
Bönestander med bibelforfela
rilg håll is:

Måndag iStadsmissionshyddan kl.7 på
finska: pastor Bäck.

Tisdag iGamla kyrkan kl 6 pft svenska:
pastor Bérgrorb. Kollekten tillfaller
sjömansmiäsioNen.

Onsdag iNikolaikyrkan kl. G på finska-
pastor Bergroth. Kollekten tillfaller
sjninansinissior.er..

Fredag iSt^dsmissiocshyddan kl. 7 på
sveijska: pastor Bäck.

Skriftermål:
LördagiGaaala kyrkan kl Gpå finska„ iNikolaikyrkan kl. 6 pa svenska

Beptaagesima söndagen predika:
1Sikolaikyrkan:Finsk högmessakl.

9 pastor Bäck, svensk högojessa kl.
12 pnitor Biloén, finsk aftonsång kl.
6 paator Stenberg.

/ Gamlakyrkan:Svensk tögmessakl.
9 pastor Bfldéo, linsk d'^,u«'B^ k!.
12 past -r BSck, sverak altonsä: g kl
6 pastor Hahl.
IGardsskprf.a»: Svenak högmessa

k. Iipastor Hyrksteiir.
Detttsche Kirchc: Predigt Reetor

Kiblaaan. A'.far slt Uhr.
Georgnyatan 12: PrPdikan kl.11 t. m

af pastor Carlson och kl. & e. ni. af
H. Ulvs
IAUianshus+t- Predikan kl. 11 f. n.

och 7 c. m. At J. A Karlberg; kl 5
e w. (finska! At A. Mäkinen.
IMlsMionssalen (Jä^aregatan 15) kl.

5 e. m. helgelsemöte;kl 7 e. m. fräls-
ningsmöte. linjet veckan: alla dagar
(utom tredag och lördag) kl. '/,8 e.m.
frälsningsmöten.

Officiella e. lama leiiser
Lediga tjenster: Lärarinsetjenßten
iteckning ocb bandarbete vid semina-
rium iSordavala inom 56 dagar efter
8 februari.
Inställe!sedan: Ipoliskonstapeln

O. A. Aobrenius' kkrs 29 april kl. för*
12 på dagen imör iådatuhurättea i£■
keniU.

Bory.itammant /".. I akräddareniä-
Btaren K. £. StrAmberga kkrs imars kl.
6 e. m. a Lötström*kafé iHelsingfors,— iinBtrumeßtmakareenkan Cbarlotta
Zisdbäqki kkrs isocietetntiuset iWi-
borgJ marskl. se. m. — i frökenHul-
da Taoamelanders khra 2«i frbraari k\
5 e. m. å tocietetsLuset iTavastehus

Berlinden löfebr.
hapTMö:I.%u*f W*. .. 5 181:50
Andra d-o af 1866 ... 5 169 50
Orientaliska .'4&et al1ö77. 5 t>6. M
D:o af 1«78...... 5 67: 50
D:o af 1879 5 67: 25
Cona. j:vägB obl. »t 1871. 5 101: 10
D:o ära af 1872 .... 5 101 15
D:o d:o af 1873 .... 5 102 70
O* d:o af1875 .... 4»/, 9910
D:o do ai töW> .... *
Do d:o af 1884 ... 5 JO3: 10
Bvska fcyp: fören:C obl. .4

Ky*ifeft vftrd^panper.
&t Petersbarg den15Febr.

Aila dagar hällas Öppna.
leiegrafcentralatalionen (Konstantiusga

tan 3) hela dygnet.
Telegraffilialstationen <N. Esplanad^r. 2!

►L 9 t. m. - 9 e. m.
Jenvägens stationskoator och expedition

töt srodstrafik 8 f. m.— 6 e. m.. söndag
«-10 f. m.

Postsparbanken (Kyrkog 16)kl.10—2 o.
4 7 (sön och beigdag »— f. m.)

Konstflttföreningenfl mufleum (Ateneum)
kl. 12-8 e. m.

»Folkbiblioteket (Eichardsg. 3) kl. 5-8
e. ax. samt läsesalenkl.lOf.m. —9 e.m.

Helgfriadagar hällas öppna:
£Joder*^kiiingBBtationen tNr lifamedel 8.

£t,plaaädgatan i) kl. 8 11.
pMt«rskaßsiiet (Anneg. 14) kl. V— i.
Kyrkoaj«slowaßnäkenfcret (Anncg. 10)

Dagusti.

—
På maMheradbalen. Ett

maskeradt fruntimmer till en efterhäng-sen kavaljer:—
Gör er inte besvär, ttio herre! Jaffförsäkrar er att jag är ful som syndea.

Kavaljeren artigt:—
Ja, nu beror det bara på lunkensynd det är.

Vi fråga: kan en t. d. sjöofficer,
fiom deilill tjecsfgjort fcin mestatid utom vårt lacd »o»e 8 qvclifi.cerad att gfisoei cbet tagsbefattning med aila dessa olikar-tade ärer»deo, fcvjlkas Dästan enda
gemenBaßarea egenskap är lie,:, altde kila förntåätta eu god känne-dom om vår inre adnjinistreriogoebdoriili börande författningar. HrTrjdeer har visserligen en kortareUd tjenstpjort såsona gnverr.briettaf våra län, och det måste jo,'med?«: 8 £tt men på senare tidericke baftraera att berätta om hoso»sdriaaa saker som ibörjan af clea-na hnas embetsmacnabaoa var fal-let. Men härifrån till lie» ömtåli-ga, mycken förfareEhet, jaridisk
kauskap och takt fordrande oivil-ohefapo^ten är steget stort,mycket
stort.
Idvt vi derför hoppas att ifrå-

gavarande rykte icke skall vi''sig dess vidar» pålitligt, u^',_ .
derjemte ännu den fÖr>- _£ ia TJ

sa.1 ÄrvsjsE
» cm» V Bafi«t bärmen lör en tidfr åt vår högBta styrelse och ai-unoiitratioo uåtta komma i ettJ numnuläse, BOm det ca en tidflf° a\ d,alla *» »ert efter-».?^/"^ .^^" P<"t«l««« d«.iMttnde skall, hoppa* v., all oro-"s äreguiuöet åter för en tid vag-gat tiil iiUg»j ock kra fterna ivårt"JtatscGaHMrjeu framför allt ess»««Ät det ostörda, jenana arbste, somVårt land fik ett normalt framåt-skridande sa väl behöfver.

e) konomuoulfSrvskltofngenistädernacch på landet aed dertill burande e-konomUka ordningsmål cch frågor,
rörande komirnnernas bodgeter;

0 fattigvården;
g) medicinalverket och alioiäßiahelsovården samt veterinärväsendet;
b) preßsaneelägenbeteraa gamt bok*tryckerier ocb bokhandel-
i) paßsväsendi.t;
k) landets allmänna Btafieiik.

a) vården om ullmäaaa oriDiogen
och säkerheteo;

b) iUöeas fÖrvaHciog;
e) land ts admiafstrativa inåelhing,d) städers och köpingarsadlggcing -

öc!j privilegier;

Vi knäna hä'ora f?atta O9s kort.lili civHfx.iieflitiooePSi ba*tdläs>g.ning böra eDligt förordningen afden 9 uuku«ti 1888 de mål och ä-rendec, som bngå:

Det k»n icke ifrågasätta?, att
denna påtända uUal~.de opioioo
äfv-e-n är den. som hyses af alla
täokands i lacdet, och vi öoska
ätren å Tår sida betona de nämn-
da synpunkterna Det kan dock ej
bjolpa* alt naau i närvarande tU
der ocb med färska erfarenhet*^ {
minnet, gör ett gådaot o£eutligt
uttalande med en visa tvekas O»de, hvilkM pligt och rätt det vore«tt å nögnta ort isådana frågor
framhålla sakläget ocb aHaäcnameningen i iandet, der derna ärotvetydig och CLbällig, antingen
icke kqona t-ller icke vilja göra
detta —

då är det i detBfora hela«anska platoniskt att detoffentliga
ordet» bäare hän t,öfe» vsra entolk for landeta Önskningar. M»n fårdå eatta »«t honp till bvad n?öjli.
gen en kommande folkrepresenta-
tiou kan, m«^ ruåbäoé» större ef-
tertryck och framgång, lämp-
ligt nttala »2Nt för ofritt lita sig
till «bändelfleraa*koEgfq7ens«, gom
äfven fflrnt i dylika vol, svår«r&tidpr äo dessa si<»t oeb »lat^fl-enblifvit vedtrböraade ÖfverTugktjg.Dock — för preaseo gällerafvoai sådana fall valuptåk^t: ti/H-, etsalvavi animam meam. Idet vi så-1-^de» förrna ox» iil» nfv^.n Dämcdayrkandena, tz?i"i, vi det, nn isistastånden, «Kr»,kll<jl med åseende på<j-t lykte, som bestärodt velat ut»peka gurerröreo i Wiborgs län,

Tade.T såsom design
nerad f«r plat«en.

Fiåg^o 03) bödättsndet af civil-
ch«f»plat«eD vid 83lial.eu» ekooo-
miedeparteuieut båiler för carva*
rande sicneoa ivspäooiog och bar
redaa gifvit aiiledsicg till flere ut-
talaodeu i pressen. Dessa utta-
landen halva alla det gemecsamt
att de frarubålla ollimpligheten af
att på dfuca plats stäDos co mi-
litär, — såsom mau idenna miii-
taristneo§ återväcdande period i
vår högsta styrelse ocb admini-
stration balt anledning befara —
och nödväadigheteo af att civil-
chefen är väl fd* trogen med våra
lagar och vår admioigtrafioo, stt
b»n således belst är en juridiskt
bildad w»il.

Civilchefspostens
besättande.

Helsingfors k \1 februari.

8 dae på London —RM -Pt förIt
3 o»£n. på London - RM. -Pf.förlc
2*.på P ris - RM. - Ptör KOFre
2 m Då Belgien -RM-pt. förlOO Frf
2 m. påArasterd. —RIM. - Pl.f.iOOGl

r^ck. på 8:t Petersburg 21/ KM50 Pi
för 100 Rbl.

3 mån. på 8:t Peteriburg 215 RM 75 P
«ör iOO Rbl.

♦
Utländsk diskonto.

Locdou .... '3
Amsterdam , . . " 2% «
Paris 2 «
Belgien . > . 3'/« *
Berlin .3 »
Wien.... *Vt *

Berlin den 15 febr
Vexelkum.

Peter«b args börs.
Den 8 fsebr.1889.

L*ndon 93.75 93 ,o. 93:70

Amsterdam 77. 5077,40
Hamburg 46, 45,75 45»«
Paris 37. 36,90 36,95
Haifimperial 7,47.
'JUkoßto s'/,-6'/.

KIRSEiI.
fr inland» Panta den 16 febr.

Försäljnings inköps
kurs. kr.ri
*V .**.

&n Tetersburg k. s. V7O ~ 565 -
Londnn k. t. 25: 30

90 dd. 25:15 2b: 03
l"»l« k. 8. 100: SO

90 sä. 99: 50 98- 60
Antverpet k. B. 99: 90

— —
90 dd. 93: 20 98: 4

B«»onrf k. s. 124: 30
— -

ifO dd. 123: 30 122; 60
LObeck k. s. I*4: 86

90 66 128: 30 ,85 65
Berlin k. s. 124: 30

— -
90 66.

- - 122: 6
a.^?»,,.,-? a.M. li. ». 124: 3>"

80 dU. - - 18» 6;
ArosterdJtHJ k. s. 201*: 50 - —

90 dd. 208: — 206: 4<>
Bto.*bolni k. . Wt 40 138: 60
höuenhau». k. s. 13ä: 40 ,63: 50
Ohriiitiaiii* k. 6. 139: 40 138: 50

,*»ekhi.»et (V. Kajen) «cl. 10—*.
raUkartsaarea (V. Kajen) bl. IG— 2 »01l

för landßtörpassningar .3—6.
Traflkkontoret (V. Kajen) kL 10-2.
Drät eikanunaren (RAdhsset) kl. 10—3.
[h-Stselkontoret fßådhuset; kl. 1» -/,- 8
B^rot mm» thandelagillets loks* (K)

Eaplai;ad{?tu3s> kJ. 13— L
ituden.aiuftlniu^aiLae cui<9era£ska nm-

seum (Uniocsg. 20) söndagkl. 12—3,
oasda* oeb fredag kl. I—B1

—
B

Konstföreningens museum (Ateneum.
töudag,ousdag och lördag kl.12—3.

Universitetsbiblioteket kL 12—3 och las-
rarnaet k!. 10—3.

Kapital- ochHirärtoförcåkrisgeanstalten
kontor (Alex:g. 13) kl. 2—3 o 5 6

dparbankeo (hogbargsg. 30) kl. 6—7.
Vottagcing iNya klinikum. törinvärtes
ijakdomar kl. 10- 12, Bg<+&z}nkdvi'iat
12

— ii;i(banala Mfniirraw 3yÖlitiska och
tmdsinfcdoznar kl. 11—12, tarr.- teh
Qyinnosiukdoajai li'/,— l; i kirur-
giska sjukhuset*, Ml utvärtos sjukdo-
mar kl. 10— 12, öron-ocb strupsjukdo-
mar onsdag och lördag12— t B*rn-
bördshuset vid hergoiän«KCa heix
dygnet; iGarnisonssjukGliset: kirur
fisk uoiiklinik 11—12

Postkontoret hålles öppet: expoditi
onen tör anlända poster kl. 8 t. m. -
6 e. in., för afgående po&ter kl.10 f.
m. —

£ e. m. sön- ock helgdagar kl.
B—ll t. m.

Foatleontorsfllialen (Fredriks^, 26;
öppen kl. 10 t.m. - 6 e. m., söVoch
helgdagarkl.B— llf.ra.

Postkcntorsfilialen (Ulrikas.2 1) öp-
pen kl. 10 f. m. —3 e. m. och 4—6
e: m^ Bön- helgdagar kl. B—ll f. m.

Poststattonenvidbangården öppen
*i\. 7.si> t. m. —

Be. m. tisdagar,
torsdagar och lördagar,kl. 7.50 t. »
—6 e. m v andagar, onsdagar ned
fredagar, samt sön- och helgdagar
en halt timme före hvarje post-
förande tågs afgång. EekoruiL-endeTf
de försändelser ocb oassnrerade paktv
feer täiottaffas kl. 9 f. m. - 5».» o e. m.

Hr«fiédorna Hwtnas-. de vid po?,
kontoret Vi timme och de vid stations
huset b minuter förebantågets afpåsg
samt de öfriga på tid som anges af
de å dem vidlastade tabellerna.
Stadspestena lådor tömmas kL 8, 12
och 4 (söndagkl. 8 och 4).

Bantas: afgA alla dagar:
KL 6 f. m. godstag,
i 8 f. m. pesttåg till Åbo, W»6» och

Uloåborg.
9 l. a». poßtrÄg till Petersburg
Hangöoch Borgå.* 2,50 e. w. blandadt tåg till Hyvingn.

« s e. m. pasaftgeraretåg till Tamnier-
fors samt söndag,mindag, onsdag
och fredag till Borgå.> 8 e. m. tisdag, torsdag och lördag
nattåg till Peterebnrg och norgA.

Bantåg aafcomma alla dagar:
ivl. 9 f. m. onsdag, tredag ock sondag

nattåg från Petersburg.
» lO.so t. m. blandat tåg fr.Hyvinge.
t 10,66 f. ci. Bassagerartttåg trän Tam-

merfors oeu ooattåg fria Borgå." 7,80 e. to. godståg K«l2 u*?ajfc mån-
dag, onsdag och fredag

-
safcera-

retåg från Borgå.
> 9,40 v. V. posttåg från Gleåborg,

Wasa, Åbo o»il iiangö samt tisdag,
tor »dag ocb lördag frin 8k»^l?a.

» 10,85 e. g* f>osW'ff. trån Pc
Idag söndag

F. B. li.B.Ioch II samlas tiij (ifping
vid redskap sdepoten kl. 8.

Konstutställning i Atenenm, öTversta
våningen, östra ingången kl. li-4.

Arbetareföreningens kakclugnsmakeri
fackafdelning sammantr.fß.uunsg. 12
Kl; Ö»

Folkeliga föredrag ikemiska laborati>
riets hörsalpå svenska kl. 4141/2, finsk»kl. G

Folkkonsert iSocietetshuset kl. 4'/,.a
Samikning Ml musik å skridskoklub-

ben» bana kl. 5—7.
il^skiniatröreningcß fcaujaiaafr.Brunp&g.

12. kl. 6.
Representation i Svenska teatern (Cor-

nevilles klockor) kl. 7.Folkrepresentation iKinakateatern fSorrentossa, Zalamean tuomari) kl. 7.Representation i Alesao dersteatern
<l'»rwt<») kl. 7.

Musik och föreställningi Brunshusöt
Konsert"i Weßtius hotell kl. ?'/«

Huvudredaktör G. Lönnbeck.
Träffas i redaktionsangelägenheter å byrån efter kl 11 f. m.

Byrå: Nikolaigatan 13. Telefonnummer: igamla bolaget 916, inya 95.
Kantor för prenumeration och annonsering: Alexandersgatan16.Öppet kl.9— 2, 4— 6.
Prenumeration emottagesäfven hoB hr O. W.Laurent,Wredeska huset,N.Espbg. 35.

Insända oanvändbara uppsatser förvaras ej.

Prenumerationspris
IHelsingfors. ILandsorten, IRyssland; IUtlandet:

med hembärning: sied postafgifter: I detiiamma som iHel-
lör '/, år.... 20 mk

— .. 24 »k
— .. 10 rob.

—
singfors med tillägg af

'/...... 15 ««j p:ni. .. 18 „50 pmL .. 8 „ _
korst>«dsportot Imk„ V, »>. . . 5 „ 50 „ .. 6 „ 50 „ ." 8 „ —

50 p:ni per minad.„ 1manad . . 2 „ -

Annanapril.

Petitrad: 10 penni; för Ryssland: 5 kopek; för Skandinaviska länderna: 10 Are;
för utlandet: 17 penni.

Å första sidan pr petitrad resp. 15 penni, 71/,71/, kopek, 12 flre, 25 penni
Dödsfallsannenser: 2 mark; annonser om förlofvade, vigde oc^ödde:1" mark.
Rabatt beviljas förstående annonser.

J¥:o46. =1889.1889. — N:o 40. Söndagen den 17 februari.

7o Köp.I Sålj. |Afsl
Premielänet.

(1864) 1em.
D:o (1866) 2 em.
"Orieatalißka lå-

net (50 R). .
lD:olem.(100R.)
iD:o1 » (1000 .)
lD:o2 " (100 *)
D:o2 " (1000 *)
O:o3 » (100 »;
D»8 » (1000
Com. jernvägß-

obl.1e«.(l870>
D.o 2 em. (1371)
D:o 3 . (1872^
D:o 4 « (1873)
D:o 5 « C187&)
;U:o 6 » (1880)
U.o 7 . ,1884)
;S.t P:bu;g6ötada

Lin
MtJtabyp.iörens'

'obi. riOOßubel

6
5
5
t
5
6
5
5
5
5
5
5

?'■
5

8687,
251
98

99

269
851'/.

99'/.9V^,
"7«7 ii997,
99'.
9974

2691/*
251'/.
98>/4997,
99'
997,-
95V«

147'/,
47'/,

___
-

149

937*

5

Akadem. Orkestern
sammanträder i dag kl.
V25V25 e. m. å vanligt ställe.

(574; B. F.

Mlifi
Sjuiåkning med musik i
dag kl.5—7 e. m.ihandel
se af gynsamt väder.

B. II Bamm4nkaUa<* till ötoio<
vid r*dBfeafB4;epoten fiöodsgen d.
17 febr. kl. 8 im.

Alla! Kompanichefen.

III.». sim.
gtP" Ea god speditionsaffär ien
sjöstad, lätt skött utan biträde. Sista å-
r«,tB nettovinst 7000 ?mf. Tillträde
kan ske genast emot en summa af 7,00')
M/7. Svar ibiljett till A. H." lenmas
a Helsingfors Expressbyrå, Fabianeg 6.

(561)

Ko&stutställning.
Portrfitt, taflor och Rtndier af

Å. JSdelfelt lUhtäiiasiAteneum
(öfver*ia v&niogen, ÖKtraing&u
aren) från och med söudageu d.
17 febr kl. 12-4

Inträdesafgiften af 50 f.
sr anslagen tillett Y&lgörande
a damal. «571)

Finlands Sank.
Finska Statsverkets
3 % BtaftftksB9afiO>rBkrifirii£sr
köpas vek säljas iAlla Banker^
kontor inom landet till nomi-
nella vä r det medupplupen ränta
till liqyiddagen

samt
emottagas jennalpå enahanda

sätt ialla liqvider ined Fin
lands Ba k. li^ldiagfors den 31
jaotmri 1889

Finlands Bank.

Offevtlioi kojen
SVENSKA TEATERN.
Söndagenden 17 februari 1880.

Cornevilles klockor.
Opera-cottique i'i akter (':»ta akten

afdelnd i2 tablåer)af ClatrviHe ocb Ga-
ber, öfyerfl.JinsikenafBobert Pianquette.

7-10.
Måudagen den 18 februari 1889,

Cornevilles klockor.

||% till van-

Il\J0 köpspris
iteaterns

biljettkontor i dag
söndag.
ALEXANDERS TEATEWT

Söndagen den 17 februari 1880
Frök. Sofia Netscliajevas fetttt.

Carmen.
Opera i4 aktör af Bi^et.Librettonbe-

arbetad elter en novell at Proeper Alé
rimée.
Carmen Frök. S\ Netsvliujtf» a
Börjansker kl. 7 V m.

S^nuntatna öelmikuun 17 p:nä.
fiansannfiytfiutönä alennetnil a

luniioilb,

Sorrentossa.
(Fra Sorrento). ''Ijäulusarjs-TtAlialaibia

säveiiä. Inäytöd.SotanjituilutB.Bögh.
Sanat suomeatacut Xu«fkj^-\ *- -<"

Zalaiean lllliMti.
El alc^lde de Zalamea). 3naytfiksinen

näytelmä (5 kuvaeimaa). Kirj .ittanut
Pedro Calderon dd la Barca. (7- :0)

Piljettejä ydään Petreliuaep paita- 1kaupassa Alekaanterinkata )ö3^) La»,
antaina K:I. 10-l/,9 sekä toaat erin!piljettikaßsapga Suunurt ina k;lo 4.Btii

'
j. pp. K&ytiii.iifin loppuun ?Blj.

—
8U bindande »ikai. Post-\budet: Ursäkta7 iLen jag skulle be att

'
fa Jgen det der pakettet' som jag leaica-de här för en timme sedan. Det skulletill huaet här bredvid.

Jung/run: Det kan så vara, det. Men !
nan kan omöjligt ta det änPostbudet: Och hvarför det V

Jungfrun: Jo, frun har inte haft tidän att öppna det och se hvad som :ir iinuti, flae lår rara god och komma i- !
gen om en balttimme.

Resixde.
Den16 februari.

Hottl Kamp: Gravör Hasschler fr.Berlin, 331-011. Pettersson fr. Ek nä?.
—

Societetnhuset: Pos.se;s. Rios, fröken
Boos tr. Ekenäs, öfvarstinnan Earpoff
fr. P:burg. —

Keinehs hotel: Kap t.
Lax fr.Wasa, lekt. Martinsson fr. G. A.socken, apoth. Grahn fr. Kotka, drs:neAndrea, Prieto fr. Wiöorg och Johans-
son in. lr» tr. Wasa.— Jernvägshotel:
FrökenKHkkonen, fru Sfcepanoff fr Wi-
borg, hr H»»lenius fr. T:ha«, handl Eriks-
son fr. Jokfla - Nya hulellei;Fre \
Wessusan Ir. J:ky 2. hr Fiestad va tr.Kelsinge.

—
Privat bostad: Postmast.

Godenhjeltu fr»M:han,n, Trekanten5; »po-
thekerskan Ro3bergtr. Kyckslätt, Iod-
bergogtn 2; frökenFabritius fr. Åbo, Mic
haelsgtn 11; öfyerstinnanLötstiöoifr. Wi
borg, Konstantinsgtn 22.

Döde.
»t»" ■ -

Deltagande vänner och iiekanta,
hvilka »nska ledsagaaflidnaHofratts-
rådiaoan Augusta Lagermarek*
jordiska stoft till dess sista hviio
rum, underrättas härmed att norge
tåget afgår söndagenden 17 fubru
ari klockan 3 c m. från dtn ailid-
nas bostad Al.iriegatan JW 24 till
stadens begrafningspiats.

(N. Pr. 1. 573)

Girdsegaren Pfkka flakalinen iToh-
nr.ajäivi d. 4 februari, Ti är. —

Nämn-
demin Gustaf keltonen å Björkö,b7år.—

Murareinkttaien Erik Eklund iLah
tis A. 13 februari, 71 år.

| i Stockholm |
k meddelar alla slag af: k
8 Jipr^äßringar, Aifräntor och G
§ Aapitalförsäkringar. 8
O Försäkringstagarne tillkommer helaVin-O
X Sten, utan premieförhöjning. w

§ Aktieegarne erhålla endast 5"„ på det q
« kontant inbetalta beloppet 140,000 och 1"l« G
ty på garantifondsfdrbindelserna 700,000 fin- W
& ska mk. X
i*\ /XW c W

| Axel Åkerhielm \
§ Generalagent. G

IHelsingfors, Norra Esplanadgatan JG 41. k
\^ Handlanden C. A. Grönholms kontor. O

«VV^^ W"X
Med anledning a/ förestående tillkännagifvande får M

}\ undertecknad vördsamt inbjuda Finlands allmänhet )^
% att med Allmänna Liffö<säfcringsbolagct afduta \{
W lijförsälrrnfs eller lifränteaftal, antingen genom min ge- NW yu-ralngentuM eller gencoi ombvd, psrh under '?)'<'/.» lopp v»
W komma att anställas iFinlands olika delar. V
/*' Dd redan många Hförsnkrinqftbolag arbeta iFin- }^(
m /anc/, mötes det nya företaget helt naturligt af den A
S frågan: U
fö — Hvarför skall man företrädesvis försäkra sig iL*
V& Allmänna Livförsäkringsbolaget? /H
w Derpä tillåter jag mig svara: C
M — Derför att enligt min uppfattning och öfvertygel- Jj(
Wse detta bolag ihöyre grad, än något annat iFinland Jfr
Ja verkande, tillgodoser de försäkrades fördelar. W
A Byqdt pd matematiska grunder och med stöd af ett M\ tillräckligt, men ej öfverflödigt stort kapital (840,000fi- A)^ ska mark), förbehåller bolaget åt sina aktieegare engan- )^yl ska måttlig afkomst å detta kapital samt tillförbindes ${
M aktieegarne att efter utlotlning a/sta sina aktier åt bo- V
W laget iden mån detta hinner a/sätta motsvarande re- W
W servfond, hvarejter aktieegarne, såsom ejvidare behöfliga, w
w upphöra att uppbära någon utdelning, hvadan vinsten V/
w frän den tiden alldeles oafkortad utdelas åt försäkrings- v)
w tagarne. €j
W Desse --försäkringstagarne —är o, sedan de betalat W
w sina premier för 5 år, berättigade att vidbolagsstämma W
W bevaka sina fördelar samt röstberättigade och äfvm val- W
\ bare vid styrelse och revisorsval. De komma således snart Jj\

j\ nog att, om c/e så vilja, bildamajoritet vidbolagsstämma. }&
W Bolaget förespeglar icke lägre maximipremier, an \f
W andra solida bolag, men väl vtsigt attgenom vinstutdelnin- w
W gar till de försäkrade utan derförerforderligpremiehöj- v;

'

W ning vinna lindring ipremieutgifterna. Genom att sätta Vj
'

jj) de försäkrades intresse framföroch öfver aktieegarnes och v j

v) genom att bereda de försäkrade tillfälle att taga sin rätt w
O i egen hand, har bolaget anledning hoppas erkännande fyO och tillslutning äfoen iFinland. H

/ Sverige har bolaget från första början motta jäs W
W med stort förtroende och vunnit en ovanligt stark anslut- w
\/ ning. S:i voro vid första helårsbokslutet lifforsäkrinqar

f beviljade till en summa af 7,518,240 finska mark, hvar- AO ti/i /a,om ens nac/ot, /?/<»sä^7'in</.sbc>Za^ i)l<??-c//^a M,'^a v)ftill få,om ens något,Iiförsäkringsbolaginordliga Europa C»
(England orälnadt) torde uppvisa motstycke.

'"

QA Försäkrisngsbrefven utställas, efter den försäkrades A
f\ önskan, pd finska eller på svenska språket. fö
Q Bolaget underkastar sig, i händelse af tvist,finsk A)
f\ domstols utslag- Ji^U Viddare upplysningar lemna? billigt af ){{

i Axel Åkerhielm. \
Läkares mottagnings tider.

Doktorerna
Backtnamsm, Nikolaig. 15; .9-10 s—BBormitu, Bergg. «; 10 11, 4—5.Gedercreuts, åndreir. 5; 11—12, 5—Hillbom, MikaeUg. 17; 9-'/,!!.
Holmberg, Riddareg. 6; 4'/,— 6
6015t». Kasernc. 48; ll 12,5 - 6
Heugbsrg, Högbrg. 80; V.lo— v,ll, 5-«Lindberg, Aier:?. 17; 9-»/.11. 4-5.Lundström,Estnäsg. 9; 9 10.
Löfuttöm, Eriksg. 14; 4-6.
Nordman, 0. Henrikag. 1; 9— ll.B—s.
Pipping, 3ödraEsplanadg. 4;11-U
Schnitt, EsUiäag. 10; '/,s— v.
Sievers, N. Espitf. 31; l/,12-V,l, 5 6.
Sundvik (öronsjakOL), Alex:g. 48 li,V»5

Tandläkare.
Hedvig Benson, S.Espbg.Bl;11—1, & -6

Doktorerna
ÖhryBcinicz, Wredes stenb.Mich:g 2;12—2
Vlander, N. Esphg. 25; 12-1.
åyräpåä, N. Espl:g. 3; 10—12, 5-6.

SIHMINTRiDEN.
Finska Vetenskaps-

siciefefei
sammnnträder iSociofe-
tens lokal måndagen den
IS febr. 1889 kl. 6 e. di.

(SC9)

F,B. K.
B IsamraankaUas till öfning

söndagen den 17 februari kl,
8 f. m.

Kompanichefen*

Hälsovårds föreningeni
Finland

sammanträder lördagen
den 9 marsiKemiska la-
boratoriets föreläsnings-
sal lör alt fortsatta dis-
kussionen om ,hviifca hc-
stämnin^ar bör» ingå i
byggnad* ordning för stadförutt osäkra oosut-
ileruaen tillräcklig mängd
ren Inft och ljus."

(572;

K. Hallberg, Fabiansg. 2$ 5-6 e.na.
♦

Lttdv. Bergholms sjukgymnastik
flför henar. Universitetet 7-VtlO t. m

Försäkringskontor.
Brandföraakringsaktlebolage

.Fennia.hufvudkont&r Unionsgatan 30,
öppet kl. 101. it. Be. in och 5 6
e.m. Telefonnummer: g:la dol. 398, nya
dol. 16.

Olycksfalla försäkringsaktiebola-
get Patria, butvadkontor Unions-

i gatan 36. Telefon.
♦

Advokatkontor.
A. Edvin Arppe, Riddareg. "; träffas

kl. 9-7,11f. N.. VtsVt5-1/IGe.ro. Telefon.
Castrén & SneMman, Fabiansg. A!;

kl. 9—ll f.w och 5— V,7 « m Tel«f.
Jansson& Sundman,Alexandersg.16;

kl. 9—12 f.m., 5—6 e.m. Telefon.
LKivekäs.V.Eenriksg.12;kl.9—1, 5-6.
Gustaf Sucksdwff (t'attigsaktörar*>)

Alexandersgatan 52; kl. b 11 f. m.— ♦

Ingeniör byrå.
Lindqvist & Cm; Järnkonstruktioner.

Brunnsp. 21. Telefon.
♦

Boktryckeri.
J. Simelii ar/vingarn boktrycke

ri~aktiebolag, Nylandsg. 9.
♦

Stentrycken,
Litografisk atelier, Gösta Sandman.

Södra Magasinsgatan 4.
♦

Skrädderimagasin.
O. Öländer, Skilnaden 2.
E. A. Kttape, Alexandersg.48.

♦
Chr. Jarobsen k Söner» Praktiska

AffSrskontor, Norra Magasifcsgataß 9.
öppethela dagen;försäljerstadsgårdai
o. landtegendomar; utför hvarjeh*oda
»tl»rBUpplir^3; rekommenderas för in
fesfcserinrar och ISnefransJikHoner.

Den 17 februari 1889.
Civilchefspostens besättande.

Pia desideria!

Tidningsöfversigt.

En expedition till Indus'' källor.
Korrespondens.

A. Edelfelts exposition vidtager idag.

M. M:s förberedelser för Pariser färden.

Floquets fall.
Detaljer om tillgången. — Guyot-Dessaigne.— Boulangers planer.

KRONPRINS RUDOLF.
Nya detaljer.

K}S*cktXpeditioneo till Abessinien.

Uppfostran och sarannderTisning.
Ett föredragaf en norsk fru.

WIENERWALD OCH MEYERLING
skildrad af kronprins Rudolf.



Isenaste blad läses: Om deu
»frie kosacken» AschtnofLi och
bans expeditionskårs Isndstigaiog
i Tadsjuraviken käuner man nu
några detaljer. Under färden ge-
nom Röda bafvet uppträdde ko-
sackerna som fredligt folk. Men
när de passerat Suakin och Mas-
savs, biff det slut på hemlighets-
makeriet ocq »mvi.kar» ocb »arbe
tare» visade sig på däck ifull uni-
form. Expeditionen företog färden
på österrikiskaLhydårgaren «Am-
phitnte*. Ju närmare fartyget kom
den fraoiika ko'«bi.=n Ouok, desto
djerfvarc blef AstLioofJf isitt upp
trädande, och eluiligeo uppmanade
fann tili ech med kaptenen på
"Amphitnte» att gifva eld på det
K&lieosba krigsfartyget »Barbari*
go», som oafbrutet följde kosac-
kerna i bälarne.

Kosackexpedtionen till
Abessinien.

Strödda notiser.

— Det blodiga Inbördeskri-
get i republiken Haiti fortfar att ra-
8» med oförminskad häftighet, och d-t
blir förmodligen icke slut på det sam-
ma förr än det ena elle; begge af de
mot byar andra fi^ndtliga partierna
fluna 6ioa tsedel till stridens fallföl-
jande uttömda. Ispetsan för par-
tierna sta generalerna Légitioie och
Hippolyic. Legitime biet i tj-*l efter
fördrifvuiid^t ar a*-n i1?"ri8 t>yligeu

—
Ryssland och Korea. Det

handelslördag som Ryssland afslatit
med Korea beträffande landgränserna,
vftoker i förstnämnda land stor till-
fredsställelse. Novoje Vremja beteck-
nar det samma såsom en stor fram-
gång, hvarigenom för rysk företag-
samhet hädanefter öfpnss hela det ko-
reanska område, som stöter tiil områ-
det kring södraloppet af Amursgra..s-
fl*i Ussuri.

Pest, 14 febr. Ea hop på 400
personer, bland hvilka få stndent»r
märktes, samlades utanför oafhängig-
hetspartiets klubb och gjorda polisen
mouiiånd, då den försökte skia^ra
massan. Talrika bäbtoi g^r företogos.

Oroligheter iPest.

V. — Den 15 febr. (Officiöst.)Man
järker i dag att gårdagens omröst-
deg var resultatet af en Öfverramp-
'iog, förberedd af ca koalition mellan
högern, bonlangisterra och 12Ooppor*
u-.iUrr, blaud hviika alla sistnämuda

pitii» f. d. ministrar.Ibörjanaf sam-
manträdet voro de deputerade öfverty-
Kade om att debatten skulle räcka till
lördagen. Då Douville-Ma;ller>u

7 som
är eu vän till Floquet, föreslogajour-
aering »f redovisnioKsförslaget på o-
b^stäffld tid, ville han ej störta den-
ne. Då omröstning begärdes, beslöto
ladarne med Cassaignac ispetsea att
begagna sig af den oväntadesitaatio-
aen Fioquet kunde icke efter de för
klaringar han afgifvit handla annor-
iaoda än han gj rt.

För Cirnot äro svårigheterna stora.
Flertalet tidningar förklara en ny re*
pnblikansk koncentration omöjlig. Ea
lådan har aldrig lyckats och skall i*
synnerhet nu icke lyckas, då 200 re-
publlbanare koalisera sig med högern.
Till ech med »Journal des Débats»
läg^r att kaasmaro, som den 30 mars
1888 förkhrar revisionen brådskande
>ch den 14 februari 188 " förkastar
den, är dömd. Icke dess mindre ta
as tm ca kombination Mé'ine, Wal*

deck Rousseau, Flourens, Say, Boa*
"isr, BirdoDx, S^assier ech Ricard.

VI. Flere tidningar säga att gir-
d«gens votum har gjort tabala rasa
och gifver republikens president fall
frihet att välja sitt kabinett.

111. G^ceral Bonlarger bar ntgif»it
tt manifest till sina valmän iSeine

ifpartemealet, bvari han säger: >£u
oetuotståndlig opini»nrNr»'l»« sk 11 s»Br-
fM ministären. Den «t kabinettet fö-
reslagna revisionen var en ren komedi;
a l var eu för landet utlagd snara.
Kabinettet beredde sig att antasta »il
nihet. Efter antagandet af arrondis-
lemeiitsvalen har valperioden börjat.
Ordet illhör bar fter folket,som skall
i>öra sin suveräna vilja gällande.
LLa've republiken!»

IV. — C*root har iqväll konfe-
retat med depucerad^kanimarns och
,<-llat^r» presidenter. Tills vidare har
hav ej erbjudit någon annan att bilda
i» t » v» kabinettet.

Kabinettets fall bar Ofverraaktt de*
pateradekamm.ro, emedan det var fuil-
komligt oväntadt. F>oqa«t hade icke
sagt att han stalde förtroendefrågani
samband med ajourneriocen, oco fl-r-
ralet af vensterns och högerns depå-
("-rade var fnllkoailigt okaanigt om
följdernaaf sitt votnm. Den majoritet,
som hade röstat för Rjoaroeriogec,
b>stod ar bogarn ech opportunisterna
Efter sammanträdet kölloden radikal»
venstern och den yttersta vtnsternett
gemensamt möte och beslöt att sända
tina byråer till Floqaet för att bekla-
ga hans fall och lyckönska honom till
hans fasta uppträdande.

Carnot konfererar för närvarande
med kammarpresidenten Meline. Byk-
tet trcr att republikens preside&t er-
bjuder honom tOt bilda ett nytt ka-
oinett.

geringen att ntarbeta förslaget till
upplösningen. Floqaet motsatte sig
d^tta fOrslag: och förklarade att rege
ringan ingalunda tänker på upplösnin-
gen. Förslaget blef derpå förkastad!
med 375 röster mot 173

Derefter framstälde Don»ille-M«lle
fru ånyo förslaget om ajonmerioe,
åsen motiverade det med Bya skäl
L»u sade att valperioden börjat med
issNSå å*g. »L-mnoai åt folket, sad»*
dan, ooDEorgen l>tt angifva burudaa
revision dst önskar. Förlorom icke
tid med att bråka om en så litet be-
Bti.«ä fråga. Drifom icke en egoism-
politik utan låroai oss hålla oss till
det sunda förnuftetspolitik». Flcqntt
sva» aK Han erinrade om att han
de»lntlt upptaga levisionsfrågan efter
frågan om arrronäis»eme»tBval«n, och
fordrade ett förtroendevotaos. Icke
d«& 8 mindre beslöts na ajourneringen
med 307 röstermot 218. Dåanmälde
Floquet att kabinettet demissionerade.
Sammanträdet np»dt.täeB. Kammaren
ajournerade sig till måndagen.

11. Då Floquet tillkännagaf kabi-
nettets demission, sade ban att rege-
ringen ville göra sin pli<?t, dä den
appstälde förtroendefråganisamband
sned revisionatörslaget, åsen att han
afgår, då kammaren gör det omöjligt
(gr h«oom att uppfylla denna piigt.

(Bifall från ve»Bt«rn).

—
Inlversltetet Tjenstlodig-

bet på en månad bar beviljats pro-
fessor Edvard Bjelt och docenten
Bj. Neiglick.

På framställning af medicinska
fakulteten bar konsistorium besln-
tit föreslå d:r L Fagerlund tilldo-
cent irättsmedicin.

Kursorsenkan Degerholm har be-
viljats ett Lädår.

Kronoläosman Savander, som en
längre tid varit afläganad från hqi-
versitetet, har på konsistorii hem-
"ställ n beviljats rätt att aflågga
Sameralexaaien.

Docenten O. Aschan har beviljats
fortsatt åtnjutande af bans docent-
arvode.

Offentlig lärarekaudidatexamen
afladea igår af studeranden Ernst
Gustaf Printz, östb.— Sludrntexanirniutßkot-
tet för detta år kommer icke att
bafva dea sammansättning, som vi
i pä- enligt Hbl. nämnde. Konsi-
dtorium bar nämligen till medlem-
mar iutskottet utsett professor O.
E. Tudeer. O. I. Colliand'r, F. Gu-
stafsson ocb A. F. Sundeli samt lek-
toreroa F. V. Porhka ocb C. G.
Brotherus. Ordförande iutskottet
är, fcå-iom vi tidigare nämnt prof.
W. Ruin.—

lifdlsannlasiia mtlprn
dier. Aiexaudersatipendiet, det å a-
niversitetets stat uppförda resesti-
pendiet samtßackmaoska stipendiet
ära anslagna lediga att ansökas
mom 30 dagar från ocb med den-
na deg.—

Frågan om atudentexa
men» Oiuerganloatlon förevar
igår vid ftooeiätorinm,bvarvid den
för frågan» beredning tillsatta ko*
mitéjs förslag, hvilket vi tidigare
meddelat,underkastades diskussion.
Frågaßs afgörande uppsköt» till
följande möte.— Stiften;heter. (Borgå.) Så-
dan kontraktsprosten J. F. Grön'
lund blifvit utlottad ur komitéa för
reglering af presterskapets aiiöoing
iWiborgs län bar domkapitlet för*
ordnat koatraktsprosien Gröolead
att fortfarande under tre års tid
riknadt frän den 1nästk.maj vara
ledamot isagde komité.

Domkapitlet har beslutat hem-
ställa bos Kejserliga senaten att
ett årligt »2»l»F af 800 mk äfven
framgent måtte af allmänna medel
beviljas till bekostande af se icke
militära evangelisk-lutherska tros»
förvaodternasåSveaborgochkrisg-
Jiggande bolmar själavård.—

Inhemskt skalldet vara!Universitetets konsistorium hem-stäide sistförlidoa vår om ett an-
slag för uppförandet af ett nytt
palmbus af jern ibotaniska träd-
gården. Kansler förordnade emel-
lertid med anledning bäraf, att a&-
bud å detta arbetes utförandeförtfborde ioberatas af inhemska firmor..
Sedan detta skett, bar blott en en-
da inhemsk fabri*, nämligen Ma*tbildedals bruk, insändt kostnads-förslag för palmhasets uppförande.
Detta kostnadsförslag sluter sig å66,000 mark, modaa den tyska fir-ma, på hvars anbud konsistorium*
grundade sin anslagshemställair,
åtog sig att leverera byggsadto
ioclmive tull- och transportomko^t!
nåder för

—
34,000 mark. IJoder

årets lopp har emellertid idrnpri*
set stigit ocb affären med.uppskof.
vet torde sålunda kom^gatt kostsvuoiverBitvtet Dågra 'lUseD mark.

Notiser Iran bemlaniet.

Gayot-DessaigHe. — Bonlasgers
Fioquets fall.

program.
Det < '! Ffoqaet försökte

nog i iä^dt».. " . .-. ä^, opar-
tisk, o» ta lurgärvea. ii»3 offrade
in saiiiistor, mru haai val af en
uv var JåDgt itråo tyckiigt. Guyot-
Oc.ibaigae tycken, alt cötua ii» allu
iioderr&ttelfcer, vara cc viadflöjri
af vä sta sorteu. 11^8 meritlista
ir brokig. Usdur kejsardömetvar
ban kronofiskai ocb till den grad
aitigk, att ban varnade sina ötver
jrdcade för allt förstor liberalism.
Sedan bar b»n ständigt slutitsig till
det parti, som för tillfallet balt
makten. Lodar den senaste tidecs
förvirring visste han ej rätt hvait
b»u skulle vända sig. H»n koket-
terade på samma gång för de ra-
dikale «cb för boulangisterßa. Då
Flcqaet hade aflägsnat Ferronillat
trån jastitiemioisteriet, sökte han
på mäns» håll efter en efterträda-
re åt bonom. Han fiskade bland
republikanska bögermän,bland op-
portunister ocb alla möjliga ven-
stergiupper. Nej tack, ingen ville
öfvertaga en portfölj på några da*
gar —

ty läogre kur.de det ej bb,
det anade alla. Dåkom räddaren.
Gayot Dcssaigne. Han presentera-
le för kunseljpresiaecten en fall-
otändig plan att med lagliga me*
del krossa boulangismen. Floqaet
nottog booom med öppna armnr.
Förslagets nppbofsman skalle bli
dess utförare.

Då utcämniDgeu blef bekant, fyl*
des tidoingarnes spalter haBt«gt
med detaljer om deu förutobskyre
mannens lif och karaktär. Det är
obegripligt hvarifråo allt d .'tta prat

UTRIKESPOLITIK.

som iKlosternenburg hafva abboter-
ua i Heiligenkrenz förmått genom
ar»kler ända till våra dagar behållasitt klosters anseende. Detta stor*samfnod, hvars historia nära »ammanfaller med nedre Öjterrike» och sär-»kild t Wienerw^lis, är ett af de in-tressantaste klostren imonarkin.De väldiga och talrika klosterbygg-naderna med den stora kyrkan imid-ten, de rika, med sekelgamla tr&Jplanterade trädgårdarna och de all'..sammacs omslnUnie höga marvaigöra ett imponerande intryck» Det
wr<j af kyrkan förtjenar att tagas ibetraktande; klostret med s«» trap-por, salar och tika samling^ «k böc-ker och konstverk, hvilk^ mnnkarnaalltid förstått att bålla igoit ståod
är beryktadt.

Under da vackra jnniaftn^rca, dåselea med sin* siste, strålar förgyller
bergens toppar Bcb ekarnas och bo
karvas feltka, mjnka grönska skarpt
skiljer sig frÄn lärkträdens kl trarefärgton oca tallames mörka grönska,
då de blomst«rdoftande ängarna vidden porlande bäckens rand redan be-slöja sig med nattens långdragna skug-gor; dä aftonvinden sakta far genom
kastanjeträden och lindarna ikloster-
trädgården, då tronar det väldigaklostret med tina hvita marar midtntidetta förtjusande landskap såsom ettfridens hemvist, hvaröf?er sekler för-gått utan att efterlemna något e*4r.Ifrån tornet Jjader Angelni, blandan-de sina klara toner med herdens me-lankoliska sång. Solen försvinnerbakom den gröna kallen; det är ca
*yn, lådan, att man knappast kaa
drömma om någonting vackrare.

■ig mot vester åtskitjnnde den stora
M trc-aMd-platån från Wien b*ssinen,
töt att siailigen försvinnabakom Kar-
-.■»theroaa yttersta utposter a ev» si
i»u och Hemdsheiaaerberg a den au-
ira. VVi»<n dar ett fönjußandu läge
»id bergens fot, onrgifvet al ett v» ekert
kofstaåt 0.0.i1-»di*iläiilabd. På s»»a^ä
s r pjan S'efandotf>ens vSrdnudrivärda
'pira glimuia isolen sawt de oUliga
kupolerna, taken, kyrkorna och vac-
kra palatsen i denna väldiga stad.
U,n kan med bastämdhät säga, att
Ur icke finnes nägon miljonstad i
Europa med så omväxlande omgifnin-
gir och «n så atomordentlig atsigts-
plats sam Xablenberg.

Då blicken träffar denna herrliga
Utfå, 1ä«8 tacken till dessa aflligsna
tider, då ep liten fåstniag låg vid
bogets fot, en obetydlig af murar
0ojgifven stad, det tordna Wien, der*
itrån denna väldfgi verldsstad utgått.
Vigiigt för stadens historia var da t
ljuslåt, (fytp fattades af nmkgrefven
Leopold efter hans giitermil med
Agnes, enka efter hertig Fredrik af
Schw*ben, att fSrlägga bolvet från
tfelk till det befastade slott, som man
år 1101 hade begynt nppresa på
böjden Leopoldsberg.

Vid foten af detta berg hade han
fannit en sammangyttring af byggna-
der, bvilka härledde sig frän romer
ska tiden, jemte en At 8;t Karten
helgad kyrka. Ea önskan »tt hafva
1 sin närhet ett kyrkligt samfnnd, li-
k» som iMelk,Ut att sprida den krist-
na civilisationen, förmådde honom att
på dep till S:t Mårten näibelägna
kallen uppr«sa en kojlegialkyrka jem-
te byggnader ftfa lekmannapresier.
S^londa uppstod Klosternenburg.
Samtidigt bfrjade V»l» uppbyggandet
af det furstliga palatset och nunne-
klostret, hvars grnodläggario&a en»
ligt legenden var Agnn, geual till
markgrefve Laopold. Soligt co po»

tuk folktradition fördes hannes slöja
af vinden från berget till dalan, h?il
ket blef bestämmande för den plats,
der det stolta Klosternenburg ännu i
dag roser sig.

Mea Kahlenb-Tg spelar en ännu
viktigare roll i Ö<terrik*s biatoria:
(lut var d-riNaii sooi sVi krisna ar
tbén störtade sig öivrr turkarna ocb
genom cii åtgörande seger gaf dt-u
första stöten åt turkarues välde och
infall.

Länge noghafva vi dröjt vid denna
norra del af Wienetwalo, latona oss
nu intränga iden djupa skogen. Vi
påträffa der planteringar af bokar,
bär och der ekar, endast sällan gra-
nar, låga kullar med i allaiänbet
långsträckta sluttningar, otaliga da-
lar, bildande bördiga, med blommor
bevuxna slätter, några föga djnpa
bäckar; sådan är den allmänna ka-
raktären idenna del af Wienerdalen.
Allt der är pittoreskt, icke storartadt,
men förtjusande pittoreskt.

cilot söder från Westbsbn förän-
drar trakten utseende. Wienerdalen
bildar en gräts, ocb samma fenoaen
aprrfpar sig efter hvarje mera bety*
dande dal iWienerwald. Från den
låga zonens kallar kommer man till
medelzonen, ech när småningom den
första zonen, som likaar de höga
bergsregjouerna: och det är detta,
som utgör hela denna trakts onmx-
lande behag.

Till ett af de vackraste ställena,
i vissa afseenden påminnande om de
noga regionerna, måste man räkna,
Helenenthal, en trång dal, omsluten
af tvenne klippor, på hvilka resa sig
uö gaala röfvarnästena Bauhemtein
och ÉauheaecL

Baden, en förträfflig badort, rykt*
b«r för sina källor, sträcker sigbland
trädgårdar och skäggiga pro enader,
fraa bergets fot ända till dalen» bot
tea.

Då turisten stieer upp för sluttnin-
gen, som icke är särdeles hög men
något brant och hvars förnämsta höj-
der ntgöras af Hen dakebl. Sperberg
och Hochstockelberg, träffar bin på
förtjusande utsigter uidtibland en pit-
r«r-sk blmdfiing af löfskegMl gam
la taliar. M-n kommer till d-u stu-
ra Breiteiifurther dalen, rik på ängs
marker. Dd vackraste platserna i
dalen upptagas af de välkända gamla
värdshusen Rothe Stadt och Qriine
Baum. Något högre finnes äfven ett
nyligen nppfördt nunnekloscer; bakom
detta vidtager den vidsträckta byn
Breitenfurth med sina hvita, snygga
bos, omgifoa af fraktträdgårdar.

Breiteoiarth utgörgränsen förstada-
lifvet iWi*nerwalj. Iföljd af det
stora antal villor, värdshus och stads-
lika restaurabter. som finnas här, af*
vensem i följd af de lät'a kommuni-
kationerna kan hela den hittills be-
skrifna delen anses såsom en afJägsen
förstad till Wien. Under de vackra
Boinmareftermiddagarna träffar man
der flere eleganta wienare än boader;
och dessa senare bafva fullkomligt
förlorat den nrsprungliga typen saat
aflagt de fordna, vördnadsvärda drag-
tema.
I de truktair deremat, dit vi ne

skoia begifva oss, äro de gamla se-
derna och drägterna fortfarande rå
dande, lika så väl som det envisa
sinnelaget, den till bigotteri gränsan-
de religiositeten och d«n örverraskan-
de vidskepligheten, hvilka drag nt*
märka bqnden inedre Österrike. I
bland» isynnerhet om söndagarna,
träffar man der på turistar, hvilka,
begagnande sig af en ledig dag, fö
retaga en längre färd} men de äro
föga talrika, då man per jernväg
kommer till Beicbenaa på ett vida
beqvämare sätt än om maa begagnar
sig at de dåliga vägarna idet inre
af Wienerwald.

*) Denna klostret underlydande bygs.
nad hade erkehertigen köpt för fvå är
sedan ocb låtit förvandla till en jagt-
paviljong, och det var der som det tor-
farliga llr»lll»t den 30 januari utspela-
de».

S-dao man från Breitenfurth paa-
aerat Huchrotherd, kommer man till
de herrliga skogarna iWoegler. Fflrst
med eu blandning af tall och bok,
aöjier, djupi dalar och vattenfall
sauit här och der ängar.
Inärheten af värdshuset Sitt*l-

bach d-ilar sig landsvägao åt tvenne
håll. Dan ena vägen går läogs foten
af berget Uagersteia, leder till det
förtjusande belägna Meyerling,] der
det finnes en stor kyrka och en slott*
lik byggnad, lydande under klostret
Reiligenkreuz*), samt derifrån till
den förtjusande dalen Alland. Den
andra vägen, dragande sig mot norr,
går genom en trång dal, vid hvar»
atgåog klostret Heiligenkren.z reser
»ig. År 113 G afstoi markgrefven
Laopold 111 ät munkarna iciatercien-
ser-orden, hvilka af honom inkalUts
till landet på inrådan af hans soq
Otto, byn Sittelbach jämte hela det
omgifvande territoriet, ooh detta medsamtycke af hans gemål Agnes och
lians gfiner Albert, Henrik, Laopold
och Ernst.
Ide gamla urkunderna äro grän-

serna för ds åt klostret gifna jord-
lotterna och byarna mycket noga an-
gifna förmedelst namn, hvilka igen-
kännes ännn idag, såsom t. ex. höi-
derna Privaton, HansrHck, Hocheck,
Eoenberg, bäckarna Sattelbach,Bpar-bach, Dornbacb, Schweehat, landtgår-
darna Meyerling och Sittendorf. Här-
af framgår att bebyggandet af denna
del af Wienerwald redan på denna
tid var ganska framskridet. Heili-
geokreuz är det andra klostret som
grundlagts, af Leopold III; ooh lika

Erkebertig Raito t. bTars Iragi-
ska oöd så djupt appiön Euiuptt,
var en af de ifngaste medarbetar*
ne vid utgifvandet af det stora be-
skrifvande och bistoriéka rorket
om den österrikiska . ,'z'?!iiz):

Die Uesterreichisch Ungarisch* Mc
narchie in Wort und Bild, bviliet
han riktat med iai:ika ucb iulrc&-
saDvC1 a-oaogrtfijr, hufvudsakiigöS
pittoresk besknfomgar fifver Do*
nauområdet nedre Österrike.
Vi skola AtergiiVa 0" af dcSäa
monografier, beskrifningCf öfver
Wienerwald, der det är fråga om
Meyerliug, Heiligenkreoz, Badeo
och alla de ställen, som varit om-
talade iberättelserna om dramat
den 30 januari.

Wienarne känna bäst till den del
af Wienerwald, som lisrger mellan
Donau, Tullnerbacb och Wien. Man
bvilken rikedom på leende landskap
ooh förtjusande skogsvägar flnoes
också icke här, och under de vackra
junidagarna bvilken uppfriskning be*
reder det icke menniskorna att nti
dessa dalar undfJy hufvudstadens
qvalmiga atmosfer och iden rika
grönskan inandas skogens friska doft \
Vid randen af ds täta ek- och bok-
si-ogarae ligga talrika mer eller min-
dre elegant inredda villor nnd sina
lagerträd och rosenrabatter, lundt
liga rftrfahai med vidsiräck-

Weinerwald och
Meyeriing,

(Uivers. för H:fors Dagblad).

aki drade af
Erkehertig Rudolf af Österrike.

ta 6» inplaner och skuggiga Hersåer
inbjuda deo af ->olen upphettade ta
risceD. Huru oiång» Ijafva Biionen
af soßöaarlifvei, huru många förtja-
dande bilder af natursköahet framkal-
la icke dessa namn Hutteldorf, Hal-
berbacbibal, H^d»»r«dorf, P^rkensdirf,
G bli 2, Douib ch. Wtwaiiug, »Ht.
d 88» vackra ställen, hvilka bvarje
Wie«erbaru ni d rätta anser såsom
sia art» a egebdom.

Hata pittoreska äro icke Wlen-r-
wilds jenna slartnirgar mot Dm u,
d öBi usug tat ekskog bevuxna ku!
lar, som säuka sig ned mot floden
med dass saftigt gröna öar! Finnes
det yR! en veckrare belägenhet äi>Idte, der åc> väléiga klottret Klouter-

■ ibwg rose? Bf^, detta o>tarrikei
Escarial, . .^-: *&&»& bergöt ocb
floier? Och längre bort, inärlr-tei
af K^bl-^Mb^gwdorf och bortom Nasa-
dorf, Grrifzitt*? f?b välvald, bvilken
vacker tafla biida jcko A«äg 2&5«r t

som förlora sig iStgamarkrua oUuu
rosenhäckar oeb stora Vinländer,
»tr»ell«u»a« sig ända till da yttersta
hiuea i staden. De mit kända stäl-
len iWiener wald åro säkerligen höj
deraa Kahknberg och Leopoldsberg,
dvllk»8 historia är nära förbanden
med hela rikets.

Den utsigt, bom ntbreder sig för
de toieotals promenerande, hvilka
dvärgs är, så soart den vackra årsti-
den inträder, begltva sig till dessa
höjder, är isanning beundransvärd
IsSder och v'ter, åt bvilket håll
man än rigtar blickan, endast skogar,
ett haf af grönska; afrnadade kallar
sträcka sig oafbrutet ien följd till
dess de iett försvinnande fjerran nå
alpernas fot. Då man vänder blicken
mot norr med bergens matt tecknade
konturer iförgranden, varseblir nan
den silfvergläosande Donau, slingran
de sig träs» blåna änge tuark- r,bildan-
de otaliga öar, ocb sedan den krökt

Päivän Uutisrt framhåll r Uöder
nbriken »Enahanda rättigheter* hu»U
ioskligt det är att en försonligare
tämcißp: emellan partierna i lan-

det skulle kuona åvägabringa»,
men att som ett nödväooigt vilKor
därför eäiler ett ömsesidigarättig-
beter böra respekterar Bladet ut-
tar gtrua de fiuöktaUud- så mån-
a skolor på Utiaa tg«l BpåK,feou>

le Öoska och kanna löiBuwtti eh-
ver, meu fordrar itt jemväi åt dt
svflfiHktftlande må nnoAx de?B«mni?.

Finland klandrar nåder rubriken
"Treqvart miljon till utlandet* jarc-
vägSHtyrelseos förslagatt iouai< nä-
«ta Rommar 250 godsvagnar skalle
från atrikesort infbrskflas. Biadtt
framhåller att detta bebos hade
bordt tidigare kunna förutses, så
att tillverknioge skulle kauuat
binna ske Tid våra iobemskaverk-
städer. Bladet tror dock att ej
beller no fatal jeroa äro b.o.b.for-
satna. Om leveransen fördelas pÄ
tillräckligt många händer, så torde
åtminstone en delaf vagnarna kun-
u» ställas till jtrnvägHstyrelsens
licpiisitioa redan isommar.

Uusi Saomttar. Med anledning al
det af N. Pr. reproducerade ryk-
tet att guvernör Todécr vore ut-
ledd till civi!ch?if f säger U. S. sig
i det läagsta vilja betvit)\ detta
samt hoppas att till denna plats
-kall utses någon lagkuunig pai>
son med statsmaenftinsigter.

1 ffufvudstadslladet iegår ca, ti-
digare äfveniUa«i Baometar införd
nppsats, undertecknad AlexaDdra
Gripeoberg, bvari Tära emigrations*
iystua oeb emigranter meddelas
särskilda varniogar ocb råo.

Nya Pressen. M*d anledning af
de »Nya skyddstullar», som iuföits
p& i nUai»dft reproducerade ell^.r i
riolfUßd ?yek tu och ■to»l«Bdi io-

>v böcker, fr&nhåller N. Pr.
»it rättvis^ i<- ■ rta botI
"it-b tiyekeritoäs^rio pa e&t vi«»a
iäibphgare sätt, om man aflyftat
de tallar som du betunga råvaror-
oa ocb msskioeroi för dessa indu*

t «"■ eeétltfH"
; *br inJi.txäusom-

äxbv.i-. b) ib ilkes koiuitéaå mäo-
ga mtressec eoob möjligt borde
blifva representerade, samt iobem-
tilläs af ständeruas utlåtande öfver
förslaget.

Gårdagens hnfVndstadstidßingar.

Huller sädaua förhållanden Tio-
ner ett byligen franjkorumet af-
" öjaode om Bouliiugers plauer Q» t
uiest aklaelia intresse. Man bra-
var ej ofta å höra u&gouV.Dg t»»:--
äaidt om dem. Om hans lii får

man böra bvarje den miusta se-
l, I) livar h»u äter ocb nvar buD
sofver, bur bau är klädd ocb tar
><tu ro&r sij?, livlig» Dan besöker
»uti bnika awai besökaboLuiu, allt
detta följer man iParis med den
■>>/åo(i(iHt\i uppu;ärkBaaibet. W*u
f)v»»d ii<n bar för planer, det tår
mau * j veta. Emeilartid bar Lou-
auger nyligen yppat åtminstone en

del af desu för eu schweizisk stats*
uiaD, kanske ut»n att veta, att
ieoue skalle törräda dem åt co
iidoiog. Ett blad i Gecé/e är i

Ufälia att berätta, bvad scbwei-
s«r«B Qlt veta. BouUnger säger
.g beundra Poreota staternas för-

.cittnicg ocb vil! omskapa Frank*
&en etter den. Dock ej alldeles
oga, ty något större makt skalle

b»u vilja bafva som president än
a* Cleveland eller ca Harrisos bar
att tröjda sig åt. Om Boalaoger
rår råda, vill tl»u låta folket sjela
iirekte välja sin president. Dente
skall si;ta tio år å rad ostördiE
lyeép latset, innan frågan om pre-
8 dentval igen tages upp. Han
skall personligen ansvara för sin
egoriog och får välja siua minist-

rar (fter eget godtfianande. Deae-
mom vill b»u att presidenten skall
å utse ett statsråd, som skall Ut-

arbeta alla lagförslag — hvem i-
genkäaner ej häri en gengångare
fråa den bonapartistiska konsalats-
rogimen! Lagförslagen föreläggas
derpå ett »lagstiftande råd* af 500
folkvalda representanter, hvilka ej
få sammanträda mer än en månad
»m året. Detta råd eger att an-
liga, förkasta eller föreslå ändrin-
gar istatsrådets förslag. Ban vå-
£ar således ändå iot« tänkapå det
»onapartiska munlåset. Men iett
'..nat afseeude afvika hans idéer
ana mera från den bonapartiska
raditionen, ocb bäri närmar b»u
»ig Bourbonerna på samma gåog
"■»in u»u offrar åt sitt svärmeri för
Förenta staterna. Departements*
adelaingen skall Hppb*fvas! Ds
<*&)!* provitiBerna s&ola åter som-
na till beders! Och do »kola få

idorer är känd under namnet »por-
aognUtu*». Gnyot-Dessaigße väck-
te iöje htVemiit. Ständigt uppsök-
te b»u de lösmyndtakotterier,som
fördrifva tiden i»salle des p»8 per*
duga med att sqvallra om skandal*
historier ocb skära vitser. Men i
vits är d»u »jelt skral. Han skall
N»iv» närdeles svårt att uttrycka
Mg; sodj talare är han ömklig. In-
gen af de egenskaper, som ifrans-
rännena ögon göra en deputerad
till statsman, tyckes bafva fallit
på bana lott. Till sitt utseendeär
ban obetydli/, så att iogea kun-
al»t ana att detta var ett minister*
ämne. Också var bäpnadea all*
män, då Floquets beslut diok kändt,
ocb iutet parti visade sig belåtet
med valet. Säkerligea bar denaa
ntnämniDg pä ett betänkligt sätt
skadat kabinettet Floquets sak.

Af do sparsamma underrättelser,
som telrgrafen biuills meddelat,
ser det ut, som om Fioqaet skulle
blifvit störtad genom öfverrump-
linp-, Itelegrameoen om förbore-
delserna till reviaionsdebatten ta*
las endast om Lanessaos amende-
ment om inkallande af en konsti-
tuerande församling. Det är deo*
na fråga, bette det, som »kall blif-
?a kabinettets stötesten. Man bvad
båodeV Eg mediem af bögern lo»
reslår debattens ajourneriug. Kan
detta bafva förbryllat Floquet så,
att ban ej visste bvad b»u sade,
då d»il begärde sitt iörtroendevo-
tam? Man måste tro att b»u re*
dan förut var modfäld ocb osäker
«.fter den storm, som baus val at
justitieminister både väckt. Ocb å
andra sidan torde Floquets anbäa-
gare bafva förlorat tron pä sin
cb f, då da kunde göra sig skyl-
■ ■■Jga till ett sådant »uiis-iiörståud*,
som att rösta emot bunom, dä uLI»
-atte allt pä »pvl.

så hastigt kom i dagen. Igår
visste man koept aoDai omhonom
än att dan var en insfälisamvind
flöjel, som ömsomspelade oberoen-
de, ömsom hriunsnde partiman.
Han hörde till nen lilla af
deputerade, som för sin oklara
hållnings »kull kallas »vildart.
Han börda till den litet större.-. rapp, som iBourb9Ep&latsets kor-

8:t Petersburg d. (2) 14 febr. 1889.
Onsdagen deD 13 fefcr. *ed sa-

ligen det läöge b t>=- »" "■"

»»ut» föredraget at kr G w
skij mm, en ung militär, l»v<»s» i »t»»
och lyckliga resa till bergsprovinseo
Kandsjet vill ladas källor väckt så
nånga förhoppningar bland geogra-
ferne iS:t Petersburg:.
Igår afae meddeladebr G. inför «" it-

vald lamlißg afnaturforskare, geografer
och »nära vetenskapsmän aå^ra it-
tryck från sin under jnli— Dovember
1888 företagna lärd till detta söder
om Pamir belägna bergland, der f-u-
ropéanß fot äuoo ej trampat och bvarß
krigiska befolkning taga skatt, både
i penningar och folk, af de kringbo-
ende kinesiska uudarsåterne, och så-
som bvilkas herre bågdå kallen eneaat,
räknar sig, men faktiskt icke ar.

Närvarande vid föredraget i går
var äfven Turkestaes generaiguver-
Bur, gen. adj. Bosenbach, ocb deo&e
fclef efter föredragets slut föremål för
smickrande och som vi tro välförtjen-
ta ovationer. Det var nemligen på
initiativ af honom hr Gråmbtschew
skij, som för särskilda uppdrag redan
sedan många år tillbaka är anstäld
hos hr 11., uppbröt från atad-.n Mar*
gellan i ryska Tarkestan pä väg not
söder. Åtföljd af endast åtta man
öfverskred den ange, kraftfulle, med
vestra Asiens språk och natur fönrogae
resenären Alajbergryg-gen på 12 ta-
see fots abs lut höjd, och sedan dan
efter någradagsmarscher uppnatt strän-
derna på «jnn Kara-Knl ocb p»8
serat Ak-Zutall halvagen på 15 tu-
sen fots böjd stod expeditionen vid
stranden af Ak-Sa «ll"r Hor Ab en
af Pendsja kä-.lflu»r. Nu förestoden
par hundra kilometers färd emot sö
der och sydvest öfver stora P»mirti
högslätt, der i söder, på det ställe,
der Hindukußcb och Mus Tag mötas,
Kandsjat jaut är beläget. Nyssnämn-
da b«rgBk<H*j >r skilja Kandtjatstsn*
mens laDd frän Stora Pamir, hvars
norra gräns utgöra af parallel ked
jan A'aj Dss nordliga bergs-
rygg förenar sig m^-d Tjao Bc'ian bur
ge» och deu sö<ra åter medK «ei»?ar
och T«chnu-Kvir k djorna, hvilka ut-
göra östra TarkestaiiS Flänger eaioi
Pantir.

Vii iagången till Kandsjut nppstäU
de den kiu«»iska regeringen tus-n
binder i expeditionens väg, m^n hv-r
ken bön*>r eller hotelser hjälpte. G--
nem »ull och is, öfverbra-ijap ned oba-
lla«i>' stigar gick d»»o d|j«rfra kal n,
truppen? väg mor »ftd-»r «ill laius oc
dew oärlig, horVodstHd Gil^if?,der
koleran dl jan ra,,» s Ja hä-tuar
de resande komma och jadjertvare å*
visade sig, desto vänligare och bjelp
sammare blefvo de vilda b"rdprnt
omkring dess. Sedan Grånab»sc vv^i!
ned en duktig dosia killinlyckats la-

-
Kanen i Biltid bl---fvo vAra resande
såsom undergörare ombedda att flytta
gletBcherHa från sioa platser till stä-
dernas båtnad och nppbloastting. Ef-
ter par veckors vistelse iKandsjut
anträddes återvägen Öfver provias-a.
Btskesa, Yrkena, Eara-Taschs
och Ox', floddalar tillKascbgar samt
därifrån vidare till staden Usch och
Margellan, resans utgångspunkt. Ex-
peditionen aalände dit imedlet af no-
vember 1888, efter att hafva färdats
närmare fyratusen verst, hvaraf ett
tusen trehundra kilometer uti trakter,
hvilka earopéens fot ännu aldrig be*
träit och dit rj ens engelsmännen
ännu hunnit. Bin vetenskapliga skör-
den af botaniska ocb etnografiska fö-
remål, af hvilka da senare äfveo före-
visades vid föredraget, var icke stor,
mea istället var sjelfva framryckandet
till en af de dunklaste vrår af vår
jords yta en bedrift, som väl var värd
ds lifiiga applåder, nvilka kommo
Gråmbtscbewskij till del efter föredra-
gets slut.

Aprop )8 forskniogsresor, så fingo
vi yeta af en af Prz^w&ljskijs mång-
årige följeslagare,att Tibstexpeditionen
inom kort imedlet af mars, beger sig
på väg till Aiien, Bnmera vader hr
Pävtsäffj ledning, man troligen med
Bainm<» sammansäitaing som under den
store forskarens egen lifsiid.

Georg Fraser.

Tidningsöfversigt.n expedition till In-
dus källor.

(Bref till H:fors Dagblad).

HELSINGFORS DAGBLAD,1889. —
N:o 46. Söndagen den 17 februari.

Gladstones resa.
Rom, 14 febr. Iaftse passerade

Gladstone R)tn på återresa till E>g-
land och helsades af Crispl på ban*
gården.

Parnellprocessen.
London, 14 febr. Under loppet

*f s-Baste dooastolsBestiion konstatera*
jpg det, att Times betalat en viss ir-
lätdare Pidott 2,622 pond för att ge-
nom honom erhålla de Parneirska
brefven. Dessa skola, innan de publi-
ceras, föreläggas fackmän tillpröfaing;.

Tysk expedition till
Afrika.

Berlin, 15 febr. Kapten Wiaa-
man afreste idag till Ost-Afrika.

Floquets fall.
De senaste telpgrammen från Paris

till P«tprfcbur«B press innehålla gab*
ska vidlyftig* upplysningar om tillgåo-
gen vii d*noa oförmodat plötsliga
händelse. Da lyda:
I. den 14 febr. på qvälltn: Idi-

piomatiska logeu ser man pricsen af
Wales, åtföljd »t lori Lytton och mar-
kisen af Breteial. Biron Mackan,
högerns president, föreslår debattens
uppskjutande på en vecka. Tlaren
och hans vänner Önski en fnlls^ändig
revision och k^ww^r^u» spplösriDg.Ett
uppskof på en v» ek» »kl! tillåta r*.

Senaste post.
Kronprins Rudolfs död.
Om tillgängen vid denna katastrc

framkomma ständigt nya versjoner
de a.ländbka tidriagarae, ntvisand
har föga man ännn med visshet v t
o»u detSimma. Från Fest skrit?»
till Berl. T-gebiait dea 10 febr., att
det tortfaraude gitvts allvarlige män
med hög ställning isamhället, hvilk..
med en axelryckning besvara berättel
serna om »jslfmord. Särskildt fäster
m»n sig vid det besynnerliga förhål-
landet, att iogendt ra af dekalor, 802,

skalle bafva förkortat kronprinsens
och bans älskades lik, knnnat an
träffas.

EnJigt en berättelse, som vnnri'
tilltro, har mau i det rum, ibvilket
b roDQssaa Yetsera anträffades död,
funnit en liten flaska af roserrßdt
glas Flaskas, hvars hals var afnru-
ten, har enligt senare undersökoiug
befunnits innehålla en stryckninlfih-
Ding. D-t påstås ätVen att krooprin-
«ei;B lik hitt särade händer och detta
vill men brhga i Bfan-bacd n>«c> it»
»öudrnde flaskan. Kronprinses skall*
oäulignn ha försöktatt rycka flaskaii
sedan b»ron«Bsan och då sårat si»-
derpå.

l!'«2l» Venedig h...va talrika a.c.a-
lämnar at aristokratin erhållit svart
kautade meddflauden om baromsßai
Maria Veiseras död Baronessao, be
ier det i dem, bar under opp- håliti i
\mcU< stauPß insjuknat imalaria ech
*-'e: hflidir.

Scni ett sista mione -»t den tWi*<
bortgåegoa tköubeten söker echvur
un skaffa sig hennes älskliga foto
*r»fi. Enorma massor af aeoamo» "»
d»l»u blifvit försålda.

Om kronpriosnns förhållande till
kejsar Wilhelm II skrifvea från Ber-
lin till Schles 2 it.,att förstämnings:
mellan dem berott på välmenade för-
nu.inger från den senare tili kron-
pricsen att i sitt privatlif iakttag»
större »stramhet*. Det tillä&ea, ltl
tia verkligen ta wustäatniug värd att
t^la om förefnncits, deo aldrig varat
länge.

Vid det senaste besök kejsar Wil
helm gjorde iWien såsom kronprins
försökte kroiprins Rudolf gÖra han»
vistelse der så angenäm som möjligt
och försikte äfven införa boßom id«^
kretsar, i hvilka han sjelf slösade med
sioa kroppskrafter och sin kassa. Dä
skalle prins Wilhelm hafva dragit sig
ifrån »hetßJagten» och fällt några van
liga ord iofvao antydd riktnicg. Så
välmenade också dessa ord voro, så
gjorde de dock den lätt upprörde
kronprinsen förstämd. Men vid pris*
Wilhelms afresa voro de åter de bast»
vänner. Det påstås äfven att Wil-
helm på k'j*ar Frans Josephs vänlig»
och trängande uppmaning bedt krön
priasen att förändra sitt lefnadssätt.

afliine presidenten Salomon vald till
president i republiken, hvarefter det
vid valet besegrade partiet uppstälda
«n rnotpresident igeneral Hippolytes
p^rsoo. Sedao dess hafva de ba'a
presidenterna bekämpat hvarandra med
vpx'ande framgång, laudet är pri^if
vet åt så väl ds segrande» nom de
b. tegr^des godtycklighet, och handel
och iörelse ijrga tällboißligt nkr»», U»
deo senaste stuniuandrabbDiugtn mel-
lan de kämpande partierna meddelar
ett telegram lill Newyork Herald från
8:t Marc på Haiti att la Grat-de Sa-
lioe den 27 sistlida januari bkf boua-
barderadt och företördt af presidenten
Legitimes banonbåtar Därefter 036?
?n drabbning rum vid »istnämeda ort
mellan 300 !é<itu»i*ter och «00 upp
roriska under generalHippdlyte,hvar-
vid légitimisterna blefvo fullkomligt
skingrad» och nedskjatna. Bland de
dödade befinna tig flara generaler
Legitimes kanonbåtar bombarderade
derefter staden St. Marc, hvarigencm
flere byggnader blefvo förstördaoch
talrika ievåonre sirade och dödade.

en ganska vidsträckt Bjelfständig-
bet. Hvarje provins skall välja
i"u ståthållare ocb sitt provinsråd.
En regeringskommissarie skall stå
vid ståthållarens sida som repre-
sentant för state&s ailmänßa bästa
«eli skall ega rätt till veto emot
bvarje beslöt, son) b»u anser stri-
dande deremot. Sålanda soppas
Boulanger utan att brioga staterjs
eubet i fara kunna tillfred»sta! a
de olika sträfvaudeu, som förnär-
varande sönderslita det franska
sambället ioförsonliga partier.

Italienska regeiiogen tycks tillä
vid*ra iiiktiöpa en ulvakt ior
hållning gent emu! A ebinoffé ex*
pcitiou. Med tsfs-iude LäiÄ it-
if^."af! rar en RomkorrespoDdtut:

»Frau regMingecs sid henjh^,-
håilts fortfaratde, hvilka åtgärder
iii-.ii ärnsr viotsga mot Asctiiix t?»
txpeditiot,. Euiigt bvad il»n 82»
kert håll fö/ljude*, bar reg- r-ngen
emellertid gifvit sina allierade i
Afrika iuppdrag att fråntaga ryts-
same vapnen. Så v»l sultanen i
Aussa som kocupg Menelek iScboa
lära formligen förpligtat sig bär-
till. Emellertid kan man endast
sätta ett relativt förtroende till
dessa båda berskare. Sällsamt nog
försäkras irån e/f<lii, väl noderrä-
tadt bå!l, »tt s''«»»rue utan vapen
skola beträda AbesdnicLS mark.
Officiöst betonas fortfarande expe-
ditionens öfvervägande religiösa
kara&tär; ryssame »kulls eudat
vara tå pass beväpnade, som sm»
sorgen om den personliga säkerbe.
ten kräfver — beter det — <ob
deras kistor lära till största delen
innehålla redskap.»

Då «Amphitritf « p»8»l;r»so Obok,
vtxlades signaler med stränder,
och åDgareu fortsatte sedan sin
väg till Tadejura, der de tal-
föruabkladda och väpnade kosac-
kerna lörd« iland 60 tunnor krigs-
materiel ocb 4 kanon«r. Franska
kanonbålen »Meteore» öfvervakadw
expeditionens landstigning, ocb
sultaoen i Tadajura, som står un-
ser Frankrikes protektorat, mottog
expeditionen. »Gaueral» Ascbiuotf
drager till Abessinien genom sul-
tanens i Anss* område; till denne,
som är Italiens bimdsforvandt, bar
bati a>i gitvit högtidliga fßnlktifc»
p&r om, att bxi» icke viii bekriga
talieuaroe »Generalen* lär äfveu
slutit wea, att ytterligare 300
kosacker hkuile ankomma om tvä
veckor.



Litteratur och Konst,

från fden öfver en baldakin sväfvande
kungsörnen, hvilken kronprinsen skju-
tit med egen hand, till reseminnen
från orienten och äreskänker af cmi*
rer och bedainhöfdingar. Hvarje mö*
bel, hvarje vapen, hvarje matta,
hvarje busgsräd har en historia för
sig, hvilken npprnllar en vidsträckt
horizont för den, som iuvigesi dessa
reseminnens historia.

Vid ett skrifbord ien vrå af ram*
met brukade krocprinsen, när hanbe*
fann sig iWien, isamråd med re-
daktörerna arbeta på sitt stora etno-
grafiska verk. Kronprinsen höll sig
ej med en privatsekreterare. Han
skref sina brer och sina arbeten sjelf,
och i en si korrekt stil, att aldrig
en strykning eller en itadring förekom,
äfven när arbetet är författadtpå un*
gerska.

stora rummet iRom — det vette mot spanska
torget och var ljast, luftigt, blott något kallt,— de balftömda droppflaskorna med långa pap>
p mimsor kriog halsen på den sjukas natt*
bori; det pickande fickuret, ett nr, som han
en gång

— vid Koljas födelse var det, häda
skänkt åt henne; den flämtande nattlampan i
ett hörn; den hvita morgonklädaingen, sotn
hängde öfver en stol; de små tofflorna, de kä-
ra små tofflorna

— och der iden hvita bäd*
den, hon sjelf, så lång, så späd, medBin arma,
aftärda kropp, hvars kontnrer tydligt aftecknade
sig under täcket

—
ett hvitt flanelltäcke med

röd bård. Äfven det kom han ihåg;men dock
allrabäst henne, och hennes underbart sköna
ansigte.

Hon reste sig vid hans inträde från sina
kuddar ocb hälsade honom med ett leende,som
förlät honom allt, nej» icke blott förlät, ntan
äfven bad honom om förlåtelse, för att hon —
hon den arn?a, varit för svag att rädda honom
nndan sig sjelf, att frälsa honom! Nå ja...
han hade ännu tagit henne isina armar och
kysst henne. Han ville ej tro, att *llt var
förbi! ...Då hade solen plötsligt gått upp,
derborta öfver spanska torget, bakom kyrkan
Trioitaiå dé Monti

— en bred gnidatrimma
sträckte sig fram efter den döende.

Det var såsom Onds strålande arm, som
kommit för att afhemta hennes själ.

Hon hade ännu lyftat den tröttahanden,
för att peka uppåt

— handen sjSnk ...
sjönk ...

Hvilken fasansfull tid!

Hon var ej såsom da åtdra. Hornhide
han vågat nämna denna engel isamma ande-
dra? som de andra! Han hade älskat henne
uraiiicigt, så omätligt han äfven bada kränkt
henne.

N talie hade hon hetat
— ja — Natalie,

och boa hade, då han förde henne till altaret
varit en förtjusande, firad, ang flicka, en fur-
stinna Amiiov, som mot sin familjs vilja, gift
sig med hoeom. Han hade burit henne på si-
na bänder ocb strött blommor förhennes fötter,
och hon hade varit lycksalig, oeb han med
henne. Och barn både kommit buru
förtjusande allt varit! D*t hade varit hans
lifs gyllene tid, fem, sel år. S*dan — sedan
hale demonen börjat vantrifvas iparadiset —
hans z>gentrnatnr hade tagit ut sin rätt; han
gick hemifrån

— blott emellanåt och för att
rasa ut

—
sedan oftare — allt oftare ...

Till en början hade bon blott alltförlätt
förlåtit honom, så lätt, att det nästan hade
sårat honem, eå lätt, att han derefter vågade
tilltro hennes tålamod allt.

Slutligen hade hon dock icke längre kna-
nat hålla ut

—
både skilt sig från honom. DJt

var gräsligt, så gräsligt, att han trott dethan
ej skulle uthärda det. Hon skulle ej heller
knnna det, menade han, ntan kalla honom till-
baka. Han väntade alla dagar derpå

— och
hon kallade honom tillbaka — då hon låg på
sin döissäng.

Det var nn snart f3r fyra år sedan;men
honom förefölldet såsom hade det varit igår.
SI tydligt låg han ännu allt för sig — det

fade nr vägen, som om hon varit en besT&rlig
börda och sådan ...sedan upptog han äter
lifvet precis från den pu kt, der han lemnat
det, »ullan Natalie dött.

H-^ )ag%4e från stod \\']. %ul, fråa kon-
■ertea fvdi vi 'ds
Im?, alltid ...... , fridlfe, alltid
lika ftrfldad, lika kiiup»*Urciad, blott äDLU
vildaro iBbMUndet af sitt lii än förr,emedan
sorgen inom beoom var stiirrs, och det fordra-
des större tnsträngaing att komma till rätta
med den.

Allt detta var ännn något så när dräg-
ligt; men hnru »kille det blifva efter ett p&r
år! Hans blick riktades ovilkorligt på en bundt
tidningar, som lågo på bordet noiit ihans mm.
Trettio, fyratio exemplar af den nnmmer af
Figaro, som innehöll reklam-sagan. Han
skrattade ät menniskorna som för att smickra
honom skickat honom denna svnlstiga ut-
gjntelse.— Jag vill ißlägga en tjuskraft idin
musik, som ingen kan motstå! ...mumlade
han för sig sjelf. 6ib! hnru länge skulle det
väl mera vara! N«j, han gjorde sig inga illu-
sioner, det gick utför med honom, hastigt ut-
för med hans violiaspel, hans helsa, —
med allt.— Djefvnlen skall ej mera knnna bruka
mig, mumlade han, man skall ej mera vilja
veta »t mig, jag blir gammal.

Han fattade sig plötsligt om hnfvnde
von ntbrast:

Han, som eijes flyr ensamheten, som alltid
qvarbåller sina gäster, har idag redan före
tio låtit dem förstå, att de tråkade ut honom.
D-3 ha gått

—
och med glädje har han sstt

dem afiäg.na sig. Man nu skälla han åter
vilja ropa dem tillbaka, så likgiltiga och esym-
patiska de äa alla varit. Da skulle likväl
kunnat förjaga den här af minnen, »om iför-
virrade ikaror drager genon hans själ. Huru
de hvirfla om hvarann' ... och ihela denna
svärta inte en endi kär fysiognomi, hos hvil*
ken han velat nppahålla lig — nej,alltidblott
skaror af menriskor

— en hel konsertpablik— Petersburg, IToskwa, Madrid, London, Kö*
penbamn, Wien, Paris.

Han förlikpar äfven ovilkorligt sitt inra
mei ett karavanserai, genom bvilket tusen.
menniskor gått ut och in, ntan att en enda
slagit sig ned deri, eller lemnat ett spår ef*
ter sig.

På vänskap trodde han icke; tina gamla
bekanta förblef han äfven då de blefvo honoto
besvärliga —

trogen, af karaktersfasthet eller
egensinne, men till ingen kände han sigdragen.
Hms kkärleksäventyrfventyr vore af en så flyktig na-
tur, lemnade hans bjerta så fullkomligt obe-
rördt, att minnet af de qvinnor, tillhvilka bea
stått i ett närmare förhallande,var ett sum-
mariskt, en blandning af förakt, medlidande
och leda.

Han hade glömt namnet på de flesta.
Hvarje band, hvarje tvång,hvarje sjelfbehersk»
ning, både alltid varit oonom olidlig;ban bad»
gifvit alla sina instinkter fria tyglar,

—
iekfj

Boris Lensky. 10

— Kronprins Rudolfs ar-
beterum beskrifves af den nnger-
ike författaren Jokai sålnnda: Ram-
met är intressant genom den artistiska
smak och den furstlig* prakt, hvar*
med det är ordsadt. Äann mer till-
draga sig de enskilda föremålen der,
vid hvilka alltid ett minne anknyter
sig, den besökandes uppmärksamhet,

Från olika håll.

A*^2ay -"■-■■■mjr "*■*& tfT "*" QS.^gK.-* as Ja _i väv -rf Wk. «*

Problem N:o 1.

G. A. Valle.

Hvit göritvå drag mat.
(Lö*ningarnemeddelas två veckor sena re

Breflåda.
Bidrng, lösningar,m. m. torde afresp.

insändare adresseras till ILfors Dagblads
Krå med påskrift Schack".

Då man talar om ett barns upp-
fostran, så kan man icke e. samt hålla
sig till dess uppfostran ihemmet, utan
åtminstone i fråga om barnen ivåra
städer, måste man äfven tag» ibe-
traktande deras uppfostran på det
tälle, der de tillbringa nästan haltva

sin tid, nämligen skolan. Att det
vore lyckligt, om barnens uppfostran
i hemmet och i skolan vore sagor*
lunda likartad, så att skolan icke ref
ned hy d hemmet bygt upp och tvärt-
om, det äro vi väl alla ense om. ilen
att detta tyvärr icke alltid sker, det
veta vi också. Mången mor, som med
omsorg har sökt att uppdraga och
andethålla allt det som var rent, vekt
och godt hos hennes gosse, har med
maktlös sorg och smärta nödgats sa

Dat är klart, att en sak, sådan som
baraauppfostrnn, är ett alltför vidlyf-
tigt ämne, för att kuona behandlas
oågorlnn a grundligt iett enda före-
drag. Ja? har derför täskt hälla sig
till de sidor af barnaa pfostran, som
enligt mångas mening hittills varit
försummade, och icke tala om de si-
dor, hvarom alla äro och bafva varit
-nse i iåsga tider. Sådant som rö-
relse i friska luften, kalla bad, fo^qvä*
ma kläder, att lägga sig tidigt, af-
hålhndet från läsning af osedliga böc-
ker o. s. v. är allt något, som varit
behandladt så många gåoger, att vi
aog teoreti kt äro ense derom all--
samman, om det än kan brista mycket
i praxis. J»g ber derför att man oå
förstå, att om jag förbigår en hel
mängd saker, som höratill den lekam-
liga och andliga hygienen förettbarn,
tå är det icke emedan jag skallehaf-
va glömt eller ötversett dessa saker
eller att jag skalle underskatta daras
betydelse, utan endast och allenast
emedaß j.g antager att det är saker,
som alla äro ense om.

Föredrag af fru Bågna Nielsen,hål*
let iKristiania d. 20 nov. 1388.

(.Ur >Verdens Gäng*. Öfvers. för H. D.)

Uppfostran och sam-
undervisning.

—
Arf efterIAmerika af

liden finsk medborgare. En-
kan Greta Johansdotter Osterbersr, från
Finnby i Närpes sockon hade fått.höra
att hennes son, arbetaren Erik Öster-
berg aflidit iNordamerika samt efter-
lemnat en förmögenhetuppgående till
omkring 20,000 mark. Gumman förskaf-
fade sig derför ett juridiskt biträde, ge-
nom hvilkens tillhjelp hon hoppades få
sin Bobs efterlemnade egendom, såsom
varande dennes ende rättsinnehafvare.—

Detta var dock icke så lätt, ty so
nen hade i Amerika antagit namnet
Thomson. Denne Thomson hade etter-
lemnat en förmögenhetat dollars 4,585:
83, eller omkring 23,000 mk. Nu gälde
det att bestyrka det denne.Thomson
verkligen var arbetaren Erik Österberg.
Dertill måste nu anlitas ett juridiskt
ombud iAmerika. Denne lyckades ät-
ven bevisa att Thomson verkligen var
Erik Österberg, hvarför kapitalet ätven
utföll. För sitt besvär debiterade den
amerikanske juristen det runda talet
1,400 dollars eller idet närmaste 7,000
mark, i omkostnader debiterades 529
doll. 92 cents eller omkring 2,650 mark,
återstoden pund sterling 542—17—1 el-
ler 13,669 mark 7 penni har blifvit af

—
Belöningar för visad rådig-

het vid den eldsvåda, som senaste höst
utbröt iMiehikkälä församlings kyrka,
utdelades i söndags genom spadernas
allmänna brandstodsbolags agent iFred
rikshamn åttjugupersoner hvilka vidsag-
da eldsvåda mest utsatte Big sjelfva för
Ura och verksammast bidrogo till kyr-
kans räddning andan lågorna. Städer-
nas allmänna brandstodsbolag hade här-
för bestämt inalles 600 mark.

(F. T.)

—
Fabrlksköp. Ea Liinafrån

S:t Petersbarg har enl. W. S. till-
handUt Big firman Hackman & C:>
tillhöriga Normis fiasmidesfabrik och
är sinnad att der inrätta ett träsli-
peri för tilherkniog af papper.

— »mfornaai», en af Wtsa afg*1!
förenings bästa slupar bar idessa da
gar genom köp övergått från hr A.
Andreasséns ego till hsndl. Janne Fin-
niiä. Köpe3kiUingen torde ha utgjort
600 mk. (N.T.

— lidkoutraktsmote den 7
de&nes oed Hattula prosteris pre»ter
skåp acstäldes ra). Ann. val af två
komitérade till ecklosiogtikatatens en*
ku» och pupillkassa, hvarvid de fleata
resterna tillföllo prostarne L. Y. He-
lander ock F. Nordland.

En kutter IWa«a. I
dessa dag&rh:iv hr A, An'lr?;Tß«cn $

kölen till cm kni i. . :
på lediga stunder bygga båten.

— Finska teatern ger iqväll
en foiftrepresentatiou till nedsatta
biljettpris, hvarvid uppföras Sor-
rentossa och Zalamean tuomari.

—
Sveoska teatern ger iqväll

C&rnevilles klockor.

Teater och Musik.

Domareedea beslöt första kamma-
ren i lördags ned G2röster mot 21
tttbibehålla. Mot eden talade frih.B »r
aekow och hr Treff-nberg samt varm<
och öfvertygande hr Weanerbergr. For
"den böjdes hrr Bergströmsoch Sand-
bergs mäktiga stämmor.—

Karlshamns spritexport
fabrik torde i april äter komma i
-Mg. Hr L O. Salth har tillskrik
"it tidnirgen Earlshamn att han tu
inser afiäreßS framtid betryggad och
,tt han hoppas att den skall bli stör-
re än någonsin.

Isammanhang härmed kan ettmär-
keligt prejudikat idenna fråga anfö-
ras. Få Tåren 1885 beslöt stadsfall-
mäktige iKalmar att införa regle-
oientering B>ed ty åtföljande besfgt-
iog etc K. befallningehafvaßde i

länet aosäg »is emellertid icke kanna
fastställa beslutet sed konungen bar
au gillat sioi befallniugsbafvandes åt-
s3rd. anledning däråt skrifter en
svensk tidning.

»Dat är med stor glädje vi anföra
detta prejudikat, som tydligt visar,att
K il:t sjelf icke anser något re^le-
menterande af prostituMoaea, istrid
mot gällande lag, lämpligt, ut»»» stad-
faster, att »land skall med lag byg»
gas*. Lagen angående löadriivares
behandling, gällande sedan den 1 ok-
tober 1885, stadgar, i§ 1, att den.
som förer ett sådant lefnadsiätt, att
vada deraf uppstår för allmän
sedlighet, skall behandlas såsom lös-
iiifvare, d. v. s. först varnas vek,oa
d«tta icke hjälper, enligt § 3 mom.2
ioOQaa till tvångsarbete frän och mod
e till och med tre år.

»Oaftait att fal alltid inebär en
fiTlfinJiitlllJw för den alissänoa

rittskänslac, sär den högsta ncyadig-
betöa oiEclligt häavis-ir till lagen, »i
erfaia vi dessutom g?uom detta K.
!l:t« utslag, hvilkon ställDiag regerin*
?aa ämnar ictaga tillrvglementerings
f ågan. Säkerligen är det ej förmå
tet att hoppas, det inga stadsfallmäk-
tige hädanefter skola kunna atfärda
förordningar för prostitntitnens regle
monterande, då detta af högsta myn-
dighet i landet förklarats olagligt.
Nå*ta fullt logiska följd häraf bsr na-
tarligtvis blifva: afsksffandet af alla
rdrerdnisgar i liknande syfte, bvilka
hittills i fiere städer tillämpats, och
detta p grund af samma skäl — de-
ras olaglighet:

—
Frånsvenska riksdagen.

Iförsta kammaren har braksegaree
S. Tamm cch iandra kammaren lek-
tor F. Waldenström jemte tjnguen an-
dra riksdagsmän inlemnat motion om
dea reglementerade prostitutionens upp*
bäfvande.

—
tnrnålil ångbåt. Konsul

E, Svensen härstädes har enligt llbl. till
ett bolag iGamlakarleby försåltsin åeg-
båt .Fänrik Stål». Båten torde hufvud-
sakligast komma att användas för bog
sering.— Venerisk smitta. Ealigt
till uvernörenilänet ingåogenrapport,
frår kronolänsmannen iHeloinge h<tr

— Nyttbyggnadsföretag.Öf*
verstyrelsen för allmänna byggnaderna
har godkänt af rektornMelart inlemnade
facadritningar till ett boningsbus af sten
i fyra våningar, afsedt att uppföras å
tomten vid Alberts- och Andrégatorna
härstädes.

sten 1 Helsingfors är numera
af dräti*lk»mmaren anslagen ledig att
ansökas inom trettio dagar från och
med denna dag.— FörraLagvika gårdens
åbygguader komma inom kort att ra-
s ras. Drätselkammaren tillkännagif*
ver sämlig^n att förseglade köpeanbud
å dessa byggnader, med förbindelser
att inom den 15 april hafva dem an-
danekaffide, kunna till kam area in*
lemnas inom tre veckor från och ned
denna dag.

—
Lax och sikfisketInor

ra Ijadoga har ådragit sig fiskeri-
iuspektöreDS särskilda appmårksambet
genom att från Lidog» iTalema å
läxans ocb sikens nppstigande totalt
hindras af en öfver hela äos bredd
redan sedan äläre tider anbragt damm-
byggnad vid Tnlemajoki kr^naa till-
höriga, åt enskild person utarrendera-
de såg vid åns mynning, hvarfår fi-
skeriiaspektKrea hos guvernöreniWi-
borgs län anhållit att detta missför-
hållande måtte afhjelpas antioges ge-
nom domstolsåtgärd eller på annai
Tag. (Ö. F.)— Lektor J B. Relander,
som i Bärmare trettio år tjänstgjort
som lärare vid svenska lyceet iWi-
borg afträdde i går fråi denna sin
befattning, för att egna återstoden af
sin i arbetets tjenst förflutna lefnad
åt hvilan och lugnet. (Ö. F.)— TrKdgårdsntMstaretJen

Länsstyrelsen i Luleå har, sedan
handlingarne at guvernfirsecDbstet dit
öfverlemnats, anmodat lämmannea
Fomtröm att hålla förhör ved de
lappar ärendet rör, och iBfrigt f"re-
bringa närmare utredning is .ken.

— Ersättningsanspråk från
Finland. IHpbl. skrifves: Tane-
byggare iK^liottijärvi iflaskaEnon-
tekis hafva hos guvernören öfver U<
leåborgs län klagat, att svenska lap-
pars renar tillfogat dem eg skada på
400 fiuska m»rk, för hvilket belopp
de gjort anspråk på ersättning af
svenska statskassan.

— Förordningenangående
skydd for varuniärkin,hvil-
feeo skall lända till efterrättelse
från och med den 1maj 1889,
publicerades igårdagens officiela
blad.

Från Skandinavien.

— Skridskoklubben har sam
åkning med musik idag kl. 5— 7 e.
m ihändelse af gynsant väder.—

Gårdagens väderlek. För
gårdagens barometerminimum hade fram-
skridit till trakten af Eajana och med-
fört snö öfver nä9tan hela Finland samt
iÖstersjöprovinserna och norra Sverige
Emedan detsamma synes draga sig till
Hvita hafvet, och barometern etigit öf-
verallt, torde vackert väder med KW
vindar »och låg temperatur vara att för-
vänta. Himlen är merendels klar itrak-
terna af Östersjön och Bottniska viken,
för öfri£t mulen samt vindarne iall-
mänhet svaga.

dea 7 dennes tillförsäkratö;verkou-
duktören Gustaf Nord, som för sjuk
ligbet anhållit om afsked fråo tjenst«n,
en penßion nr jernvägsmedel af 804
mark om året, bvarhos senaten beslå
tit att, med afseende å den långa tid
Nord före l»»l»« anställning såsom koo-
daktör tillbragt istatens tjeust, ben
H K. M:t hemställa att Nord,utöfver
nämnda pension, måtte tilläggas en
extra pension af 400 matk om aret.— FolUrllga förrdra(en
Doktor P.Nordmann föreläseridap
söndag kl. V25— %Q "" m.på sven-
ska språket om Elias Lönnrot»v wt
professor E. Bonsdortf på tioaka
språket kl. G— 7 e. m. om kometer
och Btjemfall, samt återblick:hvar
dera i kemiska Laboratoriets bör*
sa (Nikolaigatao n:o 3 andra vå-
oiDgeo.)

—
Senatan har enligt Jernvägs-

maßoabl. den 23 sistvigne jancun
tillagt bromsaren Karl Edvard Sevou,
hvilken för styrkt »jnklighet erhållit
afsk^d fråo tjVnsieo, ett lifstids unaer
»töd af 100 mark em året*

—
AuiUkv vsuttsatFilasv Fa-

brikanteo J. Niwioi
näten föreslagit att åt conom u.åtte
öfverlemti£.3 förfärdigaudet af tör
jarnvägarnes i landet behoi nödig
rörelsematerial så^om vagnar m.r».
samt isådant afseende anhållit om
ett lån af 300,000 mark af allmän-
na medel.

venerisk smitta yppats bland befolk-
ningea å Tomtbacka egendom isagie
socken.—

Af Storfur*tendöniet
Finlands rörfaltulngs-Saiii-
lins för år 1889 car n:o 3 utkom-
mit innehållande: H. K. M. för-
ordning, em skydd för varumär-
ken.—

Butikstölderistörre ska-
la b»iv» noder denna vinter be-
drifvits häretädes af tveoue aibe-
tarehustrur, hvilka numera ertap-
par8 och häktats. I)Ät Btulna ut-
göres af circu 800 alnar diverse
tyger.

— Statsjernvftgarne. Passa-
geraretrafiken år I*BB m-dlörde en
inkomst af 3,922.011 mk 38 pi mot
3 609.565 ir k 96 pi ar I^B7. G>ds-

— Fotkskoleansias;. För af-
lönande af lärare vid högre folk-
skolorna i Koivteto socken ocb
Tammela socken har beviljats ett
årligt anslag af 800 mk för hvar-
dera skolan.

På förslag af hr J Tallberg be-
slöts att vid nästa möte nedsätta
en komité, bvilken skulle erbålla
iuppdrag att uppgöra förelag till
*rvode åt direkiiooee för dess ar-
betsdryga verksamhet för gillets
fromma.

Flere handelsföreningar iFin-
land och en iSverige hade anhål-
lit om gillets stadgar för att an-
vändas påsom mönster vid uppgö-
rande af stadgar för desamma.

För br K. F.Wasemus uttryckte
gillet sin tacksamhet och erkänsla
för den osparda möda han nedlagt
på gillets Btråkorke*ter.

En mängd delvis högst värde-
fulla gåfvor anmäldes.

Gillets egendom uppgafs vara
försäkrad till 22,000 mk.

Ur der året hade följande med-
lemriar med döden afgått: T.
Schictrtz, R. Lindblom, C. Kisel*fft
J. Lupander och A. Parviainen.

Medlemsantalet, som vid 1888
års ingång utgjorde 161, hade un-
der året ökats med 238. Unoer
«umma tid hade 18 afgått. Med-
lemsantalet vid årets utgåog ut-
gjorde 381.

Inkomsterna nnder året npptiago
til 20,216 mk 32 p:i mot 7,052mk
19 p:i år 1887; utgiftertm ute jorde
21,585 mk 22 p:i mot 6,148 mk 53
p:i år 1887.

U-safeen dertill att utgifterna öf-
vcrstiga inkomsterna bercr öerpå
att inredningen till den nya loka-
len betingat ett pris af 15,000mk.

Bokslutet visade dock en vinst
af 5064 mk GO p:i.

Från gillet* bibliotek hade auder
året tttgifvits 168 lån.
Iplikter hade erlagts 15 mark

75 p:i.
Boksamlingen hade förökatsmed

27 band.
Af br Renlund hade till densam-

ma förärats en rikhaltig samling
lexica och uppslagsböcker.

På tillstyrkan af revisorerna be-
viljades direktionen fn!l ansvars-
frihet för fjolårets förvaltning.

Eoär br J. Volontis den 1 juni
innevarande år önskade afgå fråo
handbafvandet af restaurationen,
beslöts att med första anslå rättig-
beten härtill ledig att ansökas.

För föranstaltande af ett släd-
parti inärmaste framtid nedsättes
en bestyrelse.

För inköp af nya böckör,för-
nämligast skönlitteratur, tillbiblio-
teket beviljades ett aaslag tt 500
mark.

Restaurationen hade sedan den
1 juni ombänderhafts af hr J. Vo-
loDtis.

—
Vid handelsgillets ordl

narle möteigår upplästes törst
årsberättelsen, ur hvilken vi med-
dela följande:

Året 1888, det 31:sta af gillets
tillvaro, n märkte sig genom co allt
större lifaktigbet, en förbättrad
fioansiel stäilniug ocb ett ökadt
medlemsantal. Af åtgärder under
året anfördes bl. annat: den 7 ja-
nuari föranstaltades en jal- ocb ny-
årsklubb med lotteri, bvilken med-
förde en inkomst af 1,908 mk 47
p:i; noder vårvintern anordnades
med biträde af orkesterföreningen
en serie klubbaftnar; den 4 april
erhöll gillet sina nya omarbetade
stadgar af guvernören stadfästade;
den 1 jnni inflyttade gillet ism
cya lokal; den 19 september invegs
densamma med en bal som öfver-
varades af cirka 200 personer;
under året utsågs handlanden F.J.
F. Sjöblom till gillets aiidra he-
dersledamot; fit orkesterföreningen
hade beviljats ett bidrag af 1,000
mark.

— Tid kotlklelen seuras
möteigår Anmäldes att tillsäll-
skapets bibliotek årgången 1888 af
Suomen Metsänboitolehtiblifvit för-
ärad. Derefter diskuterades ärjDii
co gåag om objsktet efter verbala
fiubstantiv samt om blixteDS. norr-
skenets etc. benämningar i de
skilda dialekterna. Eo hel mängd
ord som icke förefinsas iLönnroth
lexikon uppräknades.

Iförgår afied efter en längre sjak-
dotE enk«konBulinnan Augusta Wahl
ien ålder af G7år. Den afltdna hade
nnder sin lifstiigjort sig känd för
sin rika och aldrig svikande välgören-
het ocb skali derför säkerligen sörjas
<japt i fattigdomensboniDgar, dar hen-
nes varma hand eå ofta drifvit nödrn
på dörren och liodrat dagens elände.

(Wibl.)

Alexander Ramstedt^var en lif-
lig, varmnjertHd själ, som lätt bios-
sade upp, men äfven lätt nedslog»
af lifvets motigheter, och oaktadt
bvarken begåfoing eller flit sakna-
des, kunde han derför ej göra sig
gällande utom den 'trånga krets,
der lifvet stält honom, mender nan
troget arbetade isitt kall till det
Hista. Han efterlemnar hustruocb
flara barn, Frid med hans minne!
Ittrgår aflai efter långvarigt ii-

aa de kapellaveD iThusby, vicepastor
Viktor Wilhelm Krogell ien ålder af

t'»2 år, ilin var född den 15 juni
i827 iÖ.t^r-andom kapell, blef stu*
.ieot 1849 ch prästvigdes 1852. Se-
dan 1809, sälelts i20 års tid har
bio bmdfcsft k >pillansbefattningen i
Tunsby fersaailirg Krogell har med
*tnt i.re 3c3 c d-ltdgit idet kommuna
Ii iifv t på sia srt, der han under
ajAojr. år yr ordförande ikommu-
calonirndeu H n sörjas närmast af
-i hn"!rn, rödd Isnatios,I 5natios, och trebarn.

(N: Pr.)

AlexiDder lUmstedt tillhördeun-
der sia eeminariitid en litterärt be-
gåfvad ungdomskret», som räkna-
de J. H Erkko, O Wuorinen, deo
tidigt aflidna I*a Asp ni. fl. bland
sina medlemmar och byars första
synliga litterära produkt var alba-
rnet »Saomen saloilU*, som vid titt
åtkommande mycket slog an och
tvari ingingo flere styckenpå vers
och prosa af K , de senare atoaär
kände sig för en lifiig, poetisk bo-
rättarestil. Till författareakapet
drogs R. äfven seßare, så mycket
b<ins ansträogande kall det tillät.
Bidrag i «Suomen Kavalebti* och
i andra blad, det af honom sjel<
en kort tid utgifoa litterära bladet
-Läbeltä ja kaukaa», hans öfver-
sättningar af särskilda skol- ocb
barnböcker m eo. vittna derom.

Den aflidtie var född1848isam-
ma stad. Efter att bafva genom-
gått högre elementarskolan derstä-
des samt en kortare tid iörsöktsig
som landtmäterielev, blef ti»u vid
tjugo år elev vid Jyväskylä »cmi
oariam, derifråo bao atdimiltera-
des 1872. Oe följ*ude tre åreo
var bau folkskollärare iS:r Michel
ocb på samma gåog såog< ocb gyra-
o-Btiklärare idervarande Jyceam.
Från 1875 bar bau varit folkskoi
lärare i Biu /'ödeliestad ocb fråc
1876 redaktör för den deretädes
atgifoa tidoirgen >SsvodMdqB».

Ealigt telegram genom F. T B.
aflsd i går iNyslott redaktören
för »Savonlinna» folkskollärareu
Alexander Ramstedt.

— Dödsfall. Iförgår sjutiden
på aftonen siied bärstädes efter en-
dast ett dygns sjukdom, som man
förmodarinjarntörlamning, apote-
karen Alexander Nordström. Dcii
aflidne, som sedan år 1868 inne
både epoteket iKrouobagen, var
tödd år 1838 och sålunda vid sin
död 50 år gammal. Haa sörjes
närmast af ålderstigna föräldrar,
prosten Nordström iLsmpis ocb
dennes maka, född Hornborg,samt
af fldre syskon, slägtingar ocb
väaner.

Antalet beständiga ledamöter i
föreningen uppgick den 25 maj
1888 till 750, årsledamöternaa an-
tal utgjorda 1,203,— I?I M:m färd till Farls.
SåogarkÖren M. M torde numera
beslutit att gifva till en början en
folkkonsert iSocietetshuset föratt
o-bålla eiedel för den tillärnade
färden till Parisexpusitionenisom-
mar. Nittio man stark anar kö-
ren inskeppa sig på en för ända-
målet förhyrd åugare ocb styra
kosan direkt härifrån till Havre.
Bestyretaen bar också redan trädt
i underhandling med flare såväl
utländska som härvarande rederi*
er angående vilkoren för uppby-
randet af en lämplig ångbåt, me»
till något afgörande har det bär-
utinaan ännu ej kommit. Uppeg-
gad af utsigten till en så späo-
nande täflao som den hvilken Up-
salasångarenes beramade färd ned
till Seinestaden ställer iutsigt,
bar best>rälsen allaredan nu, in-
nao de luer näraliggande prakti-
ska åtgärderna äro vidtagna, bort
sig för iParis b«s derstädes vi-
»tände sakkunniga personer angå-
ende lämpligaste formen förkörens
uppträdande där. Och sålunda är
det redan en afgjord sak, att kö
ren om dess färd engång blir rea
liserad, kommer attlåta hörasig på
någon af do stora parisiska orke-
steranförareoes konserter. Iaf-
seende å de bidrag, som medlem-
marna halva att lemna till den
erforderliga ingalunda obetydliga
reskassan, bar bestyrelaen till
körens afgörande framställt sär-
skilda alternativa förslag, men
något definitivt beslut är ännu icke
fattadt idenna visserligen ganska
väsendtliga punkt.

iLöfgrenakadonationsfonden 4;480
mark.

tryck. . ...
Ur skattmästaren* » Mlll!-l«'?lc,

upptagna redovisai framgå*1 »M
beuållningen till 18*8 i »k. ihä-
rernas konto utgjorde 34" mark 44
p,, iritskolornas Koutu 2 603 mk
94 p., iHovingski foodea 241.30V»
mk 63 p., i Lindoareksk» doc-
tionsfonden 16,030 nik 90 p.,,
Längmanska toncien 5 500 mk »»ut

— Arvodestillskott. Ö/ver-
gtyrelsen för preesärendena bar sf
det till dess förfogande ställda »n»
slag för tilldelande af tillskottsar-
voden åt eu del pressombudsman
tillagt innebafvaren af pressonabuds»
mannabefattuiDgen i HuDgö stad
ett arvodestiiissott af 800 mk em
året.— Professor A. v. Beeker,
som af konstnärsgillet blilvit ut
sedd till delegerad för den flaska
konstea vid pariserexpositionenocb
dv»rom underrättelse redan åtgått
till utställningBbeBtyrelseu iParis,
har af konstnärsgillets komité bär-
städes blifvit tillerkänd ett arvode
af 4,000 mk, mot förbindelse att
ombesörja nödig dekoration af den
lokal ipalatset för de sköna kon-
sterna, som blifvit upplåten åt de
livska konstverken, samt att der
uppställa ocb ordna dea finska
konstafdelningen, bafva ledningen
ocb nppsigten öfver konstverkens
expedition till Paris oeb ombestyra
fleras återsändande tillhemlandet.
Äfven turistföreningen ecb skolvä-
sendet d»lv» hvärdera utsett ett
ombud, Kr F. M Mexmontan, för
att i den flaska paviljongen upp-
ställa dessa föreningars utställ-
ningsföremål; ocb uppbär hr >l^x-
montan härför 800 mk af hvardera
föreningen.

Telegrafverket. Afliden,
afförd nr rnllorna, den 12 februari:
telegraSsten af 2 klassen vid Bärga
station /röken Mithilda Biström.

Löneförhöjning till ett belopp af
384 mark årligen, räknadt från d. 27
nästvikne janu»ri, har tilldelat» tele-
grafisterne af 3 klassen vid Nystads
gr&nsa- och kontrollstation E Fn-
man och fru H. Wi>^i« för tjänst-
göring vid Hnghes .pp.r^iei..

Finska feottntfttreniu
«en« matrikel viim 'let dti< 2'>
maj 1888 har ouuieia utßoiuiiit i

Af dessa tvflor äro kommerHOrå-
det Knrtéag porträtt och »Mari»
med båroet« ämnade för verld«»x-
pesitionen i Paris. — Vi behöfva
icke säga HeteiDgfors koosiälukan-
de allmänhet att hr Edelfelt lika
litet nu soaa förut bjuder på all-
daglig medelmåtta.— PrahtlaUt prof för lärare-
tjensler i såu^ vid Ivceer och ele-
mentarskolor aflades igår vidhär-
varande fin*ka Eonnailyeeam af
fröken Vendia Forsatröm.

Vid finska fortbildniogslärover-
ket aflades igår praktiskt prof för
lärarianetjdDSter i matematik vid
landets fruntimmersskolor af frö-
ken Naemi Tthrman.

—
Hr EdrllVltft exposition

iAtbeneam af arbeten, hvilka ban
fullbordat sedan konstföreningens
fcostutställning, öppnasida;. lo-
komsten tillfaller ett välgörande
ändamål. —

Se för Cfrigt annon-
sen på annat ställe ibladet.

Dan lilla samlingen nya taflor
erbjuder mycket af intresse. De
Största dukarne ntgöras af två por-
trätt: af statsrådet Topelius ocb af
borgareståndets talman vidsenaste
landtdag, kommerserådet J. Kar-
ten, båda i naturlig storlek, det
förra knästycke. Dan åldrigeskal
den sitter vänd mot åskådaren i
ett mm, genom byars fönster ses
ett solbelyst landskap. Herr Kur-
ira är framstäld vid talmansbordet,
lyssnande till något andragande i
ståndet. Edelfelts obestridda mä-
sterskap iporträttet förnekar sigi
ingendera bilden.

Emellan dem hänger en liten
tafla, egnad att tilldraga sig en
särskild uppmärksamhet — det är
en bild af «Gods moder* med det
djfödda Jesus-barnet ifamnen. Ar-
tisten visar bär cc Dy sida af sitt
konstnärsukap, som det är värdl
att taga vara uppå.

Så en aqvareil, »Horatius ocb
Lydia», reproduktieß al en större
oljetafla, som Edelfelt målat iPa-
ris på beställning af en amerika-
nare — en latinsk idyll (Ödarum
liberlll, Ode IX), iparisisk ötver-
Sättning. Till den lättare pariser-
genren bör också en dam ipels-
verk, bröstbild i pastell.

Dessutom studier och skizzer,bl.
a. landskap från Köpenhamnsredd,
Haikko ock Saarisgärd (i Tanime-
la), saftigt målade eåsoni bos oss
blott Edelfelt kan det. Eu utmärkt
studie af en vid måltiden sittande-
bonde väcker minnen fras bokut-
ställningen, och antecknas mednöje.

Vid * återföreningens1
Borga ur«B»öte i förgår bevilja-
des» åt b€styr«ls3n fall decharge. Till
decsaK&a återvaldes ds itor afgåen-
de mediemsvarne. Föreningens till-
gångar uppgå för närvarande till nå-
eot fffror 44 000 mil. (Bbl.)

liesarmas nu ryktet att enkan Öster-
berg lofvat sitt ombad ihemlandethalf-
va arfvet, ifall saken vinnes, har det
betydliga arfvet hopkrympt bra dugtigt.
Skulle Österberg behållit sitt ihemlan-
det burna namn, skulle största delen af
dessa kostnader icke kommit ifråga

— i
sanning en dyr namnförändring.— Sordavala angbåtsaktle*
bolag har vid bolagsstämma besla-
tat att utdela 10 % af sistlidet års
inkomst. (ö.F.)— :lodjur ha under innevaran*
de vinter dödats iKivinebb socken.

(Wibl.)

eeneralguverntfrskansliet tillsänd Wasa
läns guvernör, tör att enkan Österberg
tillhandahållas.

Söndagen den 17 februari. 1889.
—

N:o 46.

Panseriesten iBjörneborg.
Björneborg,16 febr. Festen

för Pariscrutstallningen idag var
till träafesel besökt och iallo eär-
"leles väl lyck id.

(Genom Finska Telegrambyrå»).

Inrikes telegram.

— Helsingfors Arbetshem
och IVattherberjiebar sedan dess
inrättande år 1883 intill den 1 jan. inne-
varande år enligt Lördagsqv. varit anli-
tadt af 48,335 nattgäster, hvilka derstä-
des söktoch erhållit tak öfverhufvudet,
e» snyge sofplats cch vanligtvis älven
en anßpråkslös frukost. Följande tablå
anger besökandenas antal under de skil-
da månaderna af åren

1887: 1888:
Jan. 1,118. — 1,114.
Febr. 980.

— 1,'75.
Mars 1,048. —

1.262.
April 1,139. — 1,240.
Maj 864.

— 1,042.
Juni 620.

—
735.

Juli 576. —
605.

Avg. 572.
—

642.
Sept. 660.

—
789.

Okt. 972.
—

973.
Nov. 896.

—
911.

Dec. 1,050.
—

1,088.
Summa 10,495. —

11.576.— Httfthoiniens nya och
tidsenliga kägelbana är enligt
Lördagsqv. öfverlemuad till utförande
åt arkitekten F. Mieritz för 8,712
mark.

sång»
kör har beslatat att icke deltaga uti
täflingen i sång* och mosikfesten i
Wiborg MeniDgen torde dock vara
att noder festdagarna anställa konsert
å orten.

Landtbrukaren K. O. Tavela bar
boa senaten anhållit om faststiil-
lelse af stadgar för Kangasala me-
jeri aktiebolag.

trafiken inbragte år 1888: 5,618,219
mk 66 pi samt år 1887: 4,698,835
mk 60 pi. Ligges härtill extra-, t-j-
legraf- och diverse inkomster nppgick
totaliokorosten i fjol till 0,694.750
mk 33 pi mot 8.451,759 mk 34 pi
år 1887. Totalinkomsten1888 Öfver-
skjuter sålunda 1887 års med
1,243,000 eller med nära 11/imiljon.— in*»jerlrörel«en. Bonden
J. ÖJtermark har dos senaten av-
hållit om lås af allmänna medel
för inrättande af ett mejeri vid
Sykäräinenforsunderlydande Pelto-
kängas hemman n:o 61iTobolampi
socken.

HELSINGFORS DAGBLAD.

Tidningen utmärker sig genom en
typografisk utstyrsel sådan man kan
vänta sig af ett blad ntgifvet af typo-
grafer.

Till läsaren!
—

Om tontrycksplattor ur
kartong och celluloid.

— Om papperets
färgförändring.— Ommaterialens behand-
ling i boktryckerier.

— Från Typogra-
ternes förenings iHelsingfors senaste
månadsmöten.

—
Annonser.

— Af Typograftidning, utgif*
ven af Typografernas föreniogiHel*
singfors har d:o 1 (på svenska och
finska språken) åtkommit med följande
ianehåll:

—
Ny bok. >0m J. W. v. Goe-

thes skådespel Torqvato Tasso » Öf-
versättningar tillsvenska». Litteratur-
historiskt uinue af Oskar Bancken.
55 sidor.— Af Sporten bar e:o 2 utkom-
mit med följande iaoehåll:

Jagt och skytte: Hektors förstaripjagt.—
Tammerfors hagelfabrik. -- Norska

jagtförhällanden tör Sporten" af J. B.
Barth.

— Om stryckninet. Ea förbisedd
våda. — Ströddameddelanden:Praktiska
rön — Litteratur: Nylän iska jaktklub-
bens kalender för 1888. —

Breflåda.
—

Annonser.

738077'(i



Eonstantinopel, 16 febr.
Porten har lofvat ryska am-
bassaden att den snart skall
afbetala 50,000 turkiska pund
på krigsskadeersätlniDgar åt
Ryssland.

Badapest, 16 febr. Igår
qväll hade den till ordningens
upprätthållande utkommende-
rade militären icke någon kon-
flikt med befolkningen. Dom-
stolen har till olika fängelse-
straff dömt tjugu personer,
som vid gatukravallerna den
29 januari stulit och begått
våldsgerningar.

Det turkiska krigsskade-
ståndet.

Tsnardshni, 16 februari.
Enligt underrättelser från Kar-
ki och Buchara befinner sig
Abdurrahman fullkomligt o-
verksam iMasar-i-Sherif, vi-
sar sig alls icke för befolk-
ningen och vidtager alls icke
några militäriska anordniogar.
Importen af produkter från
Afganistan till Karki äfven-
som exporten af ryska varor
till Afganistan fortgår ånyo
fullkomligt obehindrad.

Oron i Ungern.

London, 16 febr. Times"
tror att oroniPetersburg med
anledning af afganska emi-
rens resa skall lägga sig, så
snart man insett atf Abdur-
rahman med sin resa till Tur-
kestan endast afsett att befä-
sta sitt välde i den till Afga-
nistan hörande delen af land-
skapet. Enligt meddelande
från Calcutta skall en engelsk
mission snart afgå till Kan-
dahar föratt der sammanträffa
med Abdurrahman.

Den afganiska frågan,

Höflig fråga till Finska
teaterns direktion.

Vore det :j oxtak ati äum cc-
noder detna spelsäsong upp-

sga »Regisa von Emmeritz?» 8tvo»
cet bar fl-ra år å rad blifvit spe-
idt å sfldau tid, då den studeran-
lo ungdomen ännu ej inkommit
ill etaden. osakligt vore äfveo,
joi det ånyo upptages, att det då
utulle gifvas cägon söndag.

Studerande, som ej sett stycket.

Att bolaget på eärskildt styrelse-
sammanträde beslutat underkasta sig,
( möjligen förekommande tvistemål,
iusk dometftls utslag, torde väl icke
/ara att motarbeta, förmodar jag.

Till sist vill j-g påpeka, att bola-
gets förbindelser till försäkringstaga
ren undertecknas på Allmänna lifför*
»äkriogebolagets vägnar af dess sty-
relsemedlemmar iStockholm och icke
>f dess agent. Helsingfors den IG
öbr. 1889.

Axel Åkerhielm.

Dat bolag jag enligt fullmakt här
representerar är »Allmänna IlflFörsäk-
ricgsbolaget», hvilket är svenskt och
har sitt hnfvudkoGter iStockholm.
Bolagets styrelses meoiig var att den
afdelnißg här sknlle benämnas «All-
mäona livförsäkringsbolaget» Finland,
icke fSr att det eljei väl klingande
Damset Finland, som snart skall re-
presenteras på en af verldens största
utställningar, sknlle gifva anledning
till bedrägerier och förfalskningar,
utan end&st och allenast för att be*
teckna Allmänna lifförsäkriogsbolagets
livska atdelning, hvilket äfven fram-
hölls inför Helaingfon magistrat, då
anmälan om bolaget der gjordes.

Få det att bolagets rätta benäm-
ning icke på något sätt skall bert
lilandas eller gifva orsak till misstro-
ende, har jag f.-ån styrelsen iStock*
"lola på tolegr&fisk väg anhållit om
och sed?rm»ra beordrats att uteslata
ordet Finland, hvadsn sålnoda All-
männa lifförs&kriogbolagets ädla syf-
temål och dess redbarbet icke vidare
torde vara tvifvel noderkastadt.

AUmäQDa lifförsäkriDgsbolaget och
speciell med afseende å tillägget Fin
land, tagit sig anledning kritiserabo-
laget, tioner jag mig föranlåten såväl
i bolagets som eget intresse till föl*
jande rättfärdigande.

— Pressmålet emellan komma-
nalstämmans iWiitasaari ordtörandeM.
Haneli ocb tidningen Keski-Suomis an-
svarige redaktör hade åter den 11 den-
nes bort förekomma vid rådstufvurätteD
i Jyväskylä, men leinuades beroende,
enär käranden återtagit sitt ansvarsyr-
kande. Åtalet gälde som kändt en i
Keski-Suomi intagen artikel medrubrik:
kommunalstämmans ordförande är handt-
langare åt qvaGksalfvare. (K.-S.)

Domstols- och polis-
ärenden.

Dea 16 feDraari o & taorg.

Vadorlekjtel egram.

Skeppslista
Shielda, 6 febr. Speed, fr. Åbo.
TarragODa, 1febr. Waaja, Dahlqvist,

t. Trapani.—
Wasa-ångaren Patrta ankomilör-

dags till Oadiz från Lo*dos.

— Spanmålsprisen å §:t ko
tersbarjrs börs. Finska handels-
osbaisffiaDDen iS:t Petersburg har i
skrifveSss »t den 11 innevarande fe
bruari hos handels och iuaasiri-x
peditioaen anmält att sp»uffiålspriBei>
å dervarande börs nnder förhane vec-
ka noterat»:
fiåg, per 9
pud, l»ett<> 8 Rub.,6: 50 k 7: -

Itagmjöi, i
mattor, per
9 brutto » 7: — 7: 10

Eagmjöl, i
säckar, per
9pudbrutto » 7; 25 7: 40

Hvete,per 10
puä, netto » 11: — 12: —

Harre, per C
puä, netto » 3: 75 4:

—
Korn,pr pud » 1: — 1: 15-

Sjöfarten söder omFinska
viken B^ltiscbport d. 12 febr. Red-
oeo är åter fullkomligt isfri

Handel ocii Sjöfart

*) Befrielsen fra den förste Ungdoms
Usaedelighed og dens Folger under fy-
sisk-etisk Kjönstorstaaelse. Foredrag til
Studenterne af Frederik Klaveness.

Allt det öfriga, som hör till upp-
fostran ihemmet, tror jag, såsom re-
dan blifvit sagdt, att vi alla äro så
ense om, att jag kan underlåta att
tala derom. Vi vilja alla, att barneß
lola uppfostras till sanningskärlek

och ärlighet, till flit och ordning, till
sjelfbeherskwcg ecb karaktärsstyrka,— emedan vi alla, som hålla af bar-
nen, gerna vilja, att dessa skola biif-
va nyttiga och lyckliga menoiskor,
och vi veta att detta endast kan ske,
då uppfostran har nått detta mål.

Men det är icke alieaast hemmet,
gom ntöfvar barnets uppfostran, det
är eckså skolan. Vi måste derfr
önska, att skolan måtte ega den or
?soisation, den form, som verkar mest
förädlande och i bästa bemärkelse
uppfostrande på ett barn, så att sko
tan icke endast gifver kan&kaper, uiau
äfven bidrager till att utveckla &1U
goda, menskliga sidor hos barnet.
Och här måste jag åter fråga, såsom
?i så ofta förut nödgats fråga dem.
»vilka icke vilja veta af reformer på
något område. Tycken i vurkiigeu
att resultatet af de härtill existerande
skolornas verksamhet är tillfredsstäl-
lande? utträder det väl nr skolorna en
oßgdom, som icke endast iahemtat
nyttiga kunskaper, men som bar fat;
«Ha menskliga sidor hos sig ntveck-
iade, allt rätt ocb högmodigt hos sig
iféllpadt, allt godt ocb ädelt framkal
ladt och styrkt? Ocb '-'i\r dessa gos-
sar och flickor, dessa naga män ocb
qvinsor blifvit mogna, fnllvuxaa mer-
oiskor och bilda det s afaid, som vi
lefva tti, visar sig då resultatet af
deras uppfostran och utveckling iett
«ämfund af män ocb qvicnor med rens
ocb starka karaktärer, ett samfund,
der allt godt och rättfärdigt ocb ädelt
rrifves och blomstrar? Elier om vi
icko kunna västa oss ett såd-.nt ideal
aamfuad, kuaaa vi väl om vårt sam
fuuiialla fall säga, att trots allt det
$yadiga och ofullkomliga, som finne»
deri cc'a som alltid skall finnas iaoa>
menniskors samfund, det deek är så
dant, att vi icke kuooa vätta att fa
det bättre, att der behöfves iogea re-
form; intet arbete, för att utveckla
mera godt och ueoskligt deri? Ja
om oågoa verkligen tycker det, så är
det ju bäst. att bau slår sig iremcii
förhållandena, sådana de äro

M-n vi, som icke tycka det, vi so.v
tro, att samfundet kao blifva myck-i
bättre än det är,vise förstoch främst,
på uppfostran, på skolorna, för att
fiona på orsaken tiil att Eå lä, indivi-
der växa npp till starka, kraftige
nsecniskor, hos hvilka allt godt fät
utveckla sfg och blifvit stärkt. Ocb
då ficna vi, att förutom de uiång.
mindrd fel, som kuuna vidlåda sko-
lorna, atgöres det stora gruadf.let u>
att de allt ifrån den fösstabartdomet
ocb senare hela ncgdotnen igenom —
beröfva gossar och flickor den välsig-
nelse och den fördel, som ligger idt
begge könens inflytande på bvar^ndra
Ialla civiliserade länder förspörjesdv
jemusides med Arbetet för qvinnosa-
ken en stark rörelseförsamuppfostrai— ocb det är om denca form — »t
skoloppfostran jag särskild t vilie tal
iafton. Resultatet af de skilda ako-
loroa för gossar och flickor hafva vi
ju nu Bett genom generationer.

(Forts.)

genom eget förvållande förstöraoch
hindra sitt lifs lycka.

Numera börja dock allt flere mO>
drar vakna till hsigt om hnru lätt»
siunigt det är att låta ett barn vara
utan vägledning idetta afseende, och
eå händer det ofta. att de säga iren
förtvifian: Ja men hvad skola vi då
göra? Vi förstå icgenting, vi veta
ingenting, vi stå alldeles vanmäktiga
Jag skelle önska att alla mödrar

—
och fäder med — iNorges land ville
läsa det föredrag, som teol. stud.
Klaveness nyligen ntgifvit. *) Der
skola mödrarna få goda råd ocb be-
sked om hvad de hafva att göra.Det
föredraget, tyckes det mig, att vi alla,
föräldrar ocb lärare, nnga och gamla,
borde vara stnd. Elave&es3 tacksam-
ma för.

Meteorologiska observationer
iHelsingfors.

bara skolan ocb nmgUoget med kam*
raterna gjort bonom hård ocb rå —
ja kall, känslolöa och likgiltig förhen*
neg ömhet Ocb omvänd, har mången
lärare formligen kämpat med hemmet
om barnet och åar nödgats se lmrn
allt det goda han sökt att isplanta
bos barnet, åter rycktes upp der.

Jag ar hörtberättas om en gamnal
hedersman, att han började uppfostra
sina barn, när de vero 6 veckor gamla—

då 8»t han dem nämligen ris byar
lördag, hela sällskapet. Ja, ris såsom
uppfostringsmedel tro vi en icke längre
stort på, men de flesta af osa ära ense
med den gamle hedersmannen derom,
att det är riktigt att börja barnens
uppfostran «a tidigt

—
ja, ännu tidi-

gare. Såsom vi alla veta hålla vinn
före, att barnets uppfostran begynner
från den stnnd det är afladtimodrens
lif. Och Bär man ser och har erfarit
hvilket inflytande det har både på
barnets lekamliga oca andliga beskaf-
fenhet, bara modren har haft det un-
der tiden innan barnet kom till v il
den, 82 kan man icks säga, tyckes
det mig, att det eniast är en hypotes,
det modrens tankar ocb hasdliogar
hafva inflytande på danandet af bar-
nets både lekamen och karaktär. Det
fiaoes mödrar, som äro så öfvertygade
cm sanningen bär»k, att de negaakta
»i? för alla oren», ondskefulla ocb
stygf* tankar ocb känslor, för att så
dant icke skall iimrka på deras barn
Jag bar hört en moder säga, att hon
var förvissad om att orsaken hvarför
jäst ett af Leuces barn var så särde-
les Jiiligt och älskligt var deo, att bo»
sjeif nåder den tiden hade haft det så
bra, hade varit glad och munter. Det
finnes kanske mången, som småler
hånfullt bäråt och säger, att jäst mot-
satsen äfven kunnat inträffa, — det
säkraste är ialla fall, tyckes detmig,
att »odlarna handla som om detvore
en bevisad sanning — så taga de åt-
minstone miste på den rätta siian.

Att barnats uppfostran begynner i
vaggan är väl ialla fall säkert, ocb
att denna saoniag ända till senaste
tid icke varit nog beaktad, d->t are vi
väl också ense om. Det bar nnder
de sista area blifvit allt mer och mer
högt och tydligt s?gdt ibland oss, att
orsak n till de. mesta eländet inom
»amfandel är osedligheten — att det
är denna fiende, som ulla, hvilkabys
dsa riogaste kärlek till sia li^ta, må
bjslpa till att kämpa emot. Men hvad
fjaaar det till att komma till nogdo*
men ocb tala om sedlighet och Helt»
beherskaing o.h renbet, sär denna
ungdom mången gåsg slit ifrån vag-
gan hnr öfvat sig ien last, mm far-
s-ört dess nerver, förslappat dess vilja,—

på det hala taget bragt den iett
lekamligt och aadligt tillståod, som är
sådant, att det för denna ucgiota «u-
dast låter såsom ett håa och en löj-
lighet, om man talar till d«n om åter-
hållsamhet ocb sjelfbeherskoiDg. Horn
fö.fara då en far och en mor med sin
lilla barn? Jo, medan de eörjatär dess
lekamliga och andliga väl iallt annat,
Oiverlerona de ät tillfälligheten hnru
det skall gå sed det iden e-ada sak.
?o«) kaa blifva bestämmande för hela
dess senare andliga och lekamliga nr-
veckliof. Fallenheten för löga ocb
tjafveri blir nppdagad och motarbetad
med skräck ech förfäran, men »n dö-
jelse för osedlighet, som kan förefinnes
till och med bos det lilla barset ocb
hvarigenom det kanske förstör sio
kroppsliga bels» och säkert något af
sin karaktär och sina »»alls» fdrmö
genheter, blir icke beaktad, — dea
lasten kan en hel barnaskara utöfva
hela »in barndom igenom, ut n att far
rob mor bafva nagoe aniog derom. Ocb
aldrig uttala» der ett varnabde ord,
som dock i de flesta fall både vari!
pog, för att hämma lastens otöfvande.
Ocb sär barnet sedan blir större ocb
börjar tänk» e ter samt vill veta be-
uket. om allt, som det ser omkring sig-—

ja, huru gör det då? Jo, far ocb
mor blygas öfver Guds ordning med
meaniskerca, de betrakta de natnriiga
tingen med så (öga v3rä2»ä, att de
undandraga sig att tala med sitt eget
barn om den saken, och så öfverlem-
nas det åt en rå lenare, åt lättsia
niga kamrater att upplysa barnet om
äez sakea, som barnet vill hafva be-
sked om, och desto ifrigare vill bafva
besked om, då det märker, att
det är något, som de fullvuxna vilja
dölja för det. Att kunskapen om na*
turliga ting, meddelad på ett orent
sätt at råa meoniskor, verkar som gift
på ett barnasinne, dat kunna väl de
u«^^ af oss bekräfta af egen erfarec-
kol. Och i!«t tjenar till intet att för-
äldrar *£g* :Ja» ffiea vi viljZ, att vårt
bara sksll vara okunnigt om lifvets
hemligheter,

—
V^l^t står icke bär

mellan kunsk&p och ovete2b?t, valet
gäHer endast om barnet ekall f* kur»
skapen på ett sätt, som verkar ned-
brytande för al!» rena och sedliga
tendenser och böjeherbos barnet,eller
om det skall få kunskapen på ettsätt,
som inger det vördnad för Guds ord*
uing med menniskorna ocb oro löratt

Förklaring.
Eaär en del af LufvoJstadens tid-

ningar, tillföljd af min ancoos om

Af hr A. Åkerhielm såsom ageiu
för»Allmänna iifföröäkringsbolageu
iStoc&helra ha vi, med anledning
af de af oss och andra framstälda
anmärkningar emottagit nedaastå*
eade föklariog, som vi införa till
den Kraft och verkan den haf-
va kac.

Från alliäfiliolen,

Kristiania, 16 febr. Berner
tramstälde i dag till stortinget
följande interpellation: anser
regeringen sigmed stortingets
nuvarande sammansättning e-
ga det för en parlamentarisk
styrelse erforderliga förtroen-
det inom nationalförsamlingens
flertal? På presidenten Stängs
förslag beslöttinget uppskjuta
interpellatio lens behandling.

Ministerkrisen i Frankrike.
Paris, 16 februari. Sedan

Meliue vägrat åtaga sig bil-
dandet af en ny ministär,
hafva svårigheterna för Car-
not betydligt vuxit, så mycket
mer som hvarje parti preten-
derar att få makten i sina
händer till tiden för hufvud-
valen. Man hoppas dock än-
nu, att krisen skall upphöra
i dag eller imorgon. Ofver-
allt är den meningen förbere-
dande, att den nuvarande
kammarens politiska existens
är omöjliggjord och att valpe-
rioden inträdt.

Norska regeringen och stor-
tinget.

TELEGRAM
till Hrfors Dagblad.

O betecknar klart. # betecknar snC.5) » näst klart, 5? » åska.
J . hnlfkhirt <^ . kornblixt£ " oädt.uiaidL j6k. * hagel.<* » mulet. . trindsnö.O " regn. «■ . dimma.

Siffran till högerom vindtecknet ntv»
sar viininaa styrka uti grader från »

-
lugnt till 12 = orka.,.

♦—

Förklaring af tecknen

Den 9 febr. Btnc-s.b<>'m barom. »tydlig
lii» 734. Petrosavodsk term. »tår— l3läs—18. — DenU tebv. Kaiana term. står24 lås -24, Scrda-vala term. står 15 läsT:for* terr.o. Btår 18 läs -18, W.Wolotscb»b ter.D. står 11 läs —11, I»e-trosaYodak vina står NI lås NEI. -Den12 feor. S:t Peterubuig väderlek otydliglä» Q, Archangel nederbörd utelennadläa 1. —

Den 13 febr. Haaparauda vä-derlok otydlig läs O, Haaparanda ter»,
otydlig läs —17, Riga term. otydlig Ida—13.

_
Den 14 febr. Datum för vä-der>eks'elegramiiteii uti JS 44 står 15febr. läs 14 febr., Wiborg barom. står759 läs 750, H.-fors himlahvaltvetß utse-endeotydligt lä» $. _

Den 15 febr. Da-
tum för väderl«kBtel.?grammen uti M55 stir 16 febr. läs 15 febi., Wasa term.står 8 lät —8, Sordavala term. »tår 13
»H —13.

Rättelser till väderlekstele-
grammen för flenaflte vecka.

Tempeiratnrens lägsta stånd... t

—
B,"*

« högsta » a. 20Nederbörd millim.. V.\~ l)t

Den15 Febr.

lieliingflox-s,
W. We»t«yathii;Tryoger^lBB9.

Ja, den eaa, d>.n euda, hade han älskat
outsägligt; Ben hon hade ej kunnat skydda
honom mot sig sjelf, hvarken genom sitt lif
eller genom sin döt.

Till en börjto, de första dagarna efter
hennes begrafoing, hade han inbillat sig, att
febern i hats ådior försvunnit. Han kände
den icke mera. Trött oca eländig hade ban
då i timmar, degar, inspärrat sig ihennesmm— idet ruta, der allt ännu var såsom det va-
rit, innan man bmit bort henne, der allt såg
nt som om hon ännn måste komma tillbaka.
Och då ban ändtligen kunnat förmå sig att
lemsa Eom, hade han ännu est par månader
lefvat stilla och allvarlig med sina barn. Hao
hade till och med törsöktatt åter börja arbe-
ta oca komp3nera ... men han hade ej mera
kunnat åstadkomma någonting. Då hade han
gripits af fCrtviflan öfver sitt bortslösadesnille,
och med förtvifian hade febern återkommit.
Han kuode ej uthärda stillhet och lugn

— han
kunde det helt enkelt icke. Han behöfde bul
ler, oro, ständig omväxling, rörelse och be-
döfcicg.

Han anförtrodde Mascha åt släktingar,
Mascheuka, hans Iill* förtjusande dotter, som
han tillbad och som han nu brådstörtadt skat-

Hao, som tanken på förintelse ingaf en
fasa, som ej kunde öfvervinnai

—
ban, som,

då han på gatan mötte en begrafning, alltid
vände bort hufvadet, och inte kunde fördraga
anblicken af ett lik

— han hade två nätter
å rad vakat vid hennes bår, utan att rörasig,
utan att taga någonting till »ig. Den andra
natten hade han somnat af oöfvervinnslig trött-
het. Han hade drömt om fordua tider, om
sia döda lyoka. Han tyckte, aUt han satt med
henne på terrassen till det landthus iFeters*
burgs närhet, der de tillbringade den korta
nordiska högsommareo. Det var en klar ru*
gusti natt, björkarna skimrade hvita motbarr-
trädens mörka bakgrund, och blommorna dof-
tade ljuft och vinden susade iträden.

De sutto bredvid hvarandra, haDdihand,
och hannes stämma nådde vek ocii smekande
hans Öra. Ofta skrattade hon; då skrattade
äfven ban, blott för det hon skrattade —

och
tryckte slutligen en kyss pä hannes mun.

Han vaknade plötsligt, en nattfjäril både
snuddat vid hans kind. Eandtooikring honom
var allt svart väggar, golf, tak — och der,
bredvid honota, oifcgifven af höga röi»k<igt
flammande vaxljns. .. Ack! . .. Huru skön
bon äonu var! Han lutade sig öf/er kistan,
lyftade henne upp ur de hvita atlaskuddarna
cea kysste henne.

Den isande kylanaf denna beröringträng-
de honom genom märg och ben, — för första
gången begrep han hvilket oöfver^tigligtsvalg,
som Öppnat sig mellan honom och henne.

teherrskat lig, ickeunderordnat siginågonting,
hade alltid predikat, att man måsteglömmasig
gjelf och både likväl aldrigsje.-fkuanat
göra det. Nej, under dessa vilda bscchaaalier,
ihvilka han under de sista femton åren rasat
fram, hade det dock alltid funnits sägonting
inom honom, som han icke kunnat tillfredsstäl-
la, som rysande tillbakavisat denna tiirigayra
p.*som en ömklig nödfalisnivSg...Iiet hela,
sade hnn måegen gång bittert till eig sjelf,
både detta eviga ms icke varit cågoLting an*
nat än en förvänd botgöring.

Han förnekade hvarja religion, till och
med pligtens; han lefde blott för cjutniogea—

men njutningen dog bort, då han rördevid
den; glädjen var i hans armar ett kallt, stel-
nadt lik.

Det enda, hvari han cåzgea gåitgkände
uppgå, >ar konsten

—
och no stod h»n ibe-

grepp att förlora makten öfver den...
Hans kompositioner, denna del af hans

konst, som verkligen låg honom om hjertat,
hade allt mera urartat tillett hopande af effekt-
falla kontraster, den inre stämma, som förr
inom honom sjungit så sköna såoger hade icke
varit nog stark att skaffa sig gehöridethög*
röstade virrvarret af h&os brokiga lif,utan
trött förstummats. Hans skapande kraft var
förlamad, och hans spel gick nedåt —

pari*
same må applådera hora mycket som helst;—

så visste han dock bäst sjelf, att det gick
nedåt.

—
Sedan mera än fyratio år konserter&da

han, och sedan tjugo år spelade haa samma

Då Kolja ko© för att aflösa fadreo i
döjsvakteo, fana han honom liflöa bredvid
kistan.

repertoire, en ofantlig repertoire, — rcen på
få undantag Lär,

— stä-idi^f deniamroa. Deo
tröttade boaoai; bi»n lyssnade icke meritillsig
sjr-lf då han spelade; blott emellanåt swög sig
allt ä-.inn det, som gjorde hans hotvai och
bjerta sjukt, ned ifingren, och d»i grät han
sig ut i toner, och det som vibrerade hos å-
börarue, då de borde llwom. var icke aåsom
de inbillade sig, beuodran för verideos Borste
violinist, utan medlidandet med en stor man,
som fö.t v,ili-U i konsten sökte återfinna det
ideal, som ban i lifvet förderfvat.

Larn långsamt tiden släpar sig fram;han
b.-de icke föreställt sig, att det skalle vara sa
obehagligt att vara ensam!

Allt flere
— allt flere af dessa benska

syner föresväfva honom. — Deribland finnes
prioaessor af blodet, vidare Bkönheter, efter
hvilk*s ynnest potentater lörgäfves hafva Btr^t-
var, beröm3a konstnärinoor, och slntlipen blt-ka,
fåniga flickor, som ett ögonblick af häoryck»
ning förlorat förståndet. Di nicka åt honom,
le förtroligt, alla samma leende af hejuligt
försiäni.— Dan ena inte bättre än den andra,— utbrister han vol, stampar igolfret, såsom
villa h&n trampa hela sällskapet dit ned. —
Dm ena som den andra. —

Då skiljer sig en gestalt från mängden
ecu träier fram till honom.

Hill sträcker armarna efter henne.— Natalia! ropar han — hon försvinner.
Dit var haLs huatru —

hniu tydligt
han sett henne!

Söndagen den 17 februari.HELSINGFORS DAGBLAD,1889.
—
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Nya Cigarrer
ElContante 12 p:ipr styck
Tom 15pri „ „
RosaCelcste17 p:i „
Mira 18 p:i „ „
LaEsperacza 20pripr st.
uti

Johannes Ekbergs
Ctearrbutik

48 AlexaJiderBgätan.
(711.)

Spis- & Knäckebröd
till billigt pris hov

Frrdr. Edv Ekberg,

52 Alexa^dersgatan 52.
OBb! Bröiietbakas eniigtaveusk

metod ocb hemsändes gratis ioom
H <l«iD£forB ftullarne). B:ställoiDgar
111 landsorten utföras med omgå
eade mot efterkraf. (3068)

DITERSe.
U*Hårarbeten emottages och transas
lör 20 p. lodet; flätor, lockar,chinjoager
och lödbenor säljes ytterst billigt; äfven
emottages flätor till tärguing hos

Johanna Larsson
Ricbardsgatan 4. (570)

FörDamerociiHerrar-
Starka och valsittande läderakoplagrgi

rikt urval »»lut prima gummigaloseher.
Soaré- och balskor från 4 mk paret hos

ELLA WERSCHINSKY.
Firma F. Claesson.
Alexandersgatan 9. (91

Kalisalter
ilager bos

(412) Wilhelm Kommonen.
09" Eo tretlig villa närbeten afBor-
ga med i! rum ocb 2 kök samt uthus
och trädgård, nära daglig ångbåts-och
jernvägskommußikation, Bäljes på för-
månliga betalnings,iikor.

Byar till 5,000 idetta blads kontor.
(525)

Gamla o. Unga män 11
anbefalles det ja3t iny betydligtI
ökad upplaga utkomna arbetet afI
med:rådet: D.c Muller om det

Störda Nerv- ochH
Sexualsystemet H

äfvensoni dess radikala botande tillI
nojrgrannt studium.

Pris inkl. porto 1 kr.ifrimärken.I
Edvard Bendt. Brannfcb\v*ijf.

Kungörelser.
3 R*"förseglade köpeanbudå
BP^HQK de å gårdoc .'V? 5 vi,k

Sliluadeo (förraLi^u>^ka gården^
hefiotliga åbyggnaderns, alteroa
tivt å samtliga byggnader eller å
eohvar af dem eärskildt, med för
bindelse att inom den 15 Lästko>ju-
ma&de april kafva byggnaderna
undanskaffade och platsen afröjd,
kunna inom tre veckor härefter,
denoa dag oräknad, inlemnas till
Drätselkammarens kansli, der äf-
ven närm&re upplysningar medde-
las.

Helsingfors Drätselkammare,se»
15 februari 1889.

På Drätselkammarens vägnar:
Alfred Norrmén.

(577) Leon.v. Pfaler.

SQT Få grand af Stadsfull-
mäktiges besiat anslås stads
trildgilrdsniästaretjensten bär
ställes ledig attafbugade kom-
petente bökande skriftligen an-
sökashosDrätselkammaren inom
trettio (30) dagar baretter,den-
nadag oräknad.Närmareupplys-
ningar erhållas å Drätselkamma-
renskansli Helsingfors Drätsel
kammare den 15 februari 1889.
På Drätselkammarens Tägnar:

Alfred Norrmén.
Leon. v. Vfaler.

(578)

M^ Tppbörd af afgitterne
tor konsumtion af vatten från
»tadens vattenledning för 1888
års fjerde Kvartal anställes å
Drätselknntoret i rådhuset al-
la helgfria dagar från och med
måndagen den 4.de tilloch med
fredagen den Bde instundande
mars kl. yy2il— 2pådageu.

Helsingfors Drätselkammare,
sen 15 februari 1889.
På Drätselkammarens vägnar:

Alfred Norrmén.
Leon v. Pfaler.

575)

DbHs" Förseglade anbua å öfver-
tagaodet af Helsingfors stad na*
derlydaode Fågebbeteo A«pnä< af
2,93 tuDclaDds areal å arrende för
fena år på da för stadens planta-
ger gällande arrendevilker, kanna
ioon två veckor härefter, denna
dag oräknad, till Drätoelkamm»-
ren inlemnas.

Helsingfors Drätselkammarenen
15 februari 1889.

På Drätselkammarens vägnar:

Alfred Norrmén.
(576.) Leon.v. Ffaler.

STÖRSTA LAGER BÄSTA
■HT lH^ ShBI jjaw^

med Jwgsta möjliga renhet och grobarhet,
såsom:
Finsk Timotej

hos mig; rengjord å special frörensningsmaskin
och hvarje säck af härvarande frökontrollan-
«t»lt analyserad och plomberad till 97°/ 0 gro-
barhet.

Finsk Alopecurus med så ovanligt höggrobar-
het som 81 proc, hvartill säckarne äro af
frökontrollanstalt plomberade.

Svensk Timotej, Svensk Rödklöfver,Svensk Al-
sikeklöfver, Kvitklöfver, Wicker m. m. m. m.

OBS.! svärjs säck i hela lagret är kon-
trollerad, attesterad och plomberad af Frö-
kontrollanstalt.

Priset billigast hos

Helsingfors, 3 Michaelsgatan3.

iIngemörbyrå,Lindqvist & c.'o,"äÄ; "täFb

l/t/V»»: kro^elll, »rvetsritmn^i', «t»ti»ll^ n«r»kuiii^«l inaiu /»eket.
Lso»r, t»k»to!»s, nit!lll« ock va^acke l^ylkar »,s t»2»tHI Utför:Projekr, aröetsritningnr,statiska beräkningar inom facket.

Levererar: Broar, takstolar, nitade och valsade ijetkar af bästa
vestjaliska jern, Räler af stål (fabr. Uliod, Dortmnnd), Tranxpt vrtabla! fält, skogs o industri-banor iemte rörligmateriel (Bochumer V erein),
Tradlinebanor,Påtkranar, Hissar ni. m. s, 18H)

~-^^ . i-" r.~—^~~M^w l^^BlTr^'l*HjTp\pHJ^^'7J^ T - i'.' H*~"*i~

Till salu.


