
och 1 säckhvetemjöl, likaledes sjöska-
dadt,samt 6lådor,innehållande7,200
stycken friska hönsägg, alt hörande
till"grundstöttaångfartygetnConstan-
tinstt hit inbergade last; hvarom hu-
gade, spekulanter härmedels under-
rättas. "Kotka tullkammare, den 20
September.

Evald Lundqvist.

Till salu.
DM"Gård till salu. "M^
Tillis ffård iSaviniemi försäljes

om hugade köpare anmäla sig därstädes.
TillHaveriliggande Ångfar-

tyget Con.slaii.tiii afgår Ang-
Mten THURE från F:hanm

Ängfartygslägenheter.

Luttu.

Öfver vårt fiskeriväsendehade fiske-
riintendenten,professor A. J.Malm-
gren till landtbruksmötet iWiborg
utarbetat en lång redogörelse,urhvil-
k?n vi efter H. D. hemta följande.

Frågan, hnruvida tillämpningen af
den hos oss bestående fiskerilagstift-
ningen härintills motsvarat det der-
med afsedda syftemålet, hvilket na-
turligtvis bör vara att, så mycket
det med tillgodogörande af fisktill-
gången är möjligt,bibehålla fiskstam-
men, samt att, så långt fiskevattnets
beskaffenhet och öfriga förhållanden
det tillåta, ökaafkastningenaf fisket,
anser jag istort taget böra besva-
ras obetingadt jakande.

Förmenande^ att fisktillgången i
allmänhet icke vore sådan den kunde
vara, hvilar ibästa fall på antagan-
det, att denna tillgång förut hade
varit öfveralt större, än inärvaran-

Vårt fiskeriväsende.
F:hamn den 24 Sept.

de tid. Ingentingkan vara godtyck-
ligare och tillika grundlösare, än ett
sådant antagande. Om fiskarna för
sin utkomst hade behof endast af vat-
ten kunde detsamma kanske försva-
ras, men nu behöfver all fisk, som
lefver ivattnet, främst föda, som
bör vara antingen uteslutande, eller
hufvudsakligen af animaliskt ur-
sprung, och alstringen af denna fisk-
föda är ihvarje vattendrag af natu-
ren strängt begränsad. Uti utomor-
dentligt talrika fall hos oss är vat-
tendragets naturliga beskaffenhet så-
dan, att den icke kan alstra fiskfö-
da inämvärd mängd, och således
icke heller underhålla ett talrikare
fiskbestånd, än detsamma vanligen
hyser. Sådant är t. ex. förhållandet
med en stor mängd större och min-
dre insjöar med steril botten ochsan-
diga eller stenigastränder,utannäm-
värd strand- eller vattenvegation.
Dylika sjöar hafva förvisso altid va-
rit och skola altid förblifva mer el-
ler mindre fiskfattiga. Uti sådana
inre vattendrag åter, ihvilka natu-
ren sjelf icke sätter oöfvervinneliga
hinder ivägen för fiskens existens,
trefnad och fortkomstistörremängd,
d. v. s. sådana, ihvilka riklig pro-
dukion af fiskföda eger rum och al-
la öfrigabetingelser för fiskens fort-
komst äro förhanden,är fisktillgån-
gen fortfarande riklig samt öfverhuf-
vud jusö sådan den under rådande
förhållandenkan vara, ehuru fång-
sten af helt naturliga skäl är vex-
lingar underkastad och fiskmängden
icke heller alla år lika. Att fisk-
mängden emellertid iganska många
inre vattendrag för det närvarande
är mindre, än förut, vill jag härmed
ingalunda hafva bestridt, om också
fullt tillfredsställande utredning al-
deles saknas,ilivad mån aftagan-
det-egt rum. Då man vanligenhelt
och hållet förbiser de hufvudsakli-
gast verkande orsakerna till . fiskets
aftagande idessa fall, vill jag här
påpeka några af de allmännaste. För

S:i Petersburg den 7 Sept. g. st.
Lomlon 21fV«tVi ili*

—
Amsterdam IO7J, -£.

— Hamburg
1814, i.

-
Paris 225i, 225J.

—
Halfimperial9:n.

Diskonto 4£— 6J.

ILondon , j k. s. . . 25: 85
90 dd.. . 25: 17 25: 05

Paris k. s. . . 100: 30
90 dd.. . 99: 60 9S: 90

Hamburg k. s. . .124: ;O
90 dd.. . 123: 30 122- 70

Lttbeck k. s. . '. 124- 30' 90. dd.. . 123: 30 122: 70
Berlin i k. s. . .124; 30

90 dd.. . — —
122: 70

Frankfurt ain Main k. s. . . 124: 30
90 dd.. . — - 122: 70

Amsterdam 90 dd. . . 208:
—

206: 40
Stockholm -'k. s. . . 139: 20 138: 50
Köpenhamn k. s. . .139: 30 138: 50

Prenumerationgöres å tryckeriet. Annonser därstädes till kl. 12 f. m. da
gen före utdelningenoch införas till ett pris af 15 fii. per petitrad på bladets förstasi-
da samt 10 yii. pa de öfriga. Bytesannonser emottagas äfven. Lösa numror försäljaså

10 jii.. Tidningen hembäres ejnot 1mark per år samt 15 fö.per månad.

Tidnihgeii utkommerhvarjé Onsdag och Lördagkl.8 f. m. ochutdelasitryckeriets lo-
kal. Prisetblir:6 -Thif. förhelt,5 STnf förtrefjärdedels,3 .Tiitf 50 yii. förhälft och 2 Znif för
fjärdedels år. Vid prenumerationå landsorten tillkomma de vanligapostafgifterna. I
Ryssland utgör prenumerationsafgiften förhelt år 3 Rub. och förhälft år1Rub.75kop.

Na 75. 1887.

D:r K. Bergstedt, ifr.9—411 f. in. och 5—6 e.m. hvardagar
samt sön- och helgdagar från 9—lo9 — 10 f. in.
D:r R. Ek, ifr. 10—11 f. m. och fr. 5-6 e. in.
D:r G. Hornborg, ifr. 9—ll f. m. och 4 s— £6 e. m. samt
sön- och helgdagar endast kl. ifr. 9— llf.m.

Läkarenes mottagningstider:

Sparbanken hvarje helgfri lördag;kl. 6—76 — 7 e. in.
Folkbibliotheket öppet söndagar fi\ I—^3 'é.m.
Läsesalen öppen lör- o. söndagar fr. 4—7 e. in.
Bantåg. Dagtåget från H:fors passerar Uttis station: kl.

3,13' e. nr. Dagtåget från Petersburg d:o d:o kl. 4,14' e.ni.
.Nattåget fri H:fors passerar Uttis station: kl. 1.37' f. m.

Nattåget fr.Petersburg passerar Uttis stationkl.2,48' f.m.

Lördagenden 24 September



Vi störtade bort till hästarne för
att. flytta dem närmare bålet, men
Barlejo hejdade oss.

IDå Barlejo tappade modet, var det
ihögsta grad alvarsamt, det visste
vi. Men då faran är störst är nian
oftast rådigast. Utan att förloraen
sekund beredde sig alla att så dyrt
som möjligt sälja sina lif.

—
Nu är det ute med oss

— " sa-
de Barlejo, den infödde vägvisaren—

det var röda vargar som tjöto.\

Vid elfvatiden hördps ett långdra-
get, klagande tjut. Vi rusade alla'
upp ur sömnen och grepo ovilkorli-
gen efter våra' bössor.

voro bundne vid en kullfallen träd-;
stam; ett hälft hundra alnar från'
bålet: [".■;; 1

Två af oss skulle hålla vakt,men1

äfven de öfverväldigades af trötthet
och "föllo isömn. . ,

- , ,

Operetten bannlyst och uppehål-
landet af en repertoar värdig landets
främsta scen '— \ -se der den n}^a tea-
terdirektionens lösen.

Att vår under de senare åren af
och för operetten uppfostrade teater-
publik likväl synes senteratdet nya
programmet.beror dock ingalundader-
på, att den skulle insett det förvräng-!
da ismaken för operetter och »häst-;
operor", åh nej, fråga bara cirkus-!
direktör Busch! Orsaken ärnog den,!
att vi haft tillfälle till en konstnjut-
ning af slag, nämligen\de
Almlöfska gästspelen. ' Hade ej di-
rektionen varit nog. förutseende att

R.fors d. 20 sept. 1887.
Teaterferef.

Hiiru mycket än vår tidssceniska
storheter lägga an på att vara ori-
ginella och sjelfständiga, lyckas det
dem aldrig eller sällan att åstadkom-

Att nu andå vKnut Älmlöfs namn
ej förfelat sin dragningskrafthar nian
ingalunda skäl att förklaraur en om-
svängning till ett sundare omdöme
hos. teatermenigheten. Denrätta för-
klaringen tror jag är att finna iett
med någqn. förändring gjordt citat af
salig Wallenberg: \-»helsingforsarne
äro andras.apor af pur artighet."

Det måste ju vara"klart som da-
gen,att då stockholmarne räkna Knut
Almlöf som sin främste skådespelare,
äfven hélsingforsarne skola nödgas
ruffa upp sig och bli entusiasmerade.
Det är således ingalunda åt reper-
toarenman skattar med sitt nu vi-
sade stora intresse för teatern, utan
det är skådespelaren man bringar sin
hyllning ....;

Men hvarför skall jäg sitta här
och vara elak på våra hufvudstads-
bors bekostnad! Det,blir väl bättre
engång med deras . intresse för sann
konst. ,Vi skola hoppas, det dessa
gästspel verka derhänj att vår pu-
blik engång glömmer operetten och
lär sig förstå och värdera en Shake-
speare och Ibsen, utan att de nöd-
vändigt behöfva tolkas af Almlöf,
"Lindberg m. fl., hvilka genom sina
namn fylla salongen till,bräddarne.

Jag återgår:derför till mitt egent-
liga ämne

—
Knut Almlöf.

Då hr A:s spelsätt ifrämsta rum-
met hvilar på !ett grundligt studium
af naturen, anser jag det vara orätt
att med några 'kritiker,påstå, dethr
A. tillhör en »skola", som : redan i
det närmaste dött ut. . .

gå iförfattning om dessa gästspel,
så tviflar jag högeligen på att ,tpa-
térsalongen skulle haft att uppvisa
ens en hälften så talrik; åskådare-
skara'som nu varit fallet.

—
Man

behöfver endast påminna sig den se-
naste säsongen■■. —\ teatern stod ire-
geln tom redan vid fjerde och femte
gången, då pjeser af något gedigna-
re art gingo Öfver tiljan, hvaremot
«Lilla helgonet'*, »Tiggarstudenten"
etc. förmådde fylla sina goda tjugu-
fem hus, för att nu icke, tala jom
Schumanns cirkus, den der nära nog
hvarje qväll hade »lapp på luckan".

Herr A. har' under sin vistelse
härstädes tilsvidare uppträdt isex
olika pjeser och derunder ;gifvit " oss
tillfälle att beundra hans mångsidiga
talang., Den förstarollen var:Poirier
i»Klädeshandlaren och hans måg."

Detta är det allmänna karaktäri-
stiska draget ihr A:s framställnings-
förmåga.

Dertill kommer sedan det omsorgs-
fulla utarbetandet af äfven de min-
sta detaljer,hvarje rörelse,med "han-
den, blinkning med ögat eller modu-
lering, irösten, alt detta återgifves
psykologiskt riktigt och naturenligt.
Det vitnar om att hr A. ingalunda
låter tillfället och sin egen sinnes-
stämning bestämma livadsom böroch
huru det bör göras för att varda
rätt, utan iett för alt till grundsats
har: verklighet framför alt.

ma något af bestående värde, såvida
de icke till grund för sina »sjelfstän-
diga uppfattningar", taga naturen.
Naturen är och förblir den enda rät-
ta-skolan och tillförlitliga värdemä-
taren för scenisk konst, och talet om
att denna skola" vore död förblir
således ett värdelöst yttrande.

Derför vare det likväl ej sagdt att
skådespelaren behöfver bringa för
stora offer åt den så modern blifna
braskande realismen inom konsten.
«Realismen", .sådan den nuförtiden
finner uttryck på"scenen, eger ingen
motsvarighet inaturen. Detkanväl
så vara, att man, så länge man ser
den med »realism" påstrukna figuren
presentera sig irampskenet, finner
honom verklig och sann, men tagoch
.flytta honom utom j teaterns område
till det verkliga lifvet,och han skall
visa sig som en själlös och vidrig
karrikatyr af det hanåstundar fram-
visa— verkligheten.' Den rätt be-
nämningen på detta framställnings-
sätt vore »konstlad realism", och är
raka motsatsen till hr Almlöfs spel.
Ihr A:s spel finna vi den sanna

sceniska konsten, nitan några bra-
skande tillägg: af uppskrufvadnatur.
Om hans sceniska skapelser kanman
med rätta använda den så gammal
vordna liknelsen, att „de äro verk-
liga lefvande varelser af

'
kött.och

blod". Alla hans teaterfigurer tala
och gå som vi se människorna i
hvardagslag göra.

verkningarna på fisket af nu antyd-
da omständigheter. Förutom de nyss
uppräknade gifves det ännu andra på
fisket högst menligt inverkande för-
hållanden, hvilka så godt som helt
och hållet undandraga sig detmensk-
liga inflytandet. Bland sådana må
främst nämnas landets fortgående ele-
vation, hvarigenom elfvars och åars
mynningar genom uppgrundning gö-
ras otjenliga för fiskens uppstigande
samt ypperliga fiskeplatser iskär-
gården efterhand blifva så uppgrun-
dade, att de måste öfvergifvas. Hö-
ga vattufloder, som sedan hastigt af-
rinna,iäro ofta för de om våren le-
kande fiskames fortplantning, lika,
menliga, som vattenbristoch sörjbild-
ning ielfvarne om höstenförde lax-
artades Bland redan matnyttiga fi-
skar äro epidemier högst allmänna
och anställa ofta stora förödelser.
Fiskätande vattenfoglar vadare, utt-
rar, salar och andra varmblodiga
djur utföra ifiskbestånden tyst och
obemärkt härjningar, om hvilkas vidd
högst få menniskor hafva en aning.
Svampbildningar eller parasiter,kräft-
artade och andra lägre djur, insek-
ter, grodor och framför alt mera för-
sigkomna fiskar, släcka tillsammans
bland den iutveckling stadda,under
lek lagda rommen och det växande
ynglet långt flere fisklif,än någonsin
menniskan.

(Forts.)

det första böra de uti landtbrukets
intresse så allmänt vidtagna sjöfäll-
ningarna ihågkommas. På detta sätt
liafva till och.med stora vattendrag,
sådana som t. ex.Höytiäinen,Wuok-
sen samt Lojo och Hiidenvesi sjöar
med deras talrika tillflöden,m. fl.,
förminskats till sin areal ocli upp-
grundats, samt otaliga mindre sjöar
aldeles uttappats, hvarigenom denö-
diga betingelserna förfiskens existens
och fortplantningividsträckt omfång
blifvit antingen helt och hållet till-
intetgjorda eller inskränkta. Vidare
liafva genom fors- och strömrensnin-
gar, hvilka istort antal vidtagits
för kommunikationens främjande alt-
för, hastiga på fiskens fortplantning
menligt inverkande nivåförändringar
ivattendragen framkallats. Uttörk-
ning af kärr och mossar ioch för
odling, som just inärvarande tid ut-
gördagens lösen, förorsakar mindre
vattendrags utsinande samt minsk-
ning ifiskfödans produktion genom
att beröfva insekter och lägre vat-
tendjur deras existensvilkor. Vat-
tendragens af domstolarna fordom
oftare än nu tillåtna öfverstängande
medels fasta fiskeverk eller dammar
för industriela ändamål antingenhin-
drar eller försvårar mycket fiskens
uppstigande idem. Genom timmer-
flottning,*) eller genom affall från in-
dustriela inrättningar, eller ock ge-
nom alkaliska eller andra för fisken
menliga ämnens bortförandeaf regn-
vattnet från gödda odlingsfält föro-
renas vattendragen och göras otjen-
liga för fiskens trefnad. .

Att för framtiden undanrödja alla
dessa nu nämda orsaker till fiskets
aftagande uti de inre vattendragen
kan uppenbarligen icke ske med min-
dre än att man sökte hämma odlin-
gens gång samt hindra den ekono-
miska utvecklingen, men då sådant
är ogörligt, är det af största vigt,
att man fortfarande, efter vetenska-
pens anvisning, men inom det prak-
tiskt rimligas gränser, söker minska

Öfver frågan i livad mån timmerflottning
inverkar förstörandepå fisket fördes för ett
par år sedan en mycket häftig strid iSyer-
ge. Nästan alla personer, som yttradesig i
denna sak voro af den åsigt att timmerflott-
ning icke skadar fisket, snarare tvärtom. Vi
skola kanske en annan gång återkommahär-
till.

""
Beds. not. ■

Midt i lägret flammade ett väldigt
bål. Natten var kall, fast vi voro
iden vackraste årstiden, och dessu-
tom visste vi att rofdjuren voro på
jagt efter byte. Vi hörde deras tjut
ifjerran. men skenet från elden höll
dem på behörigt afstånd. Hästarne

Vi hade slutat vår aftonmåltid,
hvilken varit måttligt lucullisk. Ros-
tadt kött af träsksköldpaddor har
en ännu starkare dy-smak än ,gytt-
jeål iEuropa. Men då man itio
timmar å rad ströfvat omkring på.
en öde slätt, är man icke kräsma-
gad. Vi voro derför jämförelsevis
mätta, då vi efter slutad måltid in-
svepte oss ivåra filtar och lade oss
till hvila.

Det var ifjor iinidten af Febru-
ari. Vår lilla karavan hade slagit
läger på en af de stora pampasslät-
terna iSyd-Amerika. Så långt ö-
gat nådde såg man blott törnsnår
och träsk.

Ilifsfara.
Ett reseäfventyr iSyd-Amerika.

Kulorna gjorde en godjrensning i
bestames led,.: och det såg.ut som

Fyr! kommenderade han.

Knappast hade han talat innan ett
hälft hundra vargar kom störtande
emot oss.

—
De kalla på hjelp — sade Bar-

lejo. — Vi ha blott haft med för-
truppen att göra. Om ett ögonblick
skola vi ha sjelfva hufvudstyrkan
öfver oss. ,

som glödande kol. Hästarne skälf-
de ihela kroppen. '■' . .
F

— Ingen får skjuta, .förrän jag'
gifver signal, ropade.Barlejo.

Efter några:minuters betänkande'
hade :vargarne utkastat sin anfalls-i
plan. De. vände sig £örst mot hä-.
starne. Men djuren voropå sin vaktj
Liksom efter aftal ;stucko de hufvu-
dena ihop öfver. trädstammen. "■■.

Vargarne" kretsade omkring dem i
alt mindre ochmindre kretsar. Plöts-
ligen störtade de fram, men hofvarne
hveno genom luften och angriparne
tumlade tjutande till marken.

Men; nu fick varglåten ett annat
ljud. Tjuten läto ej längre klagande,
de liknade snarare korta, befallande
kommandoskrin. — Dragen er långsamt tillbaka,

men låt icke skjutningen .afstanna
—

kommendtTadeßarléjo. 1 Vi lydde och
retirerade steg- för steg baklänges
till bålet. Vår resolute förare hade
emellertid fått spanioren Miguel till
att hjelpa sig. De halade ett par
famnar brinnande törnris fram ur el-
den och kastade dem framför våra
vikande led.— Upphör»med skjutningen!kom-

Hvart och ett af våra skott sträck-
te en fiende till marken, men nya
komrno icte fallnes, btälle.. Striden
var hopplös,roch ihvart ögonblick
kunde vi vänta,att blifva öfverman-
nade.: Vi sköto och sköto.ined-van-
vettig :ifver..och: våra tinningar bul-
tade som om de..,skulle sprängas.
Ingen tänkte längre på att sigta.* ...". *

om de ämnade taga till flykten,men
det visade sig snart att vår salfva
haft en annan verkan än denvi vän-
tat oss. Från törnsnåren omkring
oss formligen krälade det.af vargar,
så talrika som bienien kupa. Fram-
för oss, bakom oss och ,på: sidorna
sågo. vi en mängd af;grå bestar.
Vi voro fullkomligt inneslutna.

— Låt hästarne vara
—

skrek
han

—
och lerhriå icke elden; den

är vår enda räddning.
Tjuten blefvo tydligare och star-

kare. Slutligen hördes de ivår o-
medelbara närhet, och vi kunde i
mörkret skymta ett hälft tjog smy-
gande varelser, hvilkas ögon lyste



Kadettkårens manege, som hittils
hvad prydlighet angår ingalunda skilt
sig från andra dylika ivårt land,
torde hädanefter i detta afseende
komma att intaga ett rätt framstå-
ende rum. Det förut temligen fula,
hvitmålade brädtaket liar nämligen
blifvit ommåladt och prydt med bre-
da bårder imodern och smakfull stil.
Väggarna hafva -likaledes blifvit om-
målade och till ett par alnars höjd
försedda med en ivacker brunaktig
färgton hållen, irektangulära rutor
eller fält afdelad »panel:,,

Herr Stens nyligen öppnade bad-
stuga i Wlelti är både snygt och be-
qvämt inrättad. Men då intet är
utan fel idenna verldén, så saknar
den nya badstugan ej heller sina.
Så t. ex. finnes endast tvänne bad-
kar, ett å den manliga och ett å den
qvinliga afdeln'i'gen. Om tvåherrar
eller två fruntimmer samtidigt infinna
sig iakt och mening |,att taga ett
karbad, så får följaktligen den ena
vänta tils den andra badat.

Hvem fom efter henne kominer att
öfvertaga restaurationen, är annu o-
visst, liksom äfven mcd skäl kan i-
frågasättas, huruvida den nya restau-
rationsföreståndaren eller förestånda-
rinnan isamma grad som fröken C.
skall förmå göra sig omtyckt af all-
mänheten.

Endast klubbmedlemmar och deras
familjer eller af dem infördaresande
hafva hädanefter tillträde till socie-
tetshuset. Alla de, hvilka liksom
hittills önska besöka societetshuset,
göra derför klokast iatt så snart
som möjligt teckna sig till medlem-
mar iFredrikshamns konversations-
klubb.

Under hvilka omständigheter?"
När jag var sexår,hade jaglung-

inflaniation, och då blef jag dömd
från lifvet af fyra läkaie."
I hastigheten. Efter en auktion

kan auktionisten inte hitta sin öf-
verrock, och skrifvaren saknar sin
hatt. Af protokollet blir det klart,
att de i tjensteifvern auktionerat
bort sina öfverplagg.

Utan skuld. — Jag beklagar att
jag inte kan ge er min dotters hand,
säger herr X. till friaren. Hon är
ännu aldeles för ung.— Nej, men pappa, aibryter dot-
tern, det är inte rätt att ge Henrik
en korg för ett fel som livarken är
hans eller mitt.

Inför rätta. Domaren: Har ni
varit dömd förr?"

Den tilltalade: Ja, det har jag,
herr domare".

Det förekom oss, som om vi sjelf-
ve börjadeglida imotsatt riktning.

Efterhand:blef deras fart alt snab-
bare. Slutligen rörde de sig ien
rundel med nästan svindlande fart,
men ständigt,itakt.

Ingen af oss tänkte på faran. Vi
stirrade oafbrutet och med oförstäld
beundran på det egendomliga skåde-
spelet. Tusentals »lysande punkter
hvirflade omkring oss med blixtens
hastighet samt bländade och förtol-
lade oss. ■"■**■■

ning och galopperade lika taktfast
som liästarne på en cirkus.

de den icke. De kretsade ivilda
.språng kring eldmuren, och kroppar-
ne tedde sig dubbelt storaiden fan-
tastiska belysningen. Ögonen lyste
med en egendomlig, skräckinjagande
glans.

Tid efter annan försiggicken tyd-
lig förändringideras rörelser. De-
ras språng blefvo regelbundna, de
ordnade' s>ig ibestämda, afinätta led,
och deras vilda tjut blef likformigt,
nästan harmoniskt.' Den krets de
bildade kring:oss var nästan mate-
matiskt korrekt. '

De rörde sig alla isamma rikt-

Tack vare vår förares sinnesnär-
varo och snarfyndighet, sluppo vi
helskinnade från en af de störstafa-
ror, som kan hota de resande på
Syd-Amerikas öde slätter. ;

Men vi kände icke de röda var-
garne. Elden kunde väl skrämma
dem, men jaga deur på flykten kun-

Vi började åter hoppas.* ■ *

meriderade Barlejo,.och ett ögonblick
derefter voro vi omgifna med en
krans af små blossande bål. Vargar-
ne veko förfärade tillbaka. Hela de-
ras raseri vände sig njj mot hästar-
ne, som försvarade sig med brinnan-
de ögon och röda,flåsande näsborrar.

" —Gör som jag — ropade Barle-
jo, tog ännu en famn full brinnade
ris och kastade det framför ringen.
På detta sätt», fortfor han, tils han
kommit bort till hästarne." Vi fatta-
de genast hans;plan,' och livar och
en bland oss hjelpte till med utvidg-
ningen af det flammande skyddsvär-
net. Snart hade vi uppnått det re-
sultat, att lägret, hästarne och ett
litet snår af törnrosbuskar voro in-
ringade ieldkransen. Ilofdjuren ve-
ko . tillbaka. Den blossande elden
skrämde dem långt mera än våra
dödsbringande kulor, och det lilla
törnbusksnåret försåg oss med mate-
rial att underhålla elden tils morgo-
nen bröt fram. . ■ . ■

Men nu .var förtrollningen bruten,
och rofdjurens djefvulska list hade
misslyckats. Vi slungade några brin-
nande facklor ut bland våra fiender,
som -skingrades åt alla håll, och
snart drefvo morgonsolens förstastrå-
lar dem på flykten.

. *
Det var högst på tiden. Vi voro

redan nära att störta till marken.

— För himmelens skull! Blunda!— skrek Bärlejo med en röst, så
förtviflad att vi instinktmessigt lyd-
de honom.

Jorden försvann under våra fötter,
hästarne, bålen och törnbuskarne
svängde omkring ien demonisk hvirf
vel.. Vargarne stodo stilla, det var
vi sjelfve so/n kretsade omkring vå-
ra fiender, utan att vi kunde lösslita
oss från deras glödandeblickaiysom
ofrånvändt stirrade på oss och dref-
vo oss bort. De enformiga tju-
ten vaggade alla våra tankar till
sömns. Viljelöst läto vi oss hvirf-
las rundt iden ohejdliga karusellen.
En egendomlig

t
känsla af välbefin-

nande komi våra' lemmar att slappna.
Bålen började slockna... .

Arbete för sjömansmissionen! Den
härstädes bildades syföreningen ;för
finska sjömansmissionen, som under
en tid .afbrutit sm verksamhet, är
sinnad att åter vidtagamcd densam-
ma i härvarande fruntimmersskolas
lokal nästkommande måndag den *1Q
dennes kl. 5 e. m., och inbjudas för-
ty såväl gamla som nyinträdande
medlemmar, att då infinna sig å sag-
da ställe för att deltaga iarbetet
för denna maktpåliggande kristliga
angelägenhet.

Teater. Familjen Landegrens än-
dra representationisocietetshuset var
ialla afseenden olik den första. Att
börja med var publiken ytterst fåta-
lig, — så fåtalig, att det gjorde ett
verkligen sorgligt intryck att se de
långa torna stolraderna. Och hvad
den lilla truppens spel beträffar fram-
trädde olikheten iännu högre grad.

Nu, liksom förut vilja vibörjamed
;;lilla Hildur." Denna gång visade
hon sig ur en helt annan dager, —
om detta sedan berodde på en till-
fällig indisposition förstaaftonen, el-
ler om rollerna denna gång bättre
lämpade sig förhermes naturel,kunna
■vi ej [åtgöra: Visst är att mycket

Wiborgs läns egodelningsrätt pas-
serade för några dagar sedan staden
på väg till Haapala by iWekkelaks
socken, hvarest tillandningsskiftet i
Haapajärvi sjö skulle granskas.

Ett nykterhetsmöte hålles, såsom
af annons idagens blad framgår, i
afton klockan 6 uti rådhussalen.

Till senator ijustitiedepartementet
skall enl. U. S. förste expeditions-
sekreteraren iH.M:t Kejsarens kan7
sli förFinland hr Emil Strengutnäm-
nas.

Ännu återstå oss många högtider
af skratt,'.ty blaiid de pjeser som in-

Den senaste rollen hr A. under
sitt gästspel uppträdt ivar advoka-
ten Knifving ipjesenaf sammanamn.
Stycket är af tyskt ursprung, men
,har af den kände Fr. Hedbergloka-
liserats på rent svensk botten. . Den
bild hr A. lemnade af den förslagne
bränvinsadvokaten var iall sin väm-
jelighet ändå sympatisk. Konstnä-
ren förstod att klart framlocka de få
goda sidor ikaraktären som furmos
att.tillgå.

Det öfverlägsna lugn, med hvilket
hr A. behandlade den alt annat än
lätta uppgiften, bekräftade livad man
redan visste förut,att man här ha-
de framför sig en verklig konstnär
med Guds nåde". Den nästa rollen
var Gaspard i«Debutanten och hen-
nes far", hvilkanågot gammalmodiga
pjesgenom den äkta godmodigahumor,
med hvilken hr A. återgaf hufvudpar-
tiet,hos publiken framkallade denena
skrattsalfvan efter den andra. Följde
så en repris af Ibsens De ungas
förbund" med hr A. som Daniel H»j-
re. Denna mästerligt Komponerade
karaktär fick genom hr A:s icke min-
dre mästerliga spel både lif och färg.
Den gamle skandalhungrige egoisten
gick och sådde sina spydigheder"
både, till. höger och venster med en
så förnöjd,och .skadeglad min, som
om han aldrig haft annat att lefva
för, än säga sina medmänniskor e-
lakhpter. t— Derpå kommo > tvenne
småpjeser, nDe båda döfva"och »Spar-
lakanslexor". Iden förstnämda af
dessa pjeser —

ett isig sjelft obe-
tydligt stycke — gaf dock:hr A.
prof på hvad som af en obetydlighet
kan göras,blottaman som han är i
besittning af en ypperlig iakttagelse-
förmåga. Den gamle döfve gubben
var ett^ duktigt prof på psykologisk
skådespelarekonst;alla för- en döfper-
son utmärkande egenheter, ss. den
lågmälda :rösten ni. m., karaktärise-
rades på ett noggrant sätt. Såsom
Mörk iSparlakanslexor" fingo, vi
skåda ett utsökt exemplar af den
vanliga toffelhjeltetypen. Det var i
denna roll, som hr A.!med sin fru
söm motspelerska, förmådde Stock-
holmspubliken att femtio qvällarårad
fylla teatern.

af det affekterade ihennes Hflighet
och det alt annatän natursannaihen-
nes åtbörder förragången nu var som
bortblåst.Hon var denalra som täcka-
ste trädgårdsflickaoch hennes gester,
som dock stundom aldeles välkunnat
lemnas bort, anslöto sig ledigtoch o-
sökttill rollen. Sången klingade äfven
■friskare och starkare än sist, ehuru
vi dermed ingalunda vilja ha sagdt,
att lilla Hildurs" genre skulle falla
inom sångstyckets område.

Aftonens glanspunkt var dock
«Lundström på Nobis." Hr Lande-
gren dokumenterade sig häri som en
komiker af rang. Han förstod >på
ett mästerligt sätt att pointera alla
finesserna iden skrattretande rollen
utan att dock dervid en enda gång
låta förleda sig.till öfyerdrift.

Fröken Sigrid Landegren var en
riktigt täck och behaglig pojke, om
hon\ sedan hade en militär eller civil
kostym på sig. —

Till följdaf alt livadvi ofvan sagt
torde man ined skäl kunna förutse,
att publiken imorgon afton, då trup-
pen för, sista gången uppträder här,
skall infinna sig ivida större antal.

Vid delegarnes i societetshusaktie-
bolaget extra bolagsstämma ions-
dags beslöts societetshusets utvid-
gande enligt af arkitekten Aspelin
uppgjord ritning. Byggnaden kom-
mer härigenom att tillbyggas mcd 3
rum, samt dessutom undergå diverse
omändringar. Sålunda kommer till
exempel köket och restauratrisens
rum att förläggas till den nya till-
byggnaden och det gamla köket att
inrättas till matsal. De, rum som
för närvarande disponeras af restau-
ratrisen skola till gäst-
rum, något soin den nuvarande, i
mer än ett afseende för trångt till-
tagna lokalen, totalt saknar.

-Kostnadsförslaget för denna ut-
vidgning uppgår till omkring 4,000
mk, och arbetet dera torde komma
att vidtagas redan under instundan-
de,vinter, emedan ■ det är bolagets
önskan att till nästa sommar hafva
societetshuset fullt färdigt.

Restaurationen i societetshuset,
hvilken som; bekant under flere år
föreståtts af fröken Cc&olina Carls-
son, kommer från och med den 1ok-
tober att öfvergå iandra händer.

Till sakernas ordning hörde väl
nu, att jag äfven skulle beröra de
öfriga inedspelande, men då mitt bref
hotar att blifva för långt, låter jag
det förblifva dervid. Måhända blir
jag i tillfälle att inästa bref lenma
en ytterligare redogörelse för de be-
bådade pjeserna Fregattkaptenen u

m. fl.
Lax.

om kort komma attges nämnasFreg-
attkaptenen" och Perrichons resa",
hvardera med hr A. ihufvudroller-
na. —

Af notiseriedert blad har jag erfarit
att den vid ryska generalkonsulatet liärstä-

Älven mot prisetkunna berättiga-
de anmärkningar göras. Om nämli-
gen en person vill hafva både bad-
stugu- och karbad, så får han härför
erlägga dubbel afgift. Å andra orter
kommer, som bekant, något dylikt eji
fråga. .

Huru statens penningar bortslösas.
Om den vid ryska konsulatet iNew-
york anstälde svensk-linska tolkens,
hr Petersen, språkkunskap, meddelar
en korresp. från Amerika till N.Pr.
följandebeaktansvärdaunderrättelser.



Generalguvernören afreste i ons-
dags med bantåg till Lojo och Svarta,
der h. cxc. en tid torde qvarstanna
hos' baron F. Linder. Derifrån be-
gifver sig h. cxc.. längs landsvägen
till Ingå och vidare till Åbo, hvar-
est h. cxc. inträffar,ifredag. Gref-
ven åtföljes under resan af guvernö-
ren frih. v. Alfthan. Guvernören
grefve Creutz möter generalguvernö-
ren vid Åbo läns gräns. Under vä-
gen inspekteras fattiggårdar, .fok-
skolor m. m. IÅbo stannarh. cxc.
3 doagar. (N. Pr.)

Ångfartyget Constantin. Enligt ett
till N. Pr. anländt telegram har den
redan tidigare påtänkta sprängnings-
planen satts i verket och ledt till
gynsamt resultat. Telegrammet med-
delar nämligen att »stenen istyrbords
kolbox och tolf stenar utom bord,
som hindrat fartyets löstagning från
grundet, blifvit lyckligt sprängda".
Enligt livad af ofvanstående fram-

Agitationen mot den nya finska
tidningen i hufvudstaden. Man tor-
de ännu erinra sig de häftiga artik-
lar, som för någon tid sedan- offent-
liggjordes iU. Suometar mot den
förebådade finska lmfvudstadstidnin-
gen, säger N. Pr. Bland annat in-
gick der en uppmaning till den fen-
nomanska landsortspressen att hos
allmänheten motarbeta det nya fö-
retaget. Denna uppmaning -börjar
nu bära sina .frukter. Såsom ett ly-
digt redskap för Suometars egoisti-
ska syften har Björneborgstidningen
Satakunta skyndat att wvarna fol-
ket" för en tidning, som ännu icke
ens sett dagen. Oafsedt det fega
och liunpna iatt anfalla någon, som
ännu icke kan försvara sig, innebär
denna agitation en förhatlig censur
af livad den finska allmänheten tår
eller icke får läsa. Det sunda om-
dömet och sjelfkänslan hos denna
allmänhet måste uppresa sig mot ett
sådant sjelitaget förmynderskap,som
Suometar och dess verktyg sökt ut-
öfvaunder skenet af ett försvar för
finskhetens hotade intressen, men i
sjelfva värket endast ledda af pur
konkurrensafund. ■

Således endast derför att en sven-
skatalande person begagnar sitt mo-
dersmål iinlagan till domstolen vid
bevakandet af en konkursfordran,
vilja utredningsmännen iboetbestri-
da nämda fordrans rättmätighet un-
der åberopande af skälet att nämda
person vore en nsvekoman". Hittils
har man åtminstone trott att par-
ternas politiska åsigter icke skulle
kunna åberopas för eller mot vid be-
handlingen af rent juridiska saker.
Men nya principer tyckas vara på
väg att arbeta sig iri ivårt rätte-1

gångsväsende. Det är förmodligen
så, som Uusi Suometar och dess ge-
likar vilja hafva det.

Det behöfver icke befaras, att ic-
ke domstolen skall bli af annan å-
sikt än dessa politiserande, Suome-
tarsläsande gode män.

ka 15— 20 personer, mest qvinnor'
infunnit sig utanförKajsaniemi värds-
hus. ■ Sedan de, af löftet om evig
ungdom och evig 'skönhet" eldade
deltagarinnorna i mötet inära tre
qvärt timmes tid fåfängt väntat att
författaren till den mystiska annon-
sen skulle uppenbara sig, begynte
ett- grundligt störtregn nedströmma
från himmeln. Den kalla duschen
syntes släcka den sista hänförelsens
gnista, som den mystiska annonsen
möjligen tändt hos en och annan,
ty våta och flata lomade deltagarne
imötetderpå sin väg. Det hela sy-
nes således inskränkt sig till ett
plumpt skämt från annonsörens sida."

Sedan rättens ordförande uppläst
stämningsansökan,ett isitt slagen-
samt stående aktstycke, och klagan-
den upprepat sitt dciigjorda ansvars-
påstående, yrkade svaranden förka-
stande laf klagomålet såsom iallo
obefogadt samt skälig rättegångs-
kostnadsersättning., Rättens utslag
blef attklagomålet förkastades,hvar-
jämte klaganden förre befallnings
man Nordbergskyldigkändesatt med
15 mark ersätta kostnaderna imålet.

'" samt A. S.så-
som svekoman kanske bevakar sin fordran,
så gå .vi finnar ej in derpå och ej heller
begriper jag hans fordran, så godkänna vi
undertecknade ej på några vilkor att dessa
skulder uttagas vr boet utan att deras for-
dringsrätt bevisas; lika litet går jag in på
att all deras förmånsrätt uttages främst, då
de ha försökt att mcd list utesluta andras
skulder, så

Härmed får jag ödmjukast iM. P:s kon-
kurs afträdesmål tillkännagifva och klandra
alla de borgenärer, nämligen ;—;

— - —

dagen isitt bem;3 tände yrka på för-
kastandet af nämda fordringsegares
anspråk på följande,iöfversätning
så lydande grunder:

Förhållandet är följande.
Sedan vid nu pågående ting uti

en af Viborgs läns södra domsagor
en person, hr A. S., som har sven-
skan till modersmål, genom en på
detta språk sknfven inlaga ibehö-
rig ordning bevakat sin domfasta
fordran i bonden M. P:s konkurs,
iinino godeniännen bönderne J. T.
och T. T. för godt att på upprops-

Hvarthän det redan gått. Vi ha
säger N. Pr., fått oss meddeladt ett
aktstycke, som, jämte det att det ut-
gör ett talande bevis på, huru för-
vända föreställningarna bland meni-
ge man äro angående de båda in-
hemska språkens lagliga rättigheter
iförhållande till hvarandra, tillika
på ett sorgligt sätt vittnar om att
det utsäde, som den fennomanska
pressen satt bland de djupa ledarna,
redan börjar bära sina frukter. Sam-
ma lära, som predikats af den fin-
ska pressen, att nämligen svenska
språket iFinland är en främling u
tan någon rätt att existera idetta
land, börjar man nu äfven vilja til-
lämpa ipraktiken,utan att det min-
sta bry sig om, ifall man dervid
kränker en medborgare ihans lagli-
ga rättigheter och tillfogar honom
äfvori materiell skada.

Hvad korrespondenten derjämte
meddelar om hrr F.Ståhlberg och O.
Malmlund förjagar sista skymten af
tvifvel om sanningen i deras påstå-
ende. Men huruvida saken dock på
högre ort tillerkännes den vigt och
betydelse, den onekligeneger, derpå
får framtiden afgifva svaret. Vihop-
pas likväl att vederbörande anställa
en ordentlig undersökningoch atthr
Petersen, om han, som vi ej betvifla,
befinnes olämplig, med det snaraste
erhåller en bättre qvalificerad efter-
trädare.

The above swom to before me, by Oskar
Malmlund and F. Ståhlberg tliis 25:the day
of August 1887.

August W. Almqvist,
Notary Publie Kings & New-

York Oounties.

des anstälde br Petersen numeraerhållit dét I
af ryske generalkonsuln för honomiegen-
skap af svensk-finsk tolk begärda anslaget
af 600 dollars och detta hufvudsakligeu på
grund af att ryske generalkonsuln baron y.Rosen rekommenderathonom tillplatsen,så-
som varande kompetent för densamma. Den
högtuppsatte finske funktionär, somutan att
alls lyssna till de många röster som

—
på

grund af hr Petersens fullkomligaolämplig-
het för platsen, hufvudsakligen med anled-
ning af hans obekantskapi finska språket
höjt sig u'Ot valet af honom för densamma—

med blind tillit tillryske generalkonsulns
uppgift om motsatsen geiiomdrifvithans val,
har derför enligt min ringa tanke gjort den
sistnämde en stor otjenst. Ty sanna förhål-
landet måste ovilkorligen snarligen kommai
dagen och. kommer baron v. Rosen då att
framståialt annat än ett afundsvärdt ljus.
För att visa attundertecknadåtminstone ic-
ke lättsinnigt framkommit med påståendet
om herr Petersens inkompetens ispråkligt
åfseöride för den plats, till hvilken han är
föreslagen,anhåller jag attredaktionengod-
hetsfullt villeaftrycka härnos ioriginalmed-
sända beedigade intyg af hrr Oskar Malm-
lund och F. Ståhlberg.

Att Herr C. G.Petersen, somär anstäld
vid Rj'ska General Konsulatet iNew-York
och enligt uppgift iFinska tidningar före-
slagen tillFinsk-Svensk tolk vidnämde kon-
sulat mot ett af Finska Regeringen bevil-
jadt lönetillskott stort 600 dollars, är full-
komligt okunnig i finska språket, såatthan
hvarkeu förstår, talar eller skrifver detsam-
ma samt att han äfven talar dålig svenska
få vipå själ och samvete efter att sjelfve
senast dessadagar hafva öfvertygat oss der-
om, härmedels under edlig förpliktelse in-
tyga. Nev-York den 25 Augusti 1887.

Oskar Malmlund
från Helsingfors iFinland.

Adress Pineapple street N:o 95.
Brooklyn. New-York.

F. Ståhlberg.
3<J. South street.

N. Y.
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rädslan för att militära förhållan-
den skola blifva omtalade itidnin-
garna kunna vi nämligen icke, med
don kännedom vi ega om hr t. f.
bataljonskommondörens frisinnade å-
skådningar iofritt, anse vara skä-
let till hans besynnerliga vägran.

Pressäiinder. Tisdagens nummer
af Wiborgsbladet råkade ut' förmiss-
ödet att pressombudsmannen, herr O.
Modeen, behagade ogilla ledande ar-
tikeln, bärande rubriken I anledning
af landtdagsmannavalet. I."

Också ett pressmål. Stämning å
ansvarige utgifvaren af NyaPressen
doktor A. Lille hade till i tisdag
uttagits af förre 'kronolänsmannen
Gr. V. Nordberg till härvarande råd-
Btufvurätt för en iNya Pressen n:o
"220 införd så löpande notis,hvilken,
klaganden' ansåg för sig kränkande:

vOckså ett möte"'. Med anledning
af en idessa dagar synlig annons,
deri stadens "»ungdom och ålderdom"
uppmanas att sammanträda till bil-
dandet af någon sorts mystisk före-
ning, hade itisdag kl. 5 e. m. cir-'

Straffvärdt öfvergrepp af en rysk-
officer. Under denna rubrik medde-
lade vi för kort tidsedan efter Wibbl.
hurusom en rysk reservkapten Rud-
neff en afton under pågående repre-
sentation å teatern företog sig att
utan alt skäl bortvisa några till Wi-
borgs bataljon hörandeunderofficera-
re från deras platser å parterr.
Senaste nummer af Wibbl. yttrar
ånyo derom följande: På samma
gång vi yrkade att saken skulle
alvarligen beifras lofvade vi att
isinom tid redogöra för hvad ba-
taljonens chefskap isaken tillgjort.
Vår i detta afseende hos hr t. f.ba-
taljonschefen gjorda förfrågan har
emellertid af denne afspisats med det
svar, att han hvarken vill eller kan
lämna tidningarna någon upplysning
isaken. Detta öfverraskande svar
berättigar oss till uttalandet af den
förmodan att hr t. f. bataljonskom-
mendören ingenting tillgjort isaken
och att sålunda tilltag af antydd art
kunna när som helst oslratfadt för-
nyas. Den ännu mångenstädes inom
våra militära kretsar rådande skup^-
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ning var naturligtvis stor, då han på
kortet läste namnet »Paul Dérouléde".
Denne tysk berättar efter sinankomst
till Berlin med förtjusning-om frans-
mannens sjelfuppoftring och berömmer
hans mod och karaktär. Hans med-
delanden göra desto större.intryck
som hr R. är direktör fören af Ber-
lins första banker och en mycket ak-
tad man.

går, förefinnes altså utsigt till den
präktiga skutans räddning.

En episod från Constantins strand
ning. MMosk. "Wedomostis" Berliner
korrespondent berättar

' följande hän-
delse: Ombord på skeppet fans äf-
ven en från St. Petersburg hemre-
sande tysk. Vid Kotka led fartyget
som bekant haveri, stormeri var
fruktansvärd och fara å färde. Pas-
sagerarne voro förtviflade, qvinnor
och barn utstötte hjertslitande skrik.
Midt i den allmänna uppståndelsen
förbiet en passagerare helt lugn. Han
var mycket kraftigt bygd och myc-
ket modig samt uträttade vidräddan-
det af de isjönödstadde riktiga un-
derverk. Berlinaren, äfven han en
kraftig och modig man, följdeden o-
bekantes exempel och handlade efter
hans order. Detsamma gjorde en om-
bord varande rysk midshipman. Sedan
stormen lagt sig, slötode tremännen
ett vänskapsförbundoch räckte hvar-
andra sina visitkort. Tyskens förvå-

Till salu.
Wys& iitkommet:
Friska Plommon, H

Päron, hos
Uncliilad.

Prima

Äkta amerikansk.

PETROLEUM
hos J.Hansson.

Storturval af:
Dam Filthattar beklädda och

obeklädda, Sidenband, Plysch,
Sammet,Atlas,ialla^färger,Goss-
ocli Herrhattar, Skjortor, Kra-
gar, Manschetter,Rosetter,Slip-
sar, Knoppor, Garnityrer, m. m.
allt till billiga priser :

hos A, COLLIN
iBågar Relmbergs gård.

Fredrikshamn,
Tryckeri-, och tidnings aktiebolagetstryckeri

1887.

Kungörelse.

i FREDRIKSIIAAIN
begynner sin verksamhet den l:sta
instundande Oktober ipostkonto-
rets förra lokal. Afgilten är 30
penni per timme och erlägges för-
skottsvis. Skolans föreståndare är
Herr Telegrafchefen A. Lindholm.
10 medellösa elever, som besöka
härvarande skolor, erhålla gratis-
undervisning och kunna dessa i
sådant afseende före den' 27 den-
nes anmäla sig hos Herr Folksko-
leläraren O. Berg.

Fredrikshamn den 21September1887.

DIREKTION för SlpMepnafoMen.


