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Helsingfors den 5 April.
Uppkomsten och utvecklingen af all

industri beror på möjlighetenaf tillräck-
lig afsättning. Der afsättningen saknas,
der kan icke heller någon industriel verk-
samhet komma ifråga. Att borttaga de
hinder, som ligga ivägen för afsättnin-
gen, samt bereda nya utvägar för den-
samma är derföre det vigtigaste samt
förnämsta sättet, hvarpå ett lands indu-
striela utveckling kan befordras,och man
har derföre med skäl ansett en verksam-
het i detta syfte vara ett af de bästa
medel en styrelse kunde använda förbe-
fordrandet af dess lands industri.

Bland de åtgärder idetta syfte, som
hos oss blifvit föreslagna, har nyligen
äfven, med anledning af den uppmärk-
samhet våra finska produkter ådrogo sig
-vid den sednaste expositionen iMoskwa,
det projektet blifvit framkastadt att å
nyssnämnde ort anställa en af staten af-
lönad finsk handelskoramissionär,hvilkcn
skulle utgöra en slags mellanman emel-
lan dem och de ryska afnämarene.

Denna plan tyckes visserligen se tem-
meligen plausibel ut; men den synes oss
likväl vid ett närmare betraktande af
saken hvila på en oriktig uppfattning
af hvad staten bör inlåta sig på, för att
bidraga till befordrandet af afsättning
för ett lands produkter. Ty härvid fram-
står samma anmärkning, som vid allsty-
relsens direkta inblandling iden enskil-
da affärsföretagsamheten; att den är mera
skadlig än gagnelig samt i bästa fall
onyttig. Är nemligen utsigten att kunna
bereda afsättning åt de finska industri-
produkterna å den moskowska markna-
den tillräckligt stor för att lönaoch kun-
na ersätta underhållet af en kommissio-
när derstädes, så skola äfven de finska
industriidkarene kunna betala en sådan
kommissionär tillräckliga provisioner för
att underhålla honom. Och iså fall är
det naturligen det rättaste och enklaste
att lemna saken att regleras af den en-
skilda företagsamhetenoch spekulationen,
antingen sålunda att de försaken intres-
serade affärsmännen inom Finland för-
ena sig om att gemensamt underhålla
den ifrågavarande kommissionaren, eller
att någon spekulant, iförtröstanpå att
affären skall bära sig, företar sig att på
egen risk begynna en sådan kommis-
sionsverksamhet. Erbjuder åter anstäl-
landet af den nämnda kommissionaren icke
tillräcklig utsigt till fördelarför de finska
industriidkarene, för att förmå enskilda
att riskera någondera af de nyssunförda
utvägarne, så är utsigten älven för liten
för att styrelsen skulle boru experimen-
tera med tillsättandet af en sådan funk-
tionär. Ty de affärsmän, hvilka saken
närmast rör, torde ialla händelser vara
de som bäst kunna uppskatta do sanno-
lika fördelarna för deras yrken af det
föreslagna agentskapet. Styrelsens in-
blandning i saken synes oss derföre i
bästa fall vara onödig, emedan företaget
då bör kunna utföras utan dess medver-
kan; och iannat fall äter kan de» en-
dast leda till en för landet onyttig ut
gift.

livad styrelsen och staten bör göra
för att befordra en störreafcättuing iut-
landet af hvad vår industriela verksam-
het möjligen kan åstadkomma, böridet-
ta likasom i alla andra fall inskräuku
sig till en sådan verksamhet, aom en-
ligt sakens natur ioke på ett tillfreds-
ställande sätt kan ombesörjas af deu en-
skilda företagsamheten. Och hit hor
närmast anskaffandet af förden industri-

dade denna gång på Englands bistånd. En
af detta landB diplomater, den så beryktade
Odo Kussell, har nemligen en tid bortåt
lefvat på den förtroligastefot med det lands-
flyktiga hafvet, som med temmelig kort-
synthet på hans vanskap byggde stora fram-
tidsplaner. Då detta förhållande slutligen
blef allmännare bekant och väckte misstan-
kar på flere håll, har engelska regeringen,
för att göra ett slut derpå, sett sig föran-
låten att förbjuda den engelska diplomaten
alla vidare föibindelser med exkonnngen
och hans omgilhing.

Victor Emanuel befinner sig för närva-
rande i Turin, men säges afståft från sin
plan att besöka södra Italien. Kronoprin-
sen skall ihans ställe inviga den nya jern-
vägen från Bati till Brinriiii och sednare
göra en kort resa genom Sicilien. Det om-
talade mötet med kejsar Napoleon säges
likaså uppskjutet. Man fruktade, att det-
samma skulle gifva ny näring åt de ut-
spridda, men officiellt vederlagda ryktena
<>m hemliga tillägg till sepfemberkonven-
tionen. Hvad konungens afsiigelse beträffar,
heter det numera, att han väl flera gånger
iögonblickets hetta framkastat ord i detta
-yfte, men man hoppas dock att han för
Italiens välfärds skull skall låta allt stadna
vid blotta orden.

Den österrikiska regeringen synes inga-
lunda uppgivit sina misstankar, att en ny
resning denna vår vore att förvänta iVe-
netien. För att göra denna ännu sanno-
likare, söker msn sätta den i sammanhang
med en agitation, som man tror sig hafva
förmärkt i Turkiets kristna provinser. Ga-,
ribaldistiska flgenter, säger man, genom-
ströfva dem och uppegga befolkningen att
gripa till vapen. Kanske är allt detta blott
rykten, som den österrikiska regeringensjelf
uppfunnit, för att förmå riksrådet till större
medgörlighet i budgetsfrågan. Denna har
sednast afgjorts alldelestvertemot regeringens
förhoppnings. Den nyss nedsxtfa kommis-
s'onen för 18GG års budget består nemligen
till två tredjedelar af oppositionens män.
Finanskommissionen har derjemte utsigter
att få sitt förslagtill1865 åra budget gilladaf
riksrådet, ett förslag hvilket, såsom bekant,
vill nedsätta utgifterna långt öfver det mi-
nUteren tror sig kunna medgifva. Derföre
alla dessa ministeriella förklaringar, vi sed-
nast omnämnt och som intyga omöjligheten
att ytterligare nedsätta utgiftsbudgeten, der-
före Schmerlings nya enskilda möte med
oppositionens chefer och hans illa maske-
rade hotelser under sjehVa debatten.

Österrike har också ett helt annat behof
af en betydligare stående armé, au t. er.
Preussen. Det har intet landtvärn att dis-
ponera öfver och statens säkerhet hvilar der
uteslutande på krigsmakten. Det iir endast
den, som ännu någon tid kan hålla de skilda
nationaliteterna tillsammans. Närmast be-
höfves densamma dessutom för att kunna
sätta någon gräns för de preussiska an-
nexionsplanerna. Man betviflar iBerlin,att
Österrike verkligen gifvit sin kommissarie i
hertigdömena befallning att motsätta sig det
sednaste dekretet om slesv^-holsteinares upp-
tagande i den preussiska armén. Deremot
är det utom allt tvifvel, att Österrike ihem-
lighet understödjer de tyska medelstat' ma
och deras sednaate motion vid den tyska
förbundsdagen.

Denna motion var långt bestämdare, än,
msu hade väntat sig. Den be-.är helt öp-
pet augustenburgarens insättande såsom her-
tigdömeims rederit och grundar denna sin;
fordran på de ty*ka stormakternas uttalande
till förmån för honom på Londoncrkonferen-
sen under det st-dnaste kriget. De ötriga
f.ntendenterne skola, så heter det i förslå
get, få framställa sina anspråk införenskif

Politisk revy.
(Opposilionen och del tredje partiet i den fran-

ska iflggiifiande korpsen
—

Ytterligare om den
paflign audiensen

—
Odo Russeli

—
Victor Kmn-

nuels förnoilailr planer. — Den oslerriUi>kabud^els-
fiai.Mii —

Motståndet mot Pieusken* tltoflioil»
planer — Befästningar i Cunada — Iilundska liuu
dar)

Alla underrättelser fiån Paris intyg*, att
andressdebatten ila^&tifUiide korps n detta
år blir både betydelsefull och stormande.
Oppositionen b r der sig att med stor ifver
förfäkta de an endemenier, vi red n om-
nämnt och dem CottTrier du Dimuiichf tiäf-
fmidc kula' ..de frihehr, som äm.u 8 knäs".
Det rättmätiga uti fl» le af dem är så in-
sedt aivrii inom dl konservativa lägret, att
mangiu uppmanar majoritt ten i lagxtiftaudf
koipscu att beröfva drßsa aiucidcunnu i

deras betydelse genom att sjelf föreslå uiu-

Ella verksamhetens rätta riktning behöf-
liga upplysningar från fremmande länder,
likasom styrelsen och staten har att in-
om eget land åstadkomma samlandet och
meddelandet af de i sådant ocii annat
afseende behöfliga statistiska data. Det
är dcrföro som äfven nästan alla rege-
ringar uppdragit åt sinaå utrikes orter an-
ställda konsmlsagenteratt följamed förhål-
landena derstädes samt att meddela de
upplysningar angående de samma, hvilka
kunna vara af vigt ellerbetydelse för hem-
landets industriela samt handelsverk-
samhet. Och anställandet af en sådan
agent för Finland inom Ryssland utöf-
ver do iB:t Petersburg, Reval, Kron-
stadt Riga och Odessa befintliga han-
delsombudsmännen, kunde sannolikt icke
vara annat än fördelaktigt, om till en
sådan utsåges en med våra förhållan-
den väl bevandrad person, somhade öga
för den afsättning finska produkter kun-
de erhålla å den ryska marknaden; för-
utsatt dock att hans rapporter icke blefve
en blott formel sak emellan honom och
vår styrelse utan föranledde till behöf-
liga och ändamålsenligameddelanden från
styrelsens sida till allmänheten.

Men fattad från donna synpunkt har
frågan ett vida vidsträcktare omfång än
blott tillsättandet af en agent iMoskwa.
Ty det är icke blott iRyssland,utan äf-
ven å en hel mängd andra fremmande
orter —

och kanske ännu mera å dem,
än iRyssland —

som inrättandet af så-
dana agenter vore af behofvet pakalladt.
Såsom sakerna nu står, äro nemligen
de agenter, hvilka å utrikes orter ha att
handhafva våra intressen iutlandet, nä-
stan utan all speciel insigt om våra fin-
ska egendomliga förhållanden samt der-
före äfven urständsatta att lemna de för
vårt land särskildt nödiga upplysnin-
garne, utom det att de, såsom varande
gemensamma för oss och för Ryssland,
icke lemna sina meddelanden direkte till
vår egen styrelse, så att den skulle vara
i tillfälle att meddela allmänheten deraf,
hyad som kunde anses vara behöfiigt.
Det vore derföre af vigt för vårt lands
intressen att, såsom vi äfven förut åt-
skillige gångor påpekat, erhålla början
till egna under den finska styrelsen
omedelbart ståendehandelsagenter förFin-
land, hvilket dessutom äfven af andra
skäl vore önskvärdt. (Se notisen läng-
re fram i bladet), lilir det derföre
fråga om inrättandet af en agent för
Finland iMoskwa eller å någon annan
ort inom Ryssland, så vore det allt skäl
att på samma gång upptaga frågan om
ögna finska handelsagenter äfven å an-
dra af do mera framstående afsättnings-
orterna för Finlands produkter.

derata medgifvanden i samma anda. Ma-
joriteten visar emellertid ingen lust dertill.
om nck-å dess ställning tillregeringen denna
session icke blir fullt så undergifven som
förut Regeringen har i Billav't och Mnrny
förlorat tvenne män, som på församUigci
utöfvade ett vigtigt inflytande. R.uliers
kalla vältalighet kan icke ersätta den förres
eldiga improvisationer, lika så litet som den
närvarande vicepresidenten Sclmeiders till-
skrufvade fraser kunna jemföras med Mor-
nys värdiga och lugna språk. Det visar
sig en allt starkare benägenhet inom ma-
joriteten att icke mera åtnöja sig med att
stum åhöra de officiella talames upplys-
ningar, ulan sjelf taga en verksammare del
i debatten, blifva fullständigt initierad i
förhållandena och utölva en viss påtryck-
ning på regeringen. De flesta förmågor
inom denna församling hafva längesedan
tröttnat att förbi fva passiva voteringsma-
schiner och vilja engå:ig visa livad de sjelfve
kunna uträtta. Denna lust framträderien
mängd amendemeiiter, Inilkas upphofsmän
icke må sökas bl<uid den egentliga opposi
tionens leder. De röra mest ekonomiska
och finansiella frågor; nå^ra hafva dock
älven en politisk betydelse, i det ett t. ex.
begär en förbättringi den närvarande tryc
kände pressregimen. Undertecknarne deraf,
bland hvilka Dumoulin och vieomte d'Au-
delarre anses för de märkligaste, vill man
föreställa sig såsom chefer för ett tredje
parti, hvilkct skulle intaga en förmedlande
ställning emellan oppositionen och den kon-
servativa majoriteten. Dåsvarsadressender-
till berör de mest mångfaldiga och olik
artade frågor, kan man lätt inse hela be-
tydelden af den förestående debatten.

Inrikesministern Boudets utnämning till
senator och hans ersättande genom den
antiklerikale markisen dö la Valette bör
man framförallt tilskrifva det spända för-
hållande till påfvedömet, som alltmera till-
växer. Franska regeiingen måste bereda
sig på en slutlig brytning aied påfven, så
framt hon annars, livad som synes högst
sannolikt, verkligen ämnar uppfylla sep
tembcrkonventionens bestämmelser och inom
den ut-atla tidan utrymma Rom. Påfven
tyckes ej kunna föreställa sig möjligheten
af något sådant; åtminstone har hans hit-
tillsvarande politik gått ut på att genom
en fullkomlig ovcrkssrohet tvinga franska
regeringen att qvarhålla sina trupper iRom.
Det franska sändebudets sednaste audiens
b'i'de dock upplyst den helige fadren om
att Frankrike icke blott inskränker sig till
tomn hotelser.

Bnättelserna om denna audiens äro emel-
lertid hvarandra högst motsägande. Medan
nagre mena, alt grefve SartigfS alls icki
fått ta'a om politiska frågor, lyder den all-
männaste berättelsen, att han verkligen be-
rört dera och framförallt sökt förmå påfven
att upprätta en egen talrikare armé. Den
helige fadren skall på äVnna framställning
svarat mycket stiägt, bedjande ambassa-
dören icke m« ra vi3« sig intur hans ögon,
m han hade ingenting annat att tala om

än sejttemberkonvention. Att han skulle lik-
siäilt Frankrike med förriubiren Judas, var
iluck endast en öfverdiift af det klerikala
b a ift le- Mond<\ som med anledning drraf
erhållit en varning. Att en konvektion blif-
vit afs'utad med Spanien om påf- esätet^.
förläggande till de 13al»ariska öarue,bestri
des af de spanska tidningarna. Ett rykte
att 6.000 bayrare skulle anlända tillKom
för att skydda påfven, ansis likaså för
orimligt, då Frankrike ej skall tillåta det

Bland exkomuigens af Neapel cmgifniug
liar Hodn:i-t iöru.ärkts en viss rörelse; de
eniigierade neapolitanarne tycktes för ett fl-
gonblick fattade af nya förhoppningar,gruu-
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aon som sår eller bygger blir deremot lugn
och tyst, liksom om tanken med ömhet fa-
stade sig vid de frön han anförtrott åt jor-
den eller det arbete om hvars fullbordande
lian drömmer. Dessa bullersamma lumbc-
rers, till hälften villar, buro en kostym sona
bidrog att gifva dem ett föga tilldiagan le
utseende. En skjorta af rödt bomullstyg,
benkläder af hemväfdt groft ylletyg, en grön-
aktig blus fästad vid höfternamed ett bilfe,
inockasiner bruna till fårgen fastbundna of-
vanom vristen enligt indianernas satt, ut-
gjorde deras besynnerliga driigt; på sina.
luilVuden buro ä<: halmluttar flätade af dum
under de långi rinterq/älUrne, hatttr till-
spetsade och öppna i kullen sisorn rodda-
renas i Öfra-Kanada. livad dessa stoek-
flötares utseende beirlftar, så hade återspeg-
lingen af snön och do isiga nordostvinforne
under den kalla årstiden brynt och blekt
"lem likaså mycket 8)m sommarsolens hetastr.ilar, deras svarta och raka hår föll ner
på deras axlnr och kring deras hakor saro-
tnantofvade sig ett ovårdadt skäg^. Sålun-
da klädda liknade dessa Inmberers,hemlin.
gw såväl till utseende som dnigt, medyxnu
i d>in knytna näfveti och knif/en vid bältet
och hvilka3 lis förflöt i hjertat af deameri-
kanska urskogarne, på engång Daniel d^
K\>és fantastiske Robinson och stråtröfvarena
i de tyska modeltidsbalhderna.

de små rapphönaen som hoppa vigt uti det
höga gräset, låtom oss lemna hararne som
uppskrämda fly för oss och råbockarne som
spritta upp i busksnåren; låtom oss utan
afbr*tt skynda till de små vattenfallen (Little
Falls) i 8:t Johnfloden. Idessa trakter upp-
nå skogarne en ojemförlig storlek och skön-
het. Tallen, asken, lönnen, boken och d^n
röda eken med sina stora blad, blandasina
grenar uti en harmonisk omvexling. Denna
skogrika trakt var då för tideti ett paradis
för Btockflö;are, af de engelska kolonisterne
kallade lumbarcrs, ohyfsade och råa karlar
vana vid alla strapatser och lörtjustai ett
kringirrande lif. Deras yrke bestod, såso n
äfven deras namn tilkiinnager — i att till
ofantliga timmerflottor förena af dem falida
träd och anförtro des.sa flytands skogar åt
flodernas strömfårar.

Vid den tid, hvilken vi här tala o n,hade
en hop lumberert slagit lä^er på S:t JOIIII9
stränder, några mil nedanom Litffe Falls.
Oaktadt det var söndag, hängåfvo sig dessa
otrogna med kraft åt sitt dagliga arbete.
Till yxans dån, hvarpå då och då följde
det hemska dånet af sekelgamla, tallar,hvil
ka föllo ner till den jord, som närt dovn,
sällade sig arbetarenas raissljudande röster:
grofkoniiga sånger och kraftiga eder dånade
iskogames genljudande hralf, hvilka an?re-
pos med ett slags raseri af tjugu kraftiga,
armar. Allt det som lefver och står upp-
rätt, det må då vara träd eller monument*!*,
oger något visst berusande som uppretar
och framkallar råa kraftyttringar. Den per-

dtingår, som mångfaldiga folkens rikedom
Likväl ha de som med egna ögon sett be-
gynnelsen af detta grymma krig, företaget
af den civiliserade menniskan mot ödemar-
ken, nom sett den första f/laden (uthuggnina;
iskog) hvilken skansgräfvaren liksom pålek
åstadkommit med jern och eld midt uti de
ofantliga ovidrörda skogarne, bibehållit ett
smärtsamt minne jif dessa förstörelsensverk,
och bilden af naturens för alltid förstörda
skönheter har blifvit i outplånliga drag in-
präglad i deras sjal. En stor dol åter,
.störtar sig vanvettigt mot en framtid, som
förtjusar dem; det måtte åtminstone varaoss
tillatet att kast;i en återblick af deltagande
på det som ej mera är; allt det nom faller
för att ej mera uppstå förtjenar ett sakna-
dens och afskedets ord. M;.tte man vilja
fö!j:v osa på denna vår färd tillbaka till det
förflutna, ända till en tid af fred för de bå-
da verldsdelarne och lycka för Nord-Ame-
rika.

—
Lemnom Quebec längs B:t Lorenz-

flodens stora fåra och seglom längst denna
storartade flod ända till en af dessa tusen
bifloder, som bär namnet Knöl— River. Der
finna vi en vacker by belägen nedanför en
brant höjd, från hvilken man kan på en-
ging sänka sin blick ned på den ofantliga
floden, som mot oceanen vältrar sina djupa
vågor och vid horisonten urskilja bergens
toppar på Labrador. Låtom oss emellertid
vända oss åt höger och hastigt ila läng3
den förtjusande Temisquatasjön, utan att ge
oss tid att betrakta örnarne som fånga fisk,
8vafvande öfver vattnet, utan att ge akt pa

Töby, st&ckflötaren.
Scener från lifvet i Kanada.*)

Af Th. Pavie.

1. 8:t Johnfloden.

Hvad har det blifvit af de dystra och ma-
jestätiska skogarne, hvilka sträckte sig från
S:t Lorenz flodens högra strand ända till
;Nya-Skottland, sålunda betäckande nästan
jiela det stora territoriet som fordora v,.r

jkändt under namnet Akadien? De ha små-
ningom fallit för stockhuggarens yxa; emi-
granterna,storbiitanniska undersåter, ha upp-
odlat jorden och uttorkat morasen; bygt
Collages och grundlagt städer, der franso-
serna i sällskap med deras vänner vildarne
jagade svarta björnar och den kanadiska
renen. Resan från Quebec till S:t John,
som man ej kunde tillryggaläggapå mindre,

än sex veckor genom skogarne med yxan i
"hand och vägledd af stjernorna, göresnupå
en eller tv! dagar med jernväg. Hela A>n-
«a förändringhar åstadkommits på mindre
än ett hälft sekel. Det har behöfts blott
några få år för den moderna anden för att
sprida rörligheti dessa ouppodlade trakter
och för alltid fö*taga dessa lugna vildmar-
ker deras storartade utseende. Jorden till-
hör menniskan, det tillhör henne att göra
den fruktbar genom gitt arbete och sin kraft
och hvarochen att glädja Big åt de föran-

*) Ur Reviie des deiu Mondes.

utsedd af förbundsdagen. Det är
alldeles klart, att d«t preussiska kabinettet
på det häftigaste sk II motsätta sig delta
förslag. Dess sändebud förklarade öpp< t.
att Preussen, långt ifrln att. erkänna augn-
stenburgarens arfsansprÄk, tvärtom anser sig
■jejft 1h lika berättigade, dels det brandpp-

burgska buaeti ärftliga, dels Christian IX:s,
som lian afttitt i fre.lstraktaten. På samma
gång tillråddes den tyska förbundsdagenatt
förkasta hela furslaget, emedan Preussen i
alla händelser ej skall rätta sig derefter.
Hvad som cim-llertid borde beredaBismarek
någon förlägenhet, är de slesvig-holsteinska
■fdreninLnrnes förklaring, att augugtenbursa-
rens erkännande borde föregå alla bestäm-
melser om de fÖrmoner, som Preussen ior
behåller sig, äfvensom deras förkastande af
några preussiska vilkor, t. ex. ;itt do hol-
Bteinska trupperna skulle svärja den preus-
siska konungen Irohetaed, och att den hol-
steinska posten och telegrafen skulle skötas
af prcMis-iskfl embetsraän. Återstår dock att
se, om man skall våga något allvarligtmo!-
stånd mot de nya åtgärder, s<»tn Preussen
troligen ånyo med det första skall vidtaga.

Det brittiska psrlameutet sysselsätter sig
mest med möjlighetenaf ett anfall emot Ca-
nada. Ministrarna hoppas, att dess tre mil-
lioner starka och vid klimatet härdade be-
folkning, understödd af engelska trupper,
lätt skull kunna försvara landet. Enskilda
röster i parlamentet bestrida dock detta och
anse, att Oanad.i endast kan försvaras ge-
nom ett flottanfall emot NordAmerikas för-
nämsta städar, sauima ögonblick kriget blif-
Vit förklaradt. Parlamentet har gillxt den
ministeriella asigten och beviljat medel för
■befästningen sif Canada.

— Ett annat lag-
förslag begär införandet af hundskatten på
ön Irland. Hvarje fattig daglönare) i detta
land säges. äfven om han sjelfsaknar uppe-
hälle, hålla liera hundar. Ibrist på föda
iinirripa dessa boskapen, isynnerhet faren
och göra sålunda stor skada. Irländarne,
ty förslaget har utgått från dera, begära
derföre införandet af en hög hundskatt, det
enda medlet, hvarigenoaide hoppas aflägsna
den inrotade plägseden atl hålla en öfver-
drifven mängd af dessa djur.

Väderlek. Euhvar har väl någongång i
sitt lif haft den olyckan alt känna sig vara elt
animal sociale, ett sällskapsdjur. Den vet
ock hvad det vill säga att öppna en konversation
jned personer, dem man kanske aldrig sett och
aldrig velat se, men med hvilka nian, tack vare
någon tjenstaktig väns opäkallade ifver, blifvit för-
satt i så nära beröring, att man måste gifva den
nyligen presenterade obekanta en profbit på sitt
snille, sin belefvenhet och sitt målföre. Huru
många gångor hafva vi icke derföre priset en väl
■vis försyn, som skapat någonting hela mcnsklighe-
ten så nära berörande ämne som väderleken. Vi
tillåta oss stundom alt märka" dem som så att
säg.ordna väderlekskonversalioneni system och icke
känna till någol annat sätt att börja samtalet än
med en om också aldrig så liten meteorologisk
artighet, såsom: nett charmant vader idag'1 (— ack
om du \ore der pepparn vexer och jag väl ifrån
dig) eller någonting dylikt.

feler, och måtte vi äfven få oss en sådan der finsk
Matti Hvad serkildt Frankrike beträirar, synes det
icke vara någon fara all konsten skall dö ut, ty
den store spåmannen har sjelf förklarat att hans
dotter och mag, Louis iNeyrat, känner be a hans
>alt att kalkylera och alla principer, på hvilka
hans theo i iivilar.

Mudgifvas måste att det ofvanstående varit ett
nog långt preludium till den stora upptäckt vi i
d.ig halsa att meddela våra läsare, att nemligen
\aren gar framåt med raska steg, att snön smälter,
sa man stundligen kin se det, och att drifvorna
på vara gator aliaga i volym. Vi finna redan till
var stora fröjd all gårdskarlarne dagligen pa ga-
torna utbreda elt qvantum snö från de reservdrif-
vor, som under vinterns lopp med polisens goda
minne liop.it sig på sidorna af våra gator. Och
huru skulle del ock vara annorlunda? Hvarlill
tjenar ett onödigt bortsläpande af snön, da den
under sraKltningsmåoaderae sa lämpligt och be-
qvämt kan användas til! slädförets upprätthållande?
llvilken ren ekonomisk vinst är det icke alt såsom
förre läkaren blott lata naturen verka." Det
der är just sammaprincip som ar 1841 skildras af Al
phonse Kärr i alseende a snön i Paris: lJort\ak-
Lame af Inarjc udda husnummer kasta sin sno
öfver till andra sidan af galan till de jemna hus-
numrornas gebit och dessas portvakter skjuta snön
öfver till de udda numrorna, och sedan del är
gjordt, tro bada parterna sig hafvauppfyllt sin skyl-
dighet. — Emedlertid gör snösmältningen rapida
framsleg och solen, som tagit sig en öfverhöfvan
läng Inila, gör sitt yttersta med att genom varma
strålar bedja om tillgift för hvad den under före-
gående månader brutit.— Pedagogiska Centralafdelningeni mSte i
urar upptogs först af några löpande trender, för-
nämligast skrifvelser från flereQlialafdelningar,bland
Inilka älven en hade anl&ndt från den nyligen
stillad:' Blialafdelningen i Maaninga kapell, inne-
hållaode redogörelse Iran det första derstädes håll-
na mötet samt föreningens stadgar. Kassans när-
varande behållning utgjorde i,Si '.i in. ii!) p.; en
gåfva af 100 111. hade af en enskild person blifvil
föreningen tillsänd. Derefler meddelades resultatet
af de genom polismyndigheterna anställda under-
sökningarne rörande antalet af barn ibufvudstadou
jemto uppgift på ålder, skolgång o. s. v. Deraf
framgick all antalet al barn under 15 är uppgår
till 6,420, af hvilka "2,KXi äro mellan 8 och 15 år
och 4,114 under H ar. Skolorna besökas af1,706,
bland hvilka 12SS äro öfver 8 ar och 418 under 8
ar. Härvid hade dock det misstag blifvit begånget
att skolåldern icke enligt centra aldelningens be-
stämning upptagits frän det 7 till del 13,utan frän
ilet 8 till det I.) året. Enligt en approximativ be-
räkning trodde man sig dock kunna uppskatta au
talet af barn i det 8 aret till omkiing 880, bvaraf
såsom slutresultat framgår att omkr. 2150 barn
befinna sig i skolåldern. Enligt polismyndigheter-
nas uppgift äro 818 barn i S— ls året i saknad af
undervisning; då dertiil kommer ett ungefärligt an-
tal af dem som äro i 7—B7 — 8 året, kan man antaga
att bland i skolåldern befintliga barn omkr. 1,450
besöka skolorna och inemot 1,000 äro i saknad af
undervisning. Ide båda arbetarebostäderna, som
finnas i staden, utgör antalet af barn under 15 år,
i den ena IM och i den andra 121. Till svenska
församlingen höra 4,427 barn, till den linska 1,057,
till den ryska 783 och till den tyska 128. Sedan
dessa jemte åtskilliga andra mera detaljerade upp-
gifter blifvit föreningen meddelade, upplästes elt
förslag till organisation af elt ordnadt folkskolevä-
sende i bufvudstaden, uppgjordt af den for ända-
målet nedsatta komite. Ordföranden framhöll alt
kornilen ansett sig icke alltför strängt böra hälla
sig till vissa theoretiska principer, ulan fastmer
hufvudsakligast alselt det närvarande behofvet och
de förhandenvarandeförhållandena. Förslaget,som
med det snarast kommer att i sin helhet publi-
ceras, blir på nästkommande möte föremål fdr
diskussion.— Tillämnad bondedepulation (ill S:t IV-

Men om vi också bele dessa menniskor, hindrar
det oss alldeles icke att

—
den menskliga naturen

likmaligl — göra just som de. Och huru ofta har
det icke slrskildt inträffat med oss publicister.
Me 1 sa har också väderleken ett slags historiskt
berättigande att i detla land särskildl beaktas af
publiciteten, ty för del första lefva vi här ju^l
norr och söder om den isotherm, som antyder
gränsen, der menniskan ici»t; mera ined Blkerhel
kan räkna på au få säden att mogna, och för del
andra hade pressen i detla land under svårare
tvångsperioder skapat sig ett slags politisk väder-
lek, i hvilkcn en eller annan anspelning \ar det
enda budskap om vara förhållanden, som kunde
halva en ringa utsigi all lotsa sig fram till lisarens
ögon. Hvem kan dessutom veta till livad väder-
leken ännu i kritiska tider kan vara nyttig — Ma
vi alltså fortfara med denna loQiga Bed, som har
sin rot redan i bondepraktikens tider och ännu
längre tillbaka. Man har dessutom med allt skäi
gjorl den förmodan, att då Adam vid sitt uppvak-
nandet i paradiset fann en annan mensklig varelse
sta \id sin sida, han troligen straxt efter presen-
tationen inledde sill galantcri med någon paradi-
sisk väderleksbetraktelse. Och sedan dess, huru
har icke \älerlckcn kommit upp till nåder och
blifvit föremal fdr allvarsamma vetenskapsmansbe-
traktelser? Uch amiral Fitzroy och Malhieu de la
Dröme, livad halva de icke uträttat för att höja
enthusiasmen för meteorologin? Denna sednare,
nyligen allidne man var en märkvärdig företeelse,
emedan han lyckats lösa det stora problemet att
vara profet i sitt eget land. Från Calais till Mar-seille, frän Brest till Slrasburg trodde man på
tians divinatoriska förmåga.

nMan befattar sig fur mycket med menniskorna,
men icke tillräckligt ined den jord på hvilkcn de
lefva och röra sig, säger han sjelf. Bataljen vid
Waterloo hade varit vunnen om man på förhand
kunnat förutsäga regnet." Se der en vink som den
nyare krigskonsleu icke skall försummaattbegagna
sig af, och bvem vet om icke vi snarl viti slaberna
se inlöriss nugot embele med titel t. ex.afgeneral-
krigs-meteorolog, likasom vi på det fredliga områ-
det icke iHnfre beböfva vänta pS läne-väderlekarier
eiler DRgol dylikt. Det blefve dessutom ett sätt
all gifva alla giktsjuka ett for deras tillstånd pas-
sande yrke. Såsom elt bevis på de triumfer
en sådan augur kan skörda, införa vi har hr Ma-
Ihieus egna ord ur h.vis almanach för detta ar

—
lians sista verk — deruti han kastar en återblick
på sina lyckliga profetior för fjolåret. Han säger
deruti bland annat:

MJag spädde i fjol att emellan den 1 och 20 de-
cember skulle ofantliga qvantiteter vatteni flytande
eller fast form (snö) komma att falla ned öfver
Frankrike. Man skulle vänta sig våldsamma orka-
ner, isynnerhet mellan den J och U i samma må-
nad. Och livad hände? Den 2 december började
orkanerna att rasa i norra Frankrike; några dagar
sedoare uppnådde de MedelbafvetS kuster. Den 4
dcc. refvo de bort taket pa tbeaten i Toulon, den
o härjade de våldsamt i Nizxa, den fl och 7 gingo
en mängd fartyg i (jvaf pä afrikanska kusten; Iran
den 7 till den 12 gjorde de svära skador i olika
delar af Europa; den 12 lörstörde de en under
byggnad varande bro i Wien; ofantliga skeppsbrott
vid Frankrikes och Englands kuster och floderna
stego öfver sina bräddar! Förverkligandet af
min profetia, jag kan säga det med stolt-
het, förskaffade mig enhälliga lyckönsk-
ningar."ingar." — Efter ett vanligt sätt all se tingen skulle
man just icke tycka det vara någonting alt gratu-
lera åt. Tänkom oss blott livad denna förutsägelse-
förmåga beröfvar oss af vårt närvarande. Alan för-
står väl viglen af förutseende i fråga om krigiska
företag, landtarbeten, eller långa resor. Men för
oss personligen är det föga trefligt. Bristen på
kunskap om det tillkommande är kanske en af
\Ära största välgerningar. Tag bort den, och lät
oss på förhaud hafva hela årels väderlek på en
profkarta, hvad blir det då af oss arma? Men vi
måste väl foga oss deniti, eftersom det allmänna
bästa så fordrar. Måtte det alltså uppstå nya pro-

tenbirg. Med anledning af den nyligen ut-
gifna förordningen om linska språkets användande
vid domstolarna och embctsverkcn hade en del
landtmtfl iKarelen och S.nolaks for Kuopio läns
guvernör tillkännagifvit sin önskan alt bege sig
ni! S:t Petersburg lör all personligen lärka 11. M:t
lör delta linskans insaltande i dess. r.iiligheier. Pä
guvernörens anmälan deroin har 11. K. Mit befallt
minister statssekreteraren genom guvernören betyga
11. M:ts liiig.i Välbehag med de ofVaoalmndfl per-
sonernas afsigt; men alldenstund Kiirelens och Sa-
volaks' iiineviinare haft alt utslå hmla inissvext-
hemstfkelser har 11. M:t velat att de icke skulle
(draga sig de kostnader, som vore förenade med
en sådan resa.— Helsingfors Tullkammares uppbörd for
Mars manad 18U5.

Mark pai
Import-tull 146.6M: 41.
Sjöfarts-afgifl 4,3«K»: 10.
Transit upplags-afgift I: (>B.

Summa 151,037: 19.—
Skriftvexlingen med ryska koiisulerne.

Enligt livad lians excellens generalguvernö-
ren öfver Finland tillkäunagifvit, hafva ry-
ske koiisulerne å en del utrikes orter för
bristanle kännedom af svenska språket ofta
råkat i svår förlägenhet, då till dera öfver-
Btyra linodlingar afl\ttade på nämnde språk;
och varda förty vederbörande härigenom er-
inrade om nödvändigheten deraf, att skrifter
och handlingar, som från Finland afsändas
till ryska koiisulerne å andra utrikes orter,
au Sverige Norge och Danmark, till undvi-
kande af misstag och förvecklingar hädtn-
■?fter böra åtföljas af bestyrkta öfvorsättnin-
»ar till något allmäntbegagnadt Bpråk. Hel-
singfors af finansexpeditionen i kejserliga
senaten för Finland, den 22 mars 1865.

— Postverket, Sedan dubbel veckopost
bllfvlt härifrån inrättad till Ileinola stad och Lach-
tis postexpedition, att om tborsdagar afgå öfverTa-
vastabus och lördagarno öfver Lovisa, ochlikaledes
dubbel veckopost till Laatakyll postexpedition, att
om måndagarne afgå öfver Åbo och om Ircdagarnc
ölv<ir Tavaslehus; så varda respektive korrespon-
denter underrättade, att. korrespondensen till fore-
aimode postanstaller bör inlemvas: om måndagar,
fredagar och lördagar, den rekommenderade, regi-
strerade och betalta kl. tolf (12) f. in, samt den
stcinpladc och ofrankerade sist kl. tre (3) c. m.,
och om thorsdagar, då korrespondensen härifrån
afgår med bantåget: den rekommenderade,registre-
rade och betalta kl. elfva (ti) f. m och den stemp-
ladc och ofrankerade senast kl. ett (1). Isam
inanhang härmed meddelas, alt dubbel veckopost
jemval blifvit inrättad till postexpedition vid Mas*
tiala landlbruksinstilut att måndagar afgå öfverÅbo
och om lördagar med jemvägöfverTavaatcbas; och
skall korrespondensen dit inlemvas: den rekom-
menderade och betalta om mändagarne kl. tolf-(12)
på dagen och den stcmplade och ofrankerade sist
kl. tre (3) e. in,samt om lördagarne: den rekom-
menderade och betalta kl.*ellva (11) f. m och stemp-
lade och jfrankerade kl. ett (1) e. m—

Lifränleanstallen I Åbo bildade med ut-
gången af 1804sitt åttonde årssällskap. Det
vanliga åraaamminträdet egde rum d. 31
Mars. Ur den af bestyreisen afgifna berät-
telse framgår att anstaltens fonder rid re-
dovisningsårets utgång uppgingo till 8T>8,106
mark 40 penni, hvaraf under 1864 voro in-
satte 71,671 mark 72 penni. Antalet affullständiga insatser i samtliga årssäll>k<*_

(Forts.)



perne uppgår för det närvarande till 631och ofullständiga till 7,258 eller tillsamman7,889 insatser.
Af förestående totalbelopp är enligt mot-

böcker räntebärande m. 818,593: 88 p.
Den högsta grundräntan i anstalten (5%)

öfverskrides nu redan af 180,130 mark 64
penni, den lägsta (8 4/a %) af 794,491 m.
88 p. och den högsta lagliga jäntan i lan*
d't (6%) af 88,703 m. 48 p. Styrelsen
återvaldes med acklamation.— Violinisten Jo!». Lindberg har, enligt
från Wien anlända privatundenältelser, ny-
ligen med mycken framgång uppträdt vid
en stor konsert, gifven af Wiens Orkester-
förening. „Genast då L.framträdde på estra-
denu så förtäljer korrespondenten — bör
jade orkestern att applådera och publiken
instämde. Det var Viottis violinkonsert i
Armoll som utfördes af L.; vid hvarje tutti
följdehögljudda applåderochbifallsrop, likaså
efter kadanten, och vid slutet blef Lindberg
sex gånger framropad. En sådan tiiumi
har ban väl icke förut någonstädes skördat
och det är fägnande att lians första debut
här i den tveka musikens hemstad utföll b&
glänsande. En recensent i ett Wienerblfid
säger om L. att lian i sitt föredrag Mftda
galade en kraftig ton, ren intonation, ptoi
teknisk färdighet, en skön drill och skicklig
stråkföring."

— Imedlet af Maj skall Lind-
berg anträda sin re-a till Italien och Frank
rike för att sedan i Juni återvända till
hemlandet "—

fcyll i bekhandelH. Hen H. Wächter i
Wiborg f.jtfar att genom utgifvandet af
lämpliga sångböcker för skolorna verksarol
arbeta för den musikaliska undeivisningens
befrämjande. Idessa dagar har på G. W.
Edlunds forlag lifirstädes utkommit en ny
och förbättrad upplaga afhr Wflchters Sam-
Ung af valda sångstycken jör skolor. Första
häftet, hvaraf den 1000 ex. starka först*
upplagan redan någon tid varit utsäld. Till
den nya editionen bar utg. bifogat en kort
inledning, iineliållande läran om noter och
tecken, jemte enkla sång. fningar. Några
obetydligare sånger äro deremot utelemnade
eller utbytta mot lämpligare, och antalet -A
sånger är ökadt fr.in 52 till 56 Alla styc-
lien äro behandlade tvåstämmlgt; trycket är
vida korrektare än i den gamla upplagan.
Jemte detta nu utkomna häfte skola hr
Wächters nyligen ntgifna nBOKoulu-Läuluu"
äfvensom lians samling af „Valdu Psa/wfr"
kunna med fördel begngnas iskolorna. Pri
set är 1 mark 20 p.;vi instämma uppriktigl
i utg. önskan att detta lilla häfte i sin
nuvarande förändrade, och förbättrade form
måtle förvärfva sig till de gamla rätt många
nya vänner".—

Tliöio pai-kbulag hade i går bolags
.stämma, och framlades der»id ett afhrK. Forsberguppgjordt särdeles vackert och omsorgsfulltförslag
till anläggningens slutförande,till hvilket ytterligare
80,000 mark hlefvc erforderliga. Bolaget beslöt att
nedlägga ä-fven denna Minima i företaget blott '■ta-
<!en dcrförinnan ingtnge på särskilda vilkor, inne-
fattande hufvudsakligen alt bolaget nu redan er-
höllc en förbindelse, alt sedan Bolaget styrkt
sig hafva ifr. och med ISdii ars ingång yt-terligare nedlagt i(),0()() mark i parkan-
läggningen, skulle staden under 15 ars lid ärli-
gen till bolaget (.Iverleniiia 1,200 mark s.,mt undersamma lid afeaga sig det årliga arrende! för den
jord hvara parken är anlagd. - Med detta bidragkf staden beräknas bolagets ärliga inkomst änder-de i:> åren liil något öfver1000 mark, bvjlken sum-
ma blcfve tillräcklig aii under näninde tid bekosta
parkens underhäll och dessutom anläggningensslut-
förande.

Dessutom beslöl bolaget att, i händelse vissa vtl-kor dcrförinnan af guvernörserabetot oeli stadenfclefve beviljade, skulle i parken komma ati uppfö-ras en restaurationsbyggMd, bvnrtlirframl. arkitek-
ten Cbievitz uppgjort raiakfull ritning. Kostnaden
beräknas til! 18,000 ni.—

Också »Ml r.tijjlaiide hus. Hvarje llel-
aiagTorsbo bar nndcr de Bednaslo aren haft tillfiillc
att vid Hlikaelsgalun biirstSdcs beundra ett mindretvåvånings-stenhus, (illlKiri^t smedrnttstaren »<>-
siröm. hvllkel haf) en BlHllning, påminnande orodet lutande lornel i Pisa. Denna sin vådliga si.-.ll-
ning crlioll huset nöstaa straxt efter sitt uppfö-rande för några år sedan, naturligtvis icke (ill Riljd
if någon arkitektonisk berlikning, utan Itell sim
gelt till loljtl af bristande tillräckligt stark pål-grund. I fIiTP år har huset likväl varit bebodt,
men pä sednaste tid torde lutningen ha antagit
någon mora hotande karakter, eftersom egarenHnutligco funnit sig föranlåtenatt företaga en to-tal nedrjfoing af huset. (miv.iti.)—

Ännu om ('(tmnii!ni(jin: »,u (Ineändt).
Den Finlands Allmänna tidningmeddelade >%

■eller tilltidningenninsändaM artikeln om gfämp-
lacit papper liar blifvit bemöttaf Dagbladet,
i hvad beträffar artikelns egentliga ämne.
Må det tillåtas att med några ord äfven
vidröra den till nämnde artikel bifogadenot
om föiändringenif landets mått, mål och vigt.

Hnnßdel.
Korfiier.

Fi<s^r.<'s B.^jk d«'> 5 April.
ionden 30 7!li .l<! p. 29 .>»!». 70 p. p.L«l
Pari312! . lo „ 118 . 70 )Hamburg 228 . 20 „ 222 „ l»0

wdan 250 „ —
ViOO

Btoekho!» k vista 169: 90. n>7: 70.

Stt Peterabaiv. <>:, 23 Mars. g. st.
tond« 31«/„««/„. —

Paris 330,331f«
—

FTan:-
ar^ "/«! "''.s- — Amsterdam 156%, lii7.

Då denna fråga hör till dem, som på ad-
ministrativ väj? kunna afgöras, tyckes den
aktade artikelförfattaren anse, att allmänhe-
ten obetingadt bör vara nöjd med regerin-
gens bes'ut i saken. Vi skulle deremot tro,
att allmänheten, äfven i administrativa fiågor, kan hafva en från regeringens uppfatt-
ning afvikande åsigt och är berättigad att
uttala densamma; isynnerhet då det sker så
fogligt, som dit i närvarande fråga varit
falllet. — " Icke kan det väl anses vara an
nat än obehagligt, då en nyttig, på mång-
faldigt siitt förberedd åtgärd alldeles ofÖr-
modadt inställes; då strärVaoilet att följa
med andra bildade folkslags framsteg mot-
verkas af okända orsaker, eller då folkets
goda \ilja att gagna framtiden — skulle
det ock ske mci en viss uppoffring — en
dast åstadkommer m^sförstånd.

Om förhållandet i denna sak verkligen
varit sådant —

och det lär icke kunna ne-
kas

—
så måste man an e, att ofvanänmnde

not iFinlands Allmänna Tidninggerna kun
nat vara oskrifven.— Kabics canina. (Till redaktionen af
Helsingfors Dagblad,) Enligt en nyligen in-
förd uppgift i Wibörga tidninglärer det vara
ifråga alt de 35 hästar som för någon tid
sedan blefvo bitne af en galen varg (bel-iif-
tad med rabies canina), genom myndighe-
ternas försorg, oförtlröjligenskola klubbasf-
ör att förekomma vidare olyckor.

Då denna sjukdom under förslå delen af
det sistförflutna decenniet varit spridd till
nästan alla delar af Sverige och vi således
här halva temligen färsk erfarenhet af den-
na olyckas framfart, har jag trott mig pajj-
na en allmännyttig s;;k genom att meddela
den eifi renhet och de iakttagelser som här-
vid i Sverige blifvit gjorda.

De kunna sammanfattas i följande rader
sålunda:

a) Sjukdomen öfverflyttaa ingalunda pÄ
alla de raenniskof och djur som blifva bit
na af de raseripjuka djuren och isynnerhet
är detta fallet då bettet träffat tätt hårbe-
Ulädda eller med kläder betäckta ställen.
De med smittämnet ofvertäckte tänderne
rentoikns innan de intränga i köttet.
Under sådana förhållanden hafva ttun
dom ända till 25—30 proc. undgått smitta,
hvaremot, då bettet träffat hårlösa ställen,
-åsnm läpparne, näsbtfrrr.rne etc. smittanan-
gripit flertalet af de bitne.

b) Det är ingalunda konstatcradt att bett
af gräsätatide djur på hvilka rabies genom
smitta blifvit äfverflytfad. kan meddela sjuk-
dom åt andra djur. Det tyckes tvärtom
vara ett faktum, jttt så icke förhåller sig
och hvaraf således följer att bettet af en
galen häst icke är farligare än bettet af en
frisk häst. Dt är endast hos arterne af
hundslägtct —hunden vargen,räfven — som
denna sjukdom sjelfutvecklar sigoch genom
smitta medelst bitande, med visshet öfver-
flyttas på andra djur.

c) Ehuru mänga teml.mirakulösahistorier,
föranledt till det antagande, att tiden från
smittans meddelande till sjukdomens utbrott
(incubationstiden) hos det genom bitnine
smittade individet, skulle vara nästan obe-
gränsad

—
åtminstone uppgå till 20— 30

Ar -- har likväl erfarenheten visat att sjuk-
domen t de allra flesta fall utbryter inom de
.'5 första veckorne efter incubationen och att
man, med anledning deraf, (nästan) kan in-
taga såsom regel, att de djur som öfverlef-
va de första 3—l3

—
1 veckorne efter det de

blifvit bitne, icke blifvit deraf smittade.
(Att efter förloppet af denna tid klubba ik

de djur som blifvit bitne är derlöre utan;illt ändamål och nästan detsamma som attbränna upp sina hus på det att de icke må
förstöras af eldsvåda).

d) Hos de djur som bilsvit smittade in-
ställer sig döden näslan aldrig a.-nare ill! på4:de dagen efter pjukdomenssynliga utbrott.Man saknar bevi* lör att något enda med
denna sjukdom behaftadt individ kunnat tillhelsan återställas. De få f:ill som anförasgrumla sig utan tvifvel på sjukdomens för-vexiing med annat nervliclniule. Naturengör således alltid pinan kort genom j.tt sjelf
klubba u sina offer inom ftfiloppet af ii;Wa
ro i

* O(a dagar.
De åtgiirder som i Sverige blifvit vidtag-

na till förekommande af sjukdomens utbre-
dande hafva i allmänhet varit följande ochmed den påföljd att sjukdomen na sedanllere Ar helt och hållet upphört:

1) Förbud emot hundars lösgående utanämhuiajsciilig noUjrimma och meilgifvenrätlför hvem som helst att ogrimmad hund sak

Baaistolarno och Embetsvcrken.
Poliskammarens iHelsingfors stad

meddelande för sednaste vecka.
Medels! tjufvahand har förlorats:Någon dag un-

der veckan en sillver (besked, märkt med ,B.OttoRautell" Iran ett oläsl kökigårdenN:o 11 vid Aiex.in-
deregatan; Den 24 mars en brun Irikot mössa Iran
badstugan i gården N:o 28 \iil Wladimirsgalan;
Den 26 Mars ett sil[\er spindelur med dubbel bo-
di bfven al' silfver samt vidhängande sldlked ochnyckel Iran en läst kista a bryggeriet i Sandviken;
Den 20 Mars :5 //. palvadt lärkölt frän ell lass a
salutorget, för tillgreppet hvaraf soldalen vid Ni-
"chevska Infanleriregeinentet Ji'gor Antonoff och
ili-ss hustru a bar gerning ertajipades och ställdes
under laga åtal; ett knyte, innehållande åtskilligalinnekläder, en del märkta med ..M. IV," från sa-
lutorr'ct, samt en mull" frän ett lass å sagde torg;
Den :»l Mars 57 rubel s:r från en oläst bagarbod
i garden N:o II vid Bergmansgatan;äfvensom den
1 April en äldri' vadmalspaletot, från garden N:<>
2 vid östra Henriksgatan, lörhvilket tillgrepp förrebrandkostapeln Johan Fredrik Julenius a bar ger-ning blef ertappad och ställd under tilltal.Följande hittegods är inlemnadl, till |:sta polis-vakUontorot: ett s\art Hor och ett svarfvadt träd-
foderal somt till B:dje vaktkontoret: ett bevis, hvar-jemte murareutlärliogen Helin, boende, i garden
.Vo 13, vid YVladimirsgatan, tillkännagif\it, att hanupphittat och förvarat, egarinnan tillhanda,en frun-irmmers kapp-kapuschong.

Till ansvar falida personer: 2 for fylleri och 1iV.r orenlighel a gård; bvarhos <> forelagts en InarIi dagara tid att anskaffa sig saknadt laga forskaroch Ii inlörpassals till herr guvernörens öfverliinetnärmare behandling.
Den 1 april bar poliskonstapelnKtllberg underbeslagsanspråk a stadens salatorg fråntagit timmer-mannen Matts Nygren från Nykarlebv socken, föl-

jande skogslbgel, eller 1st. tjäder, 2 st. orrar och
i1 st. snöripor.

löst döda. (Afser en krets af 2 mils radie
utom den smittade orten).

2) Bitna djura åtskiljande från all berö-
ring med friska och såbnn Inaeller instäng-
de attde, i händelse af påkommengalenskap,
icke kunna skada roenniskor eller djur. Do
djur som efter 4 veckors separation icke vi-
sat tacken tillsjukdomen förklaras för friska.

3) Djur som visa sig vara af galenskap
angripne dödas genast eller instängas i liur
'ler de icke kunna skada djur eller menni-
s'<or. Detta kommer isynnerhet i fråga om
hästar och är, der förhållanderne det med-
gifva, en lämplig åtgärd, ty svårigheten att
efter symptomerne skilja rabies ifrån andia
nersjuvkdomar, t. ex. yikoller, iir stundom
ganska stor, men sjukdomens utgång lemnar
häratinnan snar visshet; ty var det rabies
så dör djuret inom få d.sgar; öfverlefverdet
en vecka så var sjukdomen icke rabies.

4) Hundar och kattor dödas vid minsta
tecken till sjukdomens utbrott, ty d(.'r;ts in-
ställande eller fängslande så, att de icke,
under påkommande raseri, kunna slita si»
lösa och springa ut iir vanligen förknippad
med ;tllt för stora svårigheter för medgif
vande rf deras bibehållande vid lif tills d<
hinna sjelf dö.

Skara d. 11 Mara 1865.
AT. E. Forssell— luiversilelct. Ilist.-filol. doktor W. Bo-

lin har af utm:s höge kansler blifvit utnämnd till
docent i filosofin.— Mairicn ja Merleo Takaa n:o 7 innehål-
ler: Huokans (vers af J. K <J ); -i Sotilöan tytlr
(loris); — .Merkillisyyksiä Höytiäiseslä;

—
Nisch-

nij-Novgorodin markkinat (m plansch); —
Herman

Liikanen (m. porträtt); — Kertomuksia Buomen
hintoriasta: Wiipurin piiritys; Wiiparin pamaas;

—
Kertomtiksfa ihmiskunnan hisloriasta Gruben rao-kaan, Toinen osa (anmälan);

—
Kirje Helsingistli.

Bladets redaktör underrättar sina läsare att han
i de sednaste numrorna undvikit alla ostlinska,
för vestflnnar obegripliga ord, och alt han förden-
skull alllid uppliiser artiklarne, förrän de inga i
bladet, för en arbetare, som iir hemma ifrån Ta-vastland, och hvad denne icke förslår, del förän-
dras eller förklaras. Tillika uppgifves, alt bladets
prenumeranters antal numera åter uppgått till up-
gefär I(Kil).

Vy Illustrerad TWnttig
anmäler till prenumeration sitt andra
qvartal. Det nu til!,)^ul-lFäa förstamå
hära vittne om redaktionens syften, tid-
ningens plan och artistiskakrafter. Här-
vid bör dock anmärkas att detta första
qvartal, böriadt utan nog långvarigaför-arbeten, icke kunnat med afseende på
ämnens mångfald och rikedomen iillu-
strationer motsvara redaktionens anspråk
på sig sjelf. Att man dock lyckats1nå-
gon mån motsvara publikens billiga for-
dringar visar sig af det varma understöd,
som företaget rönt allt ifrån dess början,
idet prenumerationen redan under för-
sta qvartalet uppgått till närmare 5,000
exemplar. Under svårigheterna vid bör-
jan af företaget har redaktionen icke va-
rit itillfälle att egna nog uppmärksam-
het åt ämnen och orter mera afiägsna
från den svenska hufvudstaden, men det
skall för framtiden blifva redaktionens
bemödande att göra sig förrjent af dan
uppmuntran som möjligen ulven iFin-
land kan komma företaget till del. Pri-
set är ibokhandeln för helt ur 12Riks-
daler Riksmynt, för återstående 3 qvar-
tal 9 Rdr eller o Rdr för qvartaletsamt
å postkontoren samma pris med tillägg;
af postförvaltarearfvode. Stockholm 1
Mars 1865. Karl Gustaf Wetterhoff.

Kungörelser.
Magistraten liarstädcs, i samråd med sta-v-^ bena äldste, beflutit, att ben genom Hämncrs-rättsordsöraiidenGustaf Jritbiof Utters befordran tia

ann.ni tjcnfl lcdigblifna oldförandcljenstcn ivib fäm*nerltätten* i denna stads andra asd.lning stall åter-besättas ined det wilkor att den biifröunbe inneha'-,
waien af sa,'.de tjcnst är skyldig att. i händelse f&aumv-näticn framdeles fomtuet att indiagas, öfroctaatill ljeiistgöring i stadens Nadsiuswurätt emot atnju>
taiibc af enah^ndn (dnefStmonet, som han i egen-skav af Wvnnwliättlotbfötanbe innehaft, sä waldakompetente fö?anbe hwilka funna wara, hugade attifragawarande kämnevsvättsordför^nditjensi på för-beröroe wilkor cmotiaga, l!äligenom uppmana^ attinom 56 bajat, täfnabt svärden 22 iuncw. M>.rså 2Raai|iratenl fanfli intemna till Ma.^istvatrn ställdeoch af styrkte ljensteföttcekningar åtföljde ansösnmgar
om iaa.be tjcirft. Helsingfors Radhus b. W M>rsl8l>5-

Ex offieio:
August Åkerberg.

hemlikt Magistra'ens i dag sattade bcslltt, Karta
"\i be af stadens innetvånarr, hivilka bidraga till
branbwetfcW unbcvlniUar.be l,ärig><wm kaliade. att
Dnibflflen d. 12 inst. «pri| 11, 11 f. m. inför Ma«
gistra!cn tiöttäbtéfommu för att utse fyra delegerad»,som ega alt inför stadens SBtänbfoainif«(iw afgifwa
Öttranbe: l:o i anlcdn,!:, of Äanflicrpebitioneal i
Ncjscrliga Senaten den S A'ou>. sist. ar lillHr Gu-
ivcruöieui länet afl&tna pfrifitJulfe au^åfnbc wackt
fråga om anordnande i tenn* st.d af ett mera ända,
mcUsenlia/t satt för sig»a lering af eldswäoa, och 2:o
öfwcr SDtieftiotteitl for stadcrne'? allmänna branoflob**bolag anmärlning.n emot det uvpgjorda föisl'geltillny brandordning för jl-ibcn. Hclsingiois Mdhus b-
29 Mars l3^. E\ ofticio:

August Åkerberg.

Resande.
Den 4 aptit. Dfwerfletöftnont ftotbentoan fr<>uK')anvi och ftapten Ekström fr. ©ibora, Ä Eocie^te|«bufet; Hlduig 6gbtbet<i mcd fru ,r, Hclsinae. «Dlom*lett ©ablflebt ,r, Al'o och Herr H^lmsten fr Nora.sho? fru Hillberg: gotfhnäflat ©djilbt, sr. Driniattila'■iviiiManbcvue SttUiot och [Jot«ftteri fr. £:for« hosborgar Töltarman- t, f, ÄflpeQancn Malincn fr,'Nan-tafatmi, adrben 9i.0 2fi Högdcrg^galan;Kaptenskan

Acowius fr. ftsamn, 9J:o il ©erg,man«gat>in; Träd-girdsmästar Sinbflebt fr. Versailles, 3i:o 7 Nikolai-
aotan.

finska Liflcradirsällsknpef sammanträderi
dag kl. 0 e. m.

IndastlifdreulDgen sammanträder Tliors-
dagen den 6 April i Arkadiatheaterna
foyer för att fortsätta den vid ett tidi-
gare möte påbörjade diskussionen angå-
ende byggnadsordningen för Helsingfors
stad, och inbjudes alla för saken intres-
serade till deltagande uti densamma.

.^ Brefvexling.
Élkäö-3^ Höflig fråga (illHelsingforsDagblad.

Tidigare i fjol höstas förekom i H. N, en med
anledning of kalleisen till prestmötrl i Åbojnsand,
utaf C. F. U undertecknad artikel, vittnande om
kittsliiiliet och synnerlig lus,t att Jäsa mellan ra-
derna". Emot denna artikel skref undertecknad
en uppsats, som, försedd med adress till redaktio-
nen af H:for« Dagblad, afsMndei med posten Har
denna uppsats icke kommit redaktionen tillhanda,
eller har det icke öfverensstämt med tidningens
|tlan" att införa den? gg

Red. kan icke påminna sig hafva emottagit nå-
gon artikel hvarken med ofvanslåendo signatur el-
ler skrifven med den handstil insändaren begagnai.
Häst hade för öfrigt varit om insändaren tidigare
gjort sig påmint, ty sedan sommaren i fjol har re-
daktionen postdagligen emottagit en mängd biel
och artiklar, af hvilka en del, som ickeblifvitåter-heintiidc längesedan drabbats af ödet att vandra
till — korgen.



Daglisto.
Idag, Onsdag:

Kl. iV . in.' bokauktion iauktionskammaren.
Kl. VI e. m.: bolagsstemma med delägare iUlrikas»

borgs bad- och brnnnebolag.
Kl. VII e. in.: theater.

-^clfinijfctf, Sitttraturfäliffavtii tnjcfui, 1865. Impr.inaiur: L. IJcimbtirger.

AngflNtygslägcllheter.
fommer i år i lifbet mcb i fjol att unberbåfla enre*
gulicr förbinbclfe emillan tfnbecf od) ffiäfeö meb an*
löpanbe af £clftngfor«i od) $bo, od) ffola afgångä*
bagarnc fiambcleé närmare bcfiämmaä. slbo iWat*
1865.

35iref tion en.

förbt of Äopt. 3. (S. lönnberg, afgår rreb öppetroat-
ten, bärifrån bireffe till sni'ecf, mebtaganbe paéfa*
gcrarc od) fraftgobé. Sannare mebbelanben lemnaäci ångbåtafontoret b"* 3uliuä -^orff.

Ängfartyget Alexander,
fördt af Kapi F Yarlstedt, afgår med föifia öppet
natten härifrän direkte till Stockholm, medtagande
passagerare ock, frjftgob* Närmaie meddelandenlem»
nas å Ängbåt«foniorct hos Julius Har ff.

Piwersc.
M>cd stcppct kapten"^^ Äberg, inwäntas första wardag
frän Bergen ett större parti Sill och
Sej, hwilken affär endast affer att skaffa
skeppet frakt, hwarföre warorna försäl-
jas i parti till inköpspris wid skeppets
ankomst till Borga.

Färsk Medicinsk Trän och Fetsill in-
förwäntas äfwcn. Wilh. Äberg.

Ncuskiifningsbyräu
Voulewardsgatan N:o 15 (ny nummer),
ombesörj r rensklifning, korrekturläsning och
öfwcrsältningar.

Ledig tjenst.
<^ill följe af dödsfall lebi^blifue bolhallarcbefatt.<^> tingen wid nya llieatcrhmet bärfhife*, ansölcs
bod Direktionen inom 8 bogar bäic ter. 3lntöfninaatom tjcnstm inlemnas till under ccfnab, som äfwen
mebbclar underrättelser om bernub föunatc åliggan-
ben och lönewillor. Helsin fors ben 5 ')pril Ibbs.

Ang. Frcdr. Jansson.N-o 54 wid Alexal.deregatan.

Ofif t Den person som Wånbagé af( on b. 3 ben*ZJVy** nes å Stadskällaren tillbytt sig en bruntrikolmössa, torde god!et«fullt rätta mittaget5 samma
ställe.

SMöblcr ombefläba* för btaigt pri*, utic^^"|* JRofenfampiffii gårben nib Äufcrntorget.

Till salu.
Uti Sedcrholm &Komp. bokhandel.

Med sednaste post inkomna:
Tweria.es Land- och Tötwattcns-Mollusker.

besklifna af Satt Qlgarbl) Wcsterlund. ,2 m. 80 p.
ffonflf. Pnnt)tbrufö.?lfal)cmieii« Tidssnft.

Fjerde årgången (1865). l:a häftet, pro I— VI.
7 M. 40 p.

Hos alla bokhandlare:
JohanLudw.Runebergs
Samlade arbeten. I— V. 21: 20.

Ett större parti
Papp.

af ny tillwerknin.q,
owanligt slät, wäl pressad och lätt, frön
Kinderikoski bruk, bar i dessa dagar nit
kommit och säljes dos undertecknade till ii
mark lispundet pr kontant i parti.

Sederholm & Komp.^
Ofif! 2 denna wecka pä salutorget i närb.et<n"»-^Vs»» af Koriloffs bob: fnr)c\gt mSlabc barnlek
sattl af blecf samt bimcrfc sorters blecfarbeten som
mjölk-och gräddhinkar.puddings- och fafformat etc. etc.

fCtt äldre Fortepiano till mycket billigt^.pris a
V* Diamo Rusthäll iLojo socken.

Warduksmattor, WW
hos N. Uschanoff.
/Ctt mindre Flygelfortepiano bar ny!ig<n inkom-ma- mit ifr&n ben cm>yct>a forten till det billiga pri-
fet af 350 Nubel. Kom och försök i Veuclmanns
Musikhandel.

Äorfntng^mttffiner
of synncrlisscn ändamålsenlig konstruktion,
för sawal hel- och half- som champagne-
buteljer (en cch samma maskin), l^os

Osberg

Lampor förPctrolcllm
säljes till Midsommar m»d 30 proc. radan,
hos G. 91. Hellin & (S.o.

C£ anseende till asresa frön orten, försäljas diwcrse«>) sinare SDiölul i Granqwists gårb n:o (i widMa-
tiegatan hos ?öjtnantflan Mil, lkin. Moblcn funna
bests alla bågar Ifrån kl. 3 ill 6 est. m.

anfeenbe till batflttttninfl fy.'n orten föiia'jcé
<\i tn €alonci«ntcbtl od) Viivctfc annan SDJöbel,
beriblanb ett €fiif orb, i gftrben n:o 6 roib !ötrg=
manijgutan.

Ett större parti Bast
fitrt^frtt» dugliga för förwaran^e of fpa mål,MlU 11 VVf li.s C. E. Bogdanossa 3-biö.

Ett större parti torraGolf-tiT/illf (SY tifl "lika bitdd och \i\m\o, bos4,lUl!!Vl H »rummer H C».

En Violoncell,
för billigt pr's. ar in cmnab till fö sä!j»ing uti

FrenckcU 6 Lons bokhandel.

Arkariin-Thcatcm
Onsdagen den 5 April 18G5,

för första gången:

Spelaren.
Skådespel i 5 akter, af A. W. Iffland.

Biljetterna säljas numera åde förut
annonserade tiderna i Herrar Wasenii åf
Komp. bokhandel.

Ä Änssbrygsscrict wid Stationshuset:
Bayerstt Dl, ljust och blankt af ut-
märkt godhet.

Swenstt Dl. Swagdricka.
Mjöd.

Bak-Jäst. Mäfl.

i lunfar, t>o« 3. Ti. Cinbrotb.
91-.e 11

Tycrilier och Mjölkkmuwr
för nedsatt pris hos I.M. Lindrotli.

,±p Ku Speljakt
|wK^ segel och tillbehör

■^^^^J^r^fé Sillllt ett större far-
l-^j/^äSJr'y:'. tygsynkare för bil-

N:o 6 (ynnila N:o 1) vid norra Ovinn.

Brandredskap
fåfom

Wagnssprutor och
Portatiwa Vrandsprutor af sicre stor-

lekar och priser.
Handsprutor.

tctibiii for.
Vrandkrokar.
Swabbar.
Mor.
Kofötter.
lemstörar.
Askkärl.
Lyktor, hos

Osberg K Både.
150 tunnor Tjära cå) 3,000 kannor ra

Terpcntinolja fö>sa!jes genom offentlig auk
tion a Ewois fmstinstitut Lördagenden 8-dc
instundande April kl. 11 f. m.

Ett rusthäll, beläget 3 k 4
Ml'">^>^^ nn! ijö- ocb lanbroäg från jiabcn,bar ut«

närft goda ägor ock fiftroatten; unbet
tauelfe meddelas af L. A.<^artl)in.

Fredriksgatan N:o 12 & 27.

Ntsädeshafra
5 Ecsta gärd i Nastola socken e' er i Helsingfors hos
Piotokollsselreteraitn Ehrnrooth, egen gåib widNito-
l.igatan.

SDbf. 2öib anitäliba fötföf I;ar grobarl;eten be
fuunitä uppgå" till 96%.

Kryddssärds
(»ras- och Blomsterfrön efter ut, iswcn priskurant i
Villan Arkadia wid Eebo tull. Skriftlig, beställnin-
gar funna äswcn inlemnas uti he,r Echlclcbmans
tbrfäljningjmagofm iF^zers gärd w d Alczondersga-
tan) ywariflän be bogen derpa tunna afhcmtas.

Swartsmiden
af

Mnriefors bruks tillwerkning
(10°/o rabatt pr kontant).

Mor (^lika mobellet) . pr styck i parti l m. 60 p.
(österbottniskmodell) » „ „ 7 „ —

Vllor (swensk modell) 6 „ —
3padar , „ „ 2 „ —
Ltyiflar „ „ „ 1 „ 60 p
Gra'tor „ „ „ 1 „ 75 „
3orbbacfot v „ 1 „ 75 „
ftlatroar , .. , „ 1 „ 75 „
Högafflar „ „ „ 1 .. 75 „
Mliral!l>amral „ „ „ 2 „ —
Brandkrokar N:o l ... „ „ 5 „ 50 „

2 6 „ 60 „
3 7 „ 70 ..

Mariefors 93ruf iMars.
3obn W. Waliren.

Reqw,sitirner å rfwanstacnde errottogaé af Herr
K. Galcteki, boende iKonditor Clopalts gåib.

narmed beder fästa uppmärksamhet vid mitt be-
tydliga och väl assortcrade lager af

£k-, Ask-,Lind o.Lönnvirke,
som jag på det bästa rekommenderar, samt försän-
der nämnde virke, såväl ruudhol/. som ock sågadt,
efter uppgifna dimensioner.

Grnoin dirrkta förbindelser med skogso^are ar
ilct for min möjligt att iifverlaga större leveranser
för skeppsvarf etc. till mycket billiga |Tiser;äfvenså
utför j;i{? bvarje mindre reqvisition j»a det noggran-
naste och meddelar upplysningar pä skriltliga för-
l'iagningar.

Anton Schefferling.
Varusprrlitör och Skccpsklsreraro.
Kontor: Wasili-Ostiow.17:de linien
>id Slora Nevan, Gutkows j;ård i
S:t Petersburg.

Tjen^tsökande.
/^.tt anspräk^löst och afltrarfcnit fruntimmer med
V

-
wana i sömnader och alla i ett bus förfallande

göromal, önskar sig plats nu genast eller fula IMaj
antingen att g.i mm tillbanba eller o.f rmunubnaben
af store barn. Om någon sästcr uppmäif-ambct bä>
wid. torde benoget inlcmna (in abief^ i fbtfoglab bil»
(ett till U«kollincn", i Scberliolniffa bolhantcln.
rCtt fruntimmer önffcr fg'plot« A bufett ifrän b.

I SDlaj. 9Jd'rmaic unbetrattelfe fåé ibrebboben
wib Äonflantinégatan.

låna.
6 k Qn{\ maif på 3 åré tib mot borgen.

CvJv/ (gvoiu afrtaftaé fitatliaui i föt«eg«
lab* biljett titl n. n, \." fom inlcmnais i brr SBa=
feniuä <fe fomp. bofbanbcl.

ilå åtskilliga bref, såväl till pastors-°' embetet härstädes som tillunder-
tecknad enskildt, varit adresserade
dels: Wiborg &Parikkala,delsWill-
manstrand & Parikkala, dels äfven
Sördavala & Parikkala, hvarigenom
dessa brefa ankomst mer eller min-
dre fördröjts, får jag- härmed till-
kännagifVa, att såväl pastorsembetets
som min adress sedan den 1 Juli
1804, då postexpeditionen härstädes
öppnades, är direkte: Parikkala-

Clas Colian.

Tyska. Litförsiikrings-
llofitgit i Lisiieck

fbrsäkrar fortfarande genom underteck-
nad kapitalel1 å Lif, Lifriintor m. m.
Stadgar och blanketter till försäkringar
erhållos gratis hos C. W. T. Sundman

iHelsingfors,
samt hos Löjtnanten C. J. Sundman i
Uleaborg.

Ryska Ll(försäkringsbolaget.
Försäkringar cmottagas af

F. W. Fronckell.

Auktioner.
illäflfommnnbc Cn«og och Lörd,ig b. 5'och 8 samtjJt Onsdagen b. 12 i denna rränad förfaljeogtnom
offentlig friwillia. auftim, s,m ifrån kl. 4 c m. l>ar-
Äc>dcs anställts, en fiinrc boffcimlinfl, 3f»« bu-ilfcn
fatalogtr å staden.' alla l^klädor foftnabefutt erlial-
las. Helsingfors stads aukiionskammaro b. 3 April
5865. 6. A. Ohrnbcrg.

c^horsdagcn d. IS inst. Maj kl. 1 pa dagen försöl-é&s jcs (leiHun offentlig frnvillisl auktion, som bär-
städcs aiistlillcs, pä upp- och asslag oflidna fnicfar-e»
tnsa» K. Lindholms stoblnisdelagarc lillliöriga gar-
den ock tomten n:o 12 stora Roberlsgatan iqwa,-
reret Fasanen. Helsingfors stads auktionskammard.
3 April 1865. G. % Ohrnbcrg.

«?ästkommande Tiedag b. 11 i denna manad för-
Vvfäljc^, i unfcente till bortresa f»ån orten.gciiom
offentlig friwillig auftton, som ifrån kl. 10 före och
4 e. m. anställas uti gärden no 14 wid §attanlao<
tan iqwarteret Trmla en, åtskillig lösegendom, lie-
stämde af guld, filswer. loppar, mcssing, jcrn och
blecksaker, möbler, fnörmaferiorbeten samt alla för en
hyrkuskinrättning erforderliga sowmar- och Mintttftl'
och &fbon, bcribianb c,iggar. bel- och halflackta wag-
nar, twä- och fyrsitlsiga slädor med och utan fur
brofd)fa, rysta och froeniia sommar- rd) winie felbon
och leden, 1 bästkrcatur samt diwerse. #c;ftngfore
stabs auttionskammareb. 4 April 1865.

C. A. inberg.

Itjntft astundas.
/N^n Villard-markör kan crhälla plats nu

genast, om anmälan fler å Etads-
fallarcn.

UppljtttaM.
Uti ©runnépatfen är uppbittab en oruanligt litm

bainvvuafoll, fom fan åtcrfäé i öfra waningta
af Ulri'aébora,ä 23abbu«i.

Ntb^udes hyra:

svan5 van den 1Juni detta ar: större och
mindre lokaler med nödigauthus iFinstayittcraturfäUjTapfté tryckeribolags gärd wid

Esplanad- och Kaserngatorna. Närmare &
tryckeriets kontor.

IFem rum, kök och tumbur
furnt nödiga uthus i gäiden mo 3 (f. b. Westrms)
wid Eriksgatan.

f^rån 1 Juni: uti garden mo 8 wid Georgsgatan
fl (f. b. Rabbes) 2.ne lokaler, gatlyggningcn be-

stående af 5 rum utom kök och tambur," [om! 3 rum
utan kök ,mcd nödige uihus: närmare närom med
Madam Cficrlunb derstädes eller ock WattmästaienHolmberg å socictetshuset.
(^frän b. l Juni: tre wälfö,sedda tum inom warm>>> tambur, i nebra rponimjen of Gehcimerädct 6ron
stcdts hus n:o 41 wid noira Vspl.'nadgalan. €tall
och wagnsllder funna äfncn erhållas.
C? frän b. 1 näfif. Juni: twenne glada rum med>> utsigt åt Esplanaden, uti Lnwendals gärd n:o
18 wid södra Esplanadgatan.

rVrån b. 1 Oktober: fyra rum, tcrrbur och kök i
O gärden N-o 7 A wid Konst antinsgatan.

Thorsdagen den 6 April

iSocietetsliusets nya Salong
Början sker kl. half 8 e. m.
Entrée 1 Mark.

August Meissner.

Ryska
Brandförsäkringsbolaget

af år 1827,
med grundfond och reservkapital af 5,5ttO9000 rubel.

För oCvanniUnndc bolag cmoltugor undertecknad till billigaste premier
OiHttkringar mot brandskada å last och lösegendom, såsom å alla slags

byggnader, fabriker, maskinerier, köpmannavnror, möbler, luisgeråd, m. m.
F.IN.Frenckell,

General-Agent.


