
en blick på Anton, som denne riktigt,
tolkade med: Seså, hjelp mig nu,din
stolle!

Och Anton började: Men min kä-
re — a—aä — a— Ja, sade onkel Börs, och på er
herr kusin tänkte jag äfven. Jag tänk-
te, när Groterjahn kommer till Con-
stantinopel, så ränner han sitt tjocka
hufvud fast, såsom en oxe, som med
hornen vill genom ett busksnår; du
måste resa med.

—
Ooh herr kusin,

lita blott på mig. Jag skall noghjel-
pa er igenom.

— Min Gud.är det icke
gamle Jahn från Lill-Barkow? och der-
nied rullade det lilla klotet bort emot
Jahn, som just med sin unge, brokige
fjäril till vän, gick förbi sällskapet.— Kors, för tusan; utbrast gamle
Jahn.

— Jag tror att man håller nå-
gon elagskreatursmarknad här påskep-
pet, efter den gamle såpsjudaren, hos
hvilken jag alltid handlat mina talg-
ljus, spökar här omkring?— Ja, det må ni väl säga. Men
gamla nienskor bli galna; när det reg-
nar köra de hem sitt hö.

— Nej, ser
man på! och dervid for han lös på
den brokiga studenten, —

unge herr
Beyer! — livad behagas! Har ofta
haft att göra med er salig far, köpte
alltid tio lispund ljus igången, var så
god som reda pengar, och nu träffar
jag sonen här ifremmande land och i
en sådan utstyrsel! —

och lian run-
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(Ur Samtiden.*)
I.

Naturforskningen har i alla tider
gjort fromheten stora bekymmer.
Om grunden för vår kristna trorub-
bades i och med hvarje invändning
mot den mosaiska skapelsehistoriens
ordagranna giltighet, då hade det
varit bäst för menskligheten att Ga-
lilei fått dö på bålet och att alla
astronomer blifvit omsorgsfullt utro-
tade med eld och svärd. Lyckligt-
vis har erfarenheten visat, att veten-
skapen, som sysselsätter sig med
upptäckande af lagarne för densyn-
liga verlden, långt ifrån att beröfva
meniuskorna tron på en allvis och
allgod försyn,ratt fattad bidrageratt
uppehålla och stärka den, ooh äfven
det okunnigaste barn inhemtar nu i
folkskolan begrepp om jordens ställ-
ning i verldssystemet, som varit en
hädelse för sextonhundratalets teo-
loger. På samma sätt har det gått
med de geologiskaupptäckterna: det
är icke längre en gudsförnekelse att
tro på jordens tillvaro utöfver de
sextusen år som den bokstafliga bi-
beltolkningen funnit vara dess rätta
ålder, och det har icke blifvit någon
revolution, fastän våra almanackor
icke längre, såsom för ännu blott
tio år till baka, berätta att detta år
1871 "hålles för att vara det 5872
ifrån verldens skapelse". De enkla-
ste läroböcker för folkundervisnin-
gen börja redan ottupptagaden åsig-
ten att vår jord utvecklat eig från
sitt töckenembryo under oberäkne-
liga tidslängder, och att ordnade
menskliga samhällen funnits flere tu-
Sen år före vår tideräkning.

*) Vi begagna tillfället att ytterligare
fästa uppmärksamhet vid denna imänga
afseenden intresseväckande veckoskrift.

stationen Zchortau ett militärtåg,
som förde det andra pommerska
;renadierregementets fusiljerbataljon
rån Leipzig till Berlin. Under vä-
gen lösslet sig af okänd orsak loko-
motivet från de öfriga waggonerna,
och när detta i nattens mörker för-märktes, gnfs signal och lokomotiv-
föraren hejdade lokomotivet samt
sökte i sakta mak föra det tillbaka
det öfriga tåget till mötes. Emel-
lertid hade banan på detta ställe en
stark sluttning, så alt helt plötsligt
det öfriga tåget kom frambrusande
med ytterst häftig fart samt stötte
emot det tillbakagående lokomotivet
med en sådan effekt att de 6 när-
maste waggonerna kastades in i el-
ler ofvanpå hvarandra och delvis
sönderslogos. Inalles 21 soldater
dödades och 44 sårades, de flestasvårt, vid denna sammanstötning, och
förvirringen var i nattens mörker
länge högst stor, tills man antände
en stor eld med det kringströdda
virket och sålunda upplyste denhem-
ska scenen.

endast å sådda ängar är den lof-
vaode, hvaremot vexten å de natur-
liga ängarne ännu föga utvecklat
sig, men om varm väderlek suarl
inträffar är dock att hoppas en me
delmåttig höafkomst. Hvarken öf
versvämningar, isbränna eller mask
hafva skadat gräsvexten; och har
tillgång till tjenligt utsäde ingenstä
des saknats, hvarjemte förråderneal
spanmål i länet äro tillräckliga till
nästa skörd. (f. A. T.)—

Ett reseunderstöd af 300 niarU
för bivistande af det instundande
landtbruksmötet i Göteborg har af
finska hushållningssällskapet tillde-
lats spts sekreterare, mag. A. Ny-
länder. (Å. U.)—

Borgfi-Kerro jeruTägen. Vid sam
maiilräde införmagislralen har Borgå
stads borgerskap igår till tvenne af
sin stads framstående köpmän, kon
sulerne Åberg och Eklöf, öfverlåtit
den staden gifna koncessionen på
bibanan Borgå-Kervo. Man har skäl
antaga att banan snart skall komma
till stånd.— Förstördt Targyugel. Från Kuru
skrifver en korrespondent i Tamp.
San. att en smed inom en vecka i
socknen påträffat tvenne vargbon,
det ena med sju, oet andra med
åtta ungar,hvilka alla fingo sin bane.
Isamma blad förmälesatt en man

i Ikalis denna vår under sökningef
ter dylika bon förstört 14 vargar.—

Den konsert, som i förrgårgafs
af sångerskan m:me Alexandrova och
pianisten Sokoloff var icke så fåta-
ligt besökt. M.me Alexandrova eger
en välljudande och uppöfvad röst,
som med nöje höresi koloratursång,
hvilken äfven synes vara hennes star-
kaste sida. Hr Sokoloff, som icke
kan förnekas teknisk färdighet, syn-
tes dock lernna betydligt öfrigt att
önska rörande den uppfattning och
färg han inlade i de af honom ut-
förda konsertstyckena.—

Teater. vDen Vilseförda^gafa
äfven vid den andra representatio-
nen i går för ovanligt godt hus och
rönte det lifligaste bifall. Särskildt
anslog den andra akten, der också
den iallmänhet så melodiös» musi-
ken idenna opera når sin höjdpunkt
i duon emellan Violetta och Ger-
mont, som af fr. Harling och hr
Arlberg utfördes med ett verkligt
mästerskap, samt i den derpå föl-
jande kavatinan, som ger hr A. till-
fälle att utveckla hela det djupt
fängslande behaget i hr A:s böjliga
röst. Hr Dahlgren återgaf med vär-
me och insigt Alfredos parti.
Idag uppföres Douizettis "Kär-

leksdrycken,71 denna gång med full-
ständigt orkesterackompagnement.
Det är den sista representationen,de
lyriska artisterna gifva härettides.— Rättelser. Igårdagens blad
(stadsupplnganjförekommaföljande tryck-
fel: 2 sid. 1sp. 4 och 5 rad. revolution,
bör vara resolution, 27 rad. svartgamla,
bör vara svartgula, och 2 sp. sista raden
(i texten ofvanför följetongen)broderier,
i st. f. draperier.

dan numera den czechiska opposi-
tionen lofvat att sända deputerade
till riksrådet. Det samma skulle för-
modligen eke äfven med den böh-
miska Inndldagen, sedan man troi
sig kunna förmå czecherne att låta
representera sig i riksrådet på så-
dant sätt, att böhmiska landtdagen
skulle blifva försatt i tillfälleatt vo-
tera sin dock i några punkter modi-
fierade s. k. deklaration under form
af en adress och regeringen derpå
förelägga denna adress förriksrådet.
Mot detta vilkor skulle czecherne re-
dan ha ingått på att skicka depute
rade till riksrådet.

Österrikiska militärorganisationen
kommer att undergå någon förändring
sålunda att vid sidan af de 24 akti-
va divisionerna bildas 10 nya terri-
toriell* sådaaa, älvensom att fältar-
tilleriet ökas i den proportion, att
det kommer att bestå af inalles 182
batterier med 1,456 kanoner. En
par onödigamilitära högskolorskulle
derjemte indragas.
IUngern hafva komitatsvalen af-

gjordt utfallit till förmån för det mi-
uisteriella partiet, som segrat i 48
komitat, medan oppositionen behållit
majoritet blott i 7. Resultaten i9
komitat är ännu obekant.

En korr. till "Constitutionnel" från
England försäkrar, att brittiska re
geringen lifligt sysselsätter sig med
sällskapet "Internationale" och dess
agitationer. Gladetone skulle tilloch
med hafva för afsigt att framläggn
för underhuset en motion, som skul-
le gå ut på habeas corpus aktens
upphäfvande i hela England. Kabi
nettet vore fast beslutet attinödfall
med våld undertrycka hvarje mani-
festation iLondou till förmån för
Pariser kommunen, och med anled-
ning häraf hade ordres blifvit sänd»
till Winchester och Chatham attskic
ka till London 2 infanteri- samt 1
kavalleri- och 1 artilleriregemente.
En liflig rörelse rådde af samma an-
ledning inom alla det engelska sam-
hällets klasser och de frivilliga
skarpskyltarne höllo sig beredde att
försvara lagen och egendomen. Ilan-
(lelsluiinrarne i Manchester och Li-
verpool hade ien med 6,000 aktade
namn undertecknad petition besvurit
parlamentet att omedelbart vidtaga
energiska åtgärder emot hvad de
kallade "den internationella pesten",
och deras petition slutade med föl-
jnnde hälft bibliska tirad: "Må la-
gens svärd utan barmhertighet träffa
desse moderna filisteer, likasom för-
ut Israels arm gjorde det, och Guds
folk skall vara räddadt".

—
Detåter-

står att se, om korns uppgifter hål-
la streck.
IFlorens har italienska regerin-

gen låtit upplösa ett b. k. "demo-
kratiskt internationellsällskap", som
kort förut' bildat sig i denna stad
och vid flera tillfällen uttalat sina
sympatliier för Pariserkommunen.

Enligt ett Madrider blad skola 7
spanjorer hafva blifvit dödade af
Marockos maurer och spanska rege-
ringen afsändt tvenne fregatter till
Tanger för att begära upprättelse.

Presidenten Grant har lyckats för
må Förenta Staternas kongress att
samtycka till införandet af den nya
bestämmelse, att aspiranter på stats
embeten framdeles skola underkastas
en pröfning, för att utröna deras

kompetens att skötasinaåligganden.
En af dugliga och aktade personer
sammansatt kommission hade blifvit
nedsatt för att närmare bestämma
arten af denna pröfning.

Lustresan till Constantinopel.
Af Fritz Eeuter.

Åttonde kapitlet.
(Forts.)— Kors för tusan! Är ni icke ——

? Jo, sannerligen är det ickehan!— Herr Beyer, huru kommer ni hit,
och huru ser ni ut?— Jag studerar för det närvarande
i Jena, och vi bära grönt,rödt och
gult.— Ja, jag ser det. Ni är ju grön
och gul öfver hela kroppen; men ni
är ju landtbrukare och icke student?— För det närvarande studerar jag
ekonomi iJena.—

Såå? Kå, har nidå redan kom-
mit underfund med, genom hvilken
slags artificiel gödning penningpungen
fortast blir späckad? skrattade dengam-
le och skakade hjertligt denungemun-
nens hand.— Nej, det vill jag icke säga. —
Men säg mig, hvad har Karl för sig?

Det är skada, att vi ickelängrehaf-
va tid att lyssna till deras samtal, ty
vi måste nu gå till ett annatåterseen-
de. Helena hade genast känt igen nn
Karls glada, trofasta vän, ehuru <iet
af den mörka landtinanspuppanblifvit
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Kort sagdt, han såg ut, som min kä-
re vän apothekaren, doktor Grischow
iStavenhagen —

dåförtiden lefde han
ännu — skulle hafva tagit den mest
narraktige af allagardeslöjtnanter,sku-
rit honom i små strimlor, destillerat
honom tre gånger, samt derpå tappat
honom på flaskor, samt hällt treskräd-
dargesäller dertill — och sedan sålt
honom som kräkmedel.

Det är en temligen stark pris snus,
skall många säga, och jag säger det-
samma; men mor Groterjahn delade
icke denna åsigt, ty hon hade knappt
fått ögonen på herr baronen, innanhon
sprang emot honom, och

—
här må-

ste jag dock säga att bildning är nå-
gonting rart —

och hade hon icke su-
tit så djupt ibildningen, så skullehon
hafva fallit honom omhalsen ochkysst
honom, icke för sin egen skull, nej!
för Helenas.— Min Gud, herr baron, herr ba-
ron!—

Ah!—
Herr baron, denna öfverraskning?— Åh!— Herr baron, hvad förskaffar oss

denna lycka?— Ja, lycka, sade Anton.—
Huru är det möjligt, att ni

——
herr baron, här

—
min dotter El-

]pti , __
llurmed ville hon nu presentera den

omtalta dottren, men hon hade al det

Den katholska organen "Vater-
land" försäkrar, att Hohenwarts ka-
binett ingalunda tänker upplösariks-
rådet i Wien, ulan blott vill för-
stärka anhängarue af federnlismen
genom att få älven Mähren och Böh-
men derstädes fullständigt represen-
terade. Ioch för detta ändamål
skulle Mährens Itindtdag upplösas,se-

de mest vanlottade. Det är lätt for
oss, efter vårt ärofulla uppvaknande,
att tro på vår nations storhet, men
för elsassarne ar det svårt att lämpa
sig efter denna idé. Idjupet af de-
ras sjal lefver ständigt hoppet, att
furhållandena kunna förändra sig en
dag, och när de franska fångarne,
som i detta ögonblick passera förbi
i länga rader, tillropa våra soldater:
"Vi återse hvarandra!" finner detta
ord ett eko uti elsassiska hjertan.

Men om jag också kan uppfatta
detta, så förefalla mig dock dy stän-
diga grälen med de tyska gensdar-
merna temmeligen absurda. Nustun
alla dagar kan "Strassburger Zeitung"
inregistrera nya domar öfver unga
brushufvuden, till detmesta af fransk
nationalitet,som icke kunnat afhålla
sig från att komma i handgemäng
med gensdarmerna". —

Förf.tror sig,
besynnerligt nog icke kunna förklara
detta annorlunda, än att Strassbur-
garne omedvetet efterapa Pariserop-
positionens förfarande, för hvilken
det likaså utgjorde ett favoritnöje
att tumla om med kejsardömets "ser-
gents de ville" och han påstår, att
dessa ständiga skärmytslingar mer
nn allt annat imponerat påNapoleon
111 och trots hans alla försigtighets
mått, ingitvit honom den största re
spekt för den idet hela så vanmak
tiga franska oppositionen.

Såsom ett tillägg till denna Wac-
henhusens skildring af stämningen i
Elsass må det omnämnas,att,enligt
"National Zeitung", en verkligbatalj
egt rum den 22 juni iStrassburg
mellan soldater af den tyska garni-
sonen och från Tyskland återvän-
dande franska fångar, hvilka under-
stöddes af befolkningen. Stenar, ja,
till och med kokhett vatten nedka
stades på de tyska soldaterne från
de närmast belägna fönstren. Det
heter, att talrika arresteringar med
anledning häraf egt rum.

Följande cirkulär från kretsdirek
torn i Möhlhnusen,dr.Schultze,blöt
tar en annan sida af agitationen i
Elsass:

nTill hrr. muirer, poliskommissarier,
gensdarmer och polissergeanter inom kret-
sen! Få bangårdar och andra talrikt be-
sökta ställen hör man ofta från barnska-
ror ropen: BLefve Frankrike! Ned med
Preussen!" och andra dylika utmanande
skrik. Med anledning af gjorda förfråg-
ningar vill jag meddela Eder att dylika
harmlösa uppträden

—
för så vidt de el-

jest icke oroa allmänheten— icke må be-
ifras i polisväg. Skulle hår och der nå-
gra fullvuxne finnas med i hoparne, så
låten dem lugnt skrika med barnen".

26 franska deputerade hafva till
nationalförsamlingen inlemnat enpe-
tition, hvari de begära att universi-
tetet iNancy må utbildas till ett
fullständigt dylikt, sålunda att de tre
fakulteter, som befunno sig iStrass-
buig, förflyttades dit. Deiigenom
skulle man närmast vinna en härd
för den franskabildningen, sommak
tigt kunde motverka det germanise-
rande inflytandet från det universi-
tet, tyskarne vilja upprätta i Strass-
burg.

—
Utnämnd. Kejserliga senaten

har den 22 innevarande juni till or-
dinarie kommissionslandtmätare i
Wiborgs län utnämnt och förordnat
extraordinarie kommissionslandtmä-
tåren Järnefelt.— Finsk undmfite. Svenske un
dersåten, extra landskauslisten An
ders Engelbert Hedman, oom genom
nådig resolution af den 7 i denna
månad blifvit antagen till H.K.M:tß
undersåte i Finland, har den 22 in-
nevarande juni inför guvernören öf-
ver Nylands län aflagt föreskiifven
tro- och huldhetsed.— Årsveiten. Guvernörernes till
H. K. M:t aflåtna underdåniga be
rättelser om årsvexten:

Ifrån guvernörsenibetet i Wasa
län:*)

Rågen har i allmänhet ett ganska
lofvaDde utseende. Dock har den
ännu ej gått iax.

Vårsådden har i anseende till kall
och otjenlig väderlek ej kunnat verk-
ställas å vanlig tid. Särdeles i Pe-
dersö, Kuortane och Laukkas hära-
der har den oj afslutats förr än un-
der de första tio dagarne af denna
månad.

Brist på utsäde har ej egt rum.
Poläterna hafva ännu ej kommit

upp.
Ängarne hafva ej tagit skada af

is eller öfversvämning. Ej heller
har klagan öfver ängsmask försports.
Gräset är likväl ringa försigkommet.

För närvarande gifves det icke
annan anledning till några särskilda
farhågor, hvad årsväxten angår, äo
att vextligheten står inemot två vec
kor efter det vid denna tiden van-
liga.

Spanmålsforrådcrna i länet be-
höfva före skörden icke förstärkas.

Ifrån guvernören öfver Tavaste-
hus län:*)

Angående årsvexten i länet får
jag såsom underdånig berättelse i
djupaste underdånighet afgifva att
rågen, som under sistlirine höst un-
der gynnsam väderlek utsåddes i van-
lig tid och före vi< terns nnkomst
väl utvecklat sig, under våren fort-
farande vid tjenligt väder fortskri-
dit i sin utveckling och låter hop-
pas en god afkastning. Endast å
de få ställen, der rågsådden skedde
efter den vanliga såningstiden, bar
rågvexten blifvit svag och ojemn,
hvilket äfven är förhållandet å en
del illadikade åkrar med lätt jord-
mon, hvarest nederbörd och kylig
väderlek under våren verkat att råg-
vexten glesnat och ojemnt utvecklat
sig. Axbilduingen har försiggåttny-
ligen och rågens blomning ännu icke
vidtagit. Under tjenlig väderlek har
äfven sådden af vårsädet gjorts, men
denna har i följd af långvarig kyla
i jorden och regn skett efter den
derföre vanliga tiden, hvarförebrod-
den först nyligen uppkommit; pota-
tissättningen har också försiggått
först under nästförflutna dagar. Till
följe af stark kale i jorden efter
sistlidne kalla vinter med ringa snö,
och kall väderlek under våren, har
gräsvexten långsamt fortskridit och
| *) Utan datum? Dagbhs not.

oväntade mötetblifvit så upprörd, att
hon tog miste om händer och istället
för Helenas hand fick tag iPovls näf-
ve, och innan hon kunde hindra det,
stod den lille slyngeln framföre baro-
nen, betraktade honom nedifrånoch ro-
pade: Det är herr baron von Unken-
stein. — Ah, jag såg er redan igår.
Ni stod ien brun paletot och vände
ryggen till. Jag sade det genast åt
Lena, men Lena ville ju icke.

O, din ogudaktige slyngel, skall du
förderfva det herrligaste möte,dinegen
moders glädje! —

Denne enfaldigepoj-
ke hade vetat det, Helena hade vetat
det, och hon visste ingenting.

Men en hustru, som har riktiga ner-
ver och en smula galla samt ett litet
stycke lefver och ett stort stycke bild-
ning reder sig snart ur en förtretlighet
och Anton var henne dervid till god
hjelp. Han hviskade i hennes örasam-
ma ord, som han alltid sängdags kom
fram med: — Fatta dig ikorthet: fat-
ta dig ikorthet, min dyrbara Jeannette.

Och hon fattade sig i korthet och
började: herr baron, denna öfverrask-
ning— Ja, det må du väl siiga, sade en
grof stämma bakom henne; det hade
du väl icke tänkt dig, Hanna, att din
gamle onkel också ikulle komma med,
och onkel Burs rullade inmidtutikret-
sen.—

Det är onkel Börs,det är onkel

"Moniteur universel" innehåller en
kort, synbarligen af Versailler-rege-
ringen inspirerad not om de fem
franska biskopames petition, hvari
de af nationalförsamlingen begära,
att Frankrike måtte intervenera till
löimån för påfvens verldsliga makt.
Bladet kan, medall aktningsfull sym-
pathi lör den hel. fadren, icke dölja
för sig, att ögonblicket är illa valdl
för att uppmana regeriugen till en
intervention. Det enda verksamme
medlet mot de lidanden, hvaröfver
kyrkans öfverhufvud klagar, består
enligt det den klerikala saken tydli-
gen tillgifna bladets åsigt deruti, att
påfvens situation ställes under Eu-
ropas kollektiva skydd, i stället för
under Frankrikes speoiela. Franska
regeringen kau icke göra annat, än
at* genom alla möjligamedel åväga-
bringa en samstämmighet härom mel-
lan stormakterna, i det hon framhål-
ler att påfveus oberoende intresserar
hela verldens katholiker.

Enligt en förklaring i den mini-
steriella "Provinzial Corresp." skall
ett mindre antal tyska trupper, än
man förstantagit, qvarstannaiFrank-
rike, för att bilda den tyska ocku-
pationskorpsen derstädes. Icke 9,
utan blott 7 divisioner d. v. 8. en
styrka af omkr. 70,000 man skola
qvarlemnaa af samtliga de 18 tyska
armékorpserna, och de Frankrike å-
liggande omkostnaderna förockupa-
tionshärens underhåll förminskas så-
lunda betydligt.

Stämningen iElsass skildras i ett
bref till "KöloisoheZeituug" från den
tyske skriltställaren H.Wachenhusen
på, ett så drastiskt sätt, att vi ej
kunna neka oss att meddela några
utdrag derui: "Jag håller före, säger
hav, akt det är med Strassburg som
med hvarje sårad kropp. Så läuge
såret ännu icke är läkt, darra ner-
verna och fibrerna vid minsta berö-
ring. Det är icke utan afsigt Strass-
burgnrne städse vilja fästa vårablic-
kar på åsynen af ruinerna och spå-
ren af eldens härjningar. Se der en
räkning att uppgöra, tyckas de säga
os&, repareren förstde skador,Igjort
osa, sedan skola vi få se. Hvarje
bevis på välvilja, vi slösapå dem,
betrakta de från sin ståndpunkt blott
såsom en snara, afsedd att fånga de-
ras eympathier. De tyckas ännuic-
ke hafva förlåtit oss, att vi skjutit
på fredliga borgare

—
likasom det

skulle gifvas något annat sätt att
bombaidera en fästning, — och tid
efter annan hör man dem äunu yttra:
»Om vi icke hade blifvit förrådde,
skullen Iännu icke vara i Strass-
burg"

—
och de tänka vid detta sitt

ologiska resonnement icke på, att
detta är detsamma som att säga: "Vi
skulle föredraga att blifva bombar-
derade ännu idag". När en dygdig
elsassisk moder emottager vid sin
härd en fransk soldat, som återvän-
der från fångenskapen, tror hon sig
ännu hafva inför sinaögon ett af sina
barn, hvars smärta hon söker lindia,
idel hon lugnar sitt egetlidaude

Allt detta är ganska naturligt och
har blifvit rättvist erkändt af furst
Bismarek. Man får icke glömma,
att, medan elsassarue, i skuggan af
den franska örnens mäktiga vingar,
tillhörde en stor nation och trodde
Big sjelfva stora

— vi andra tyskar
då ännu voro ett rof för en politisk
misére, som icke kunnat förleda ens

—
Svenska fornniiuuesförcuiiiKeusam-

manträdde förlidna veckn till ars
möte i Örebro. Bland dervid när-
varaude personer nämnas älven våra
landsmän magister Aspelin, som vid
en utflykt till Göksholmen i Hjel-
maren hållit ett föredrag, och kan
didaten Castrén.— En fruktansvärd jernviigsolycka
träffade den 22 juni i närheten af

Börs, ropade Povl och skuttade som
en skata omkring dem.— Ja, Hanna, sade den gamle såp-
sjudaren, ser du, jag tänkte som så:
du har lemnat ditt yrke, det sköter
dina tre söner;Zamel slagtarnemligen
oxarne och levererar talgen,och Adolf,
som jag installerat imitt ställe, stöper
ljus och kokar såpa; och Bernhard,
som är den äldste af dem, är köpman
och drifver det hela. Och så tänkte
jag: du måste ändå engång unna dig
ett nöje,du måste återse detställe,der
du förtjenade dig sådana vackra pen-
gar; och huru glad skall ej din sy-
sterdotter Hanna bli, när hon får se
dig.

Det kunde man emellertid icke det
ringaste märka. Hanna hade af skräck
och fasa låtit armen sjunka, och det
var naturligt. När man sticker den
orätta ändan af en tänd cigarr imun-
nen är det gement, när någon vill luk-
ta på en flaska eau-de-cologne och tar
miste och får en flaska salmiaks-spiri-
tus under näsan, så är det äfven ge-
ment; men mycket gemenare är det,
när man just har råkat på en baron
och så får en gammal såpsjudare un-
der näsan skuffad på sig.

Fru Jeannette tyckte sig äfven af
blygsel vilja sjunka under jorden för
herr baronen; till det yttre lftt hon
ioke så mycket märka det, meu i sitt
inre vred hon sina händer ochkastade

en brokig fjäril. Hon var glad deröf-
ver, ty det var som en helsning af
slumpen oss tillsänd då vi ifremman-
de land råka en menniska, som icke
har någonting annat med sig, än att
hon känner det käraste vi iverlden
ega.

Jag har sjelf en gång varit mäkta
nära deran, att falla en uppenbar tjuf
om halsen, för det han var från den
stad, ihvilken min kära hustru <ir
född och uppfostrad, ty jag satt då-
förtiden lika djupt i kärleken, som
han möjligtvis iodygder. Och om den-
ne vagabond vid nämnde tillfälle hade
dragit mig penningpungen ur fickan,
så skulle glädjen lika hastigt hafva
förvandlats isorg, som nu hos Hele-
na, ty då hon vände sig från Karls
vän, så hvem stod framför henne?
Herr baron von Unkenstein!

Helena hade alldeles ingen orsak att
blifva rädd, och att hon likväl blef
det, derföre måste man anklagahennes
oförHtånd.

—
Herr baronen var enmild,

vacker man, hade vackra, svarta ögon.
som stodo något långt ut ur hufvudet;
hans mun var så liten, att den på sin
höjd kunde gå och gälla för ett knapp-
hål, som en skräddare af Guds nåde
satt honom midt ansigtet, ty den ne-
dre delen derat' var temligenlång. Om-kring knapphålet hade nämnde skräd-dare satt någru fransar, uom hanisitt
oförställd insmorde medallehavde krum.



lenburg hörttalas derom,herr Grobian?— Groterjahn, sade Groterjahn.— Ah, jag ber!
—

Ser ni, dender
stackarn, öfverste Miuheli gjorde mig
till kommerseråd, men

—
du store

Gud! —
vår egen makt är blott rin-

ga, han har ju icke makten — etor-
hertigen har makten.

Under detta samtal stodo Jochen
Khdin och Povl vid bogsprötet och
talade ett par förnuftigaordmedhvar-
andra.— Povl, sade Jochen, se så, nulig-
ger du tillsammans med din far och
den utländske köpmannen, och jaglig-
ger med Frans Nemlich, jag ofvanpå
och han under.— Ja, så bör det vara. Du satt ju
alltid iklockarskolan ofvanom honom.— Ja, Povl, du är en präktig poj-
ke med dina dumma qvickheter. —
Vet du, hvad han nu gör? Nu kal-
lar han mig alltid »herr Klffihn". —
Herr Klahn, säger han, vi måste nu
vara goda vänner. —

Gerna för mig,
säger jag; men akta hufvudet der nere
när jag spottar.

—
Nå, Povl, du är

en präktig en, ropade han, ty Povl
hade hoppat upp på bogsprötetoch red
nu fram längs detsamma. —

Povl jag
säger dig, att det går olyckligt! ropa-
de han åter, och klef med detsammauppför bogsprötet och började rida ef-
ter Povl; —

pojke, jag säger dig, att
du ännu faller ivattnet lör mig, och

herr "Jahn"; mitt namn är Groter-
jahn, och jag vill icke sofva isamma
hytt som herr Jahn;herr Nemlich skall
sofva inne hos mig och min son.—

Herr Groterjahn, det låter sig
icke göra. Den herre ninyligen nämn-
de är anbragt i förstäfven, der alla
ungherrar hafva sitt logis.— Hvar skall min herre ligga? frå-
gade en röst,hvilken Helena igenkän-
de såsom Jochen Kleéhns.— Här, sade uppassaren.— Det tillåter jag icke! skrek herr
Groterjahn.

Helena sprang upp för att förekom-
ma en olycka. — Pappa, lugna dig.
Allt blir nog bra, sade hon. — Och
du, Jochen, sätt till en början hit di-
na saker; jag vill först tala med din
herre.— Ja, fröken, gerna för mig. Men
vår unge herre Karl har just sattmig
hit för att se efter min herre.—

Hvar är din herre?— Ja, hvar skulle han väl vara?
Han står deruppe med den brokiga fo-
geln och ser ned ivattnet.

Helena sprang uppförkarat-trappan:
Onkel Jahn, kära onkel Jahn,ödethar
fogat det så, att du skall ligga isam-
ma hytt, som min far, och det kan
dock icke rätt gå an.—

Nej, min dotter, det går icke an.—
Vill du dä icke byta mednågon

annan herre?

—
Utnämnde. Guvernören öfver

Nylands lä» Iinr deu 28 nyssv. juni
utnämnt och förordnat extrnordina-
rie landskanslisten Anders Engelbei t
Hedinan till landskanslist vid denna
länestyrelse i ledighet efter till an-
nan tjerist befordrade iandskanslisten
Carl Fredrik Ekliolm. (F. A. T.)—

Universitetet. Till lektor ifran-
ska språket lärer grefve G.Ph. Arm-
felt vara utnämnd.
Iafseende å det litterära under

stödet för utiikes resor, hvilket ny
ligen af konsistorium tilldelats juris
utr. kandidaten W. Eneberg, lärer
universitetet blifvit underrättadt om
att kansler funnit godt att förändra
dispositionen al detsamma derhän,
att det blifvit tillerkänd t kemiedo
enten Wahlforss.—

Teater. Den välkända operet-
ten "Kärleksdrycken" utgjorde slut
punkten af de svenska lyriska arti-
sternas korta sejour härstädes och
gafs för fullsatt salong, med mycket
bifall.

Det varma emottagande Helsing-
fors alltid gerna skänker dessa ar-
tister, låter oss hoppas på ett snart
återseende.—

Hrr Arnoldsson och Behreus an-
lända, enligt i går erhållna under-
rättelser, hit den 6:te dennes och
gifva sin konsert om fredagen eller
lördagen.— Kt Au utlandet återvände i går
efter ett års frånvaro professorn,
kanslirådet E. af Brunér, som varit
utrest att söka bot för sin vacklan-
de helsa.— Väderleken har sedan några da-
gar slagit om till den mildaste .som-
marvärme. Åskregn ha då och då
fallit.

På hafvet har tjoekau varit hin-
derlig för kommunikationerna. Dag-
mar anlände i går från Stockholm
efter tro dagars resa.— Trollsländan n:o 26 utdelas idag
och innehåller: "De värnlösa", forts.
fr. föreg. n:r.—

Ur ett bref från Rom af den 9
juni från en resande svensk medde-
la vi följande:

uMånga af konstnärerna synas vil-
ja stanna här hela sommaren. Bör-
jesson håller på att utföra sin vaok-
ra grupp u^Egirs döttrar"på beställ-
ning af drottning Olga al Wilrtem-
berg; Walter Runeberg, som är gift
och har två älskliga barn, har nyss
slutat en vacker grupp och väntar
blott på lägenhet, föratt kunna hem-
sända den till Finland.—

Stor bokaffär. Hr L. J. Hierta
i Stockholm har i dagarne till herr
Hj. Linnström försålt sitt betydliga
boklager för, efter hvad det uppgif-
ves, 130,000 rdr.—

Om landtliriiksniötet i Götheborg
skrifves i Posttidningen: På exercis-
heden uppstår i dessa dagar en
mängd af byggnader, som redan bör
ja gifva en föreställning om de di-
mensioner, hwiri det förestående
landtbruksmötet kommer att framstå.
Kring hela heden, hållande omkring
1,600 fot i läng och 600 fot ibredd,
en areal alltså af circa 18 tunnland,
löper ett plank, hvartill, på södra
sidan, vändas gaflarna af stallbygg-
nader för hästar och nötboskap,hvil-
ka fortsättas iifven på en del af de
närmaste sidorna. För hästar utgör
antalet stall 6, hvardera inrymmande

Lustresan till Constantinopel.
Af Fritz Router.

Åttonde kapitlet.
CForts.)— Hella, mitt barn, baronen och nu

såp
— — bums, stötte hon emot a-

sken.— Hvad är det, min kära dotter?
Har det händt er någonting? Har det
händt er någonting ledsamt? —

Hvad
är det ni säger om baronen och om
såpa? Har han icke tvättat sig?— Nej, tante Lina, kom och hjelp
mig; vi vilja lägga min mor på den
nedersta sängplatsen; hon är sjuk.— Jo, gerna, min dotter; tag ni
henne under hufvudet, så tar jag föt-
terna. Se så, skjut nu bara sakta in
henne. Och ni, min kära dotter, må-
ste ligga helt stilla, ty annars stöter
ni emot med näsan. Ja, som sagdt,
trångt om plats blir det.

Då nådde fadrens stämma Helenas
öron; nu var det äfven på ett annat
Btälle på sned.— Herre, jag tål detej,ropade hen-
nes far.— Men herr Jahn

— — — hör-
des en uppassare utbrista.— Drag för tusan med ert simpla

(Se N:o 154-173)

ufgifvande några ytterligare forsk-
ningsresultat kommit till stöd för de
deri uttalade åsisternn.

Fflr en sådan den lefvande skapel-
sens kontinuitet, som Darwin förkun-
nar, tala i företa rummet de fossilier
som de sieta årens forskningar i o-
väntadt stort antal bragt i dagen. I
ojemförligt öfvervftgande flertal äro
de fossila organismer som vi finna
inbäddade i de geologisk» aflagrin
garne närmast beslägtade med de
omedelbara öfver- och underliggande
formerna, hvilka följaktligen existe-
rade omedelbart före och efter dem,
och de bilda, med högst få undan
tag, endast olika arter af samma
sliigte. Antalet af dessa undantag
förminskar sig oupphörligt, allt efter
som undersökuingarne utsträckas till
angränsande trakter och likformiga
geologiska bildningar på olika punk
ter af jorden.

Åfven iett annat afseende talar
geologiens erfarenhet mot det ryck-
visa ingripandet af den skapande
makten i den formbildande naturpro-
cessen, nemligen genom alla landt
djurens beroende af likartade bostä
der med dem som befolkades af de-
ras något annorlunda formade ome-
delbara föregångare. Hafsdjuren ide
äldre som i de yngre aflagringarne
hafva öfver allt gemensamma slägt-
drag, emedan de lätt kunde förflytta
sig ifrån den ena punkten af jorden
till den andra, hvaremol landtdjuren
af ett visst slägte voro inskränkta
till särskilda nejder, af samma na-
turliga beskaffenhet med dem som
beboddes af deras förfäder. Derföre
finnas i Sydamerikas diluvial- och
pliocenbildningar lemningar af pung-
djur och tandfattige, som i de dju-
pare tertiärlagren hade motsvarande
former af till en del kolossal stor-
lek, och till hvilka de nu lefvande
arterna ganska nära sluta sig, hvar-
emot Europa och Asien under ter-
tiärperioden beboddes af väsentligen
samma daggdjurstyper som ännu be-
folka denna sammanhängande konti-
nent. Sydeuropa var äunu vid midten
af denna geologiska period förenadt
med Nordafrika, sammanhängde på
flere ställen med Mindre Asien, och
hade med dem samma djurracer ge-
mensamma. Bosporen, Dardaneller-
na och Gibraltars sund vorodå ännu
icke genombrutna; den gamla verl-
dens ofantliga tjockhudar, elefanten,
noshörningen, flodhästen, Asiens och
Afrikas idislareslägten, deras stora
fruktansvärda kattor, deras apslägten,
vandrade obehindradt från den ena
verldsdelen till den andra, liksom nu
jaguaren, bölapanoch ttögdjuretvan-
dra obehindradt fram och åter öfver
Panamanäset. Samma förhållanderå
der i Australien, hvars både räxt-
och djurformer starkt afvika från
Asiens och Afrikas; de fossila landt-
djuren som blifvit funna uti Welling-
tondalens berggrottor visa uteslutande
den Australiska typen, till exempel
de kängurun-lika arterna Notothe
liutn, Wombat och avdra.

Det lins likväl vissa så att säga
kosmopolitiska djurarter, som icke
voro så strängt bundna vid en vins
jordfläck,utan vandradeöfverganska
vidsträckta områden. Dit höra ta-
(urarterna, som redan under miocen-
perioden utbredde sig Öfver Europa,
Asien och det dermed ännu i ytter-
sta norden vid Behringssundet sam-
manhängande Arnerika. Det var vid
denna tid icke blott de nu mera af

Litteratur.
Darwinismen.

I.
(Forts. fr. n;o 173.)

Den nya teorien, den så kalladeDarwinismen, gjorde allt ifrån första
början ett oerhördt uppseende och
mötte icke blott från teologernas si-
da utan äfven af många naturfor
skaie den mest åtgjorda ovilja.
Hvart skulle det taga väg^n med
mensklighetens tro pä en högre be-
stämmelse,menade man, om manrub-
bade dess förvissning om ett ome
delbart gudomligt ursprung, och der-
hän måste det ju komma, om någon
ville förrycka en bokstaf afdenmo
saiska berättelsen, att Gud i tidens
början skapade alla djur på jorden,
i hafvet och under himmelen, hvart
efter sin art? Hvad den omsorgsfulle
och mot alla förhastade slutsatser
ytterst misstrogne detaljforskaren al-
drig uttalade, det utsade med så
mycket större tillföreigt andra såsom
förfullständigande och naturlig följd
af hans lära, och förkunnade, med
en tvärsäkerhet,som ingenting kunde
rubba, och en illa dold skadeglädje
öfver den ideella naturbetraktelsens
nederlag, att menniskan, långt ifrån
alt kunna berömmasig af ettgudom-
ligt ursprung, och såsom sådan ett
föremål för en speciel försynensom-
vårdnad, i rätt nedstigande ledaren
ättling af apan, och att hennes be-
prisade andliga företräde endast är
en följd af den hjernans tillväxt och
egendomliga utveckling som omärk-
ligt egt rum under omätliga tiderym-
der och oräkneliga generationer.

Darwin sjelf har sedermera utta
lat sig i denna stora och i hela det
menskliga lifvet djupt ingripande frå-
ga, uti det denna vår iLondon ut
gifna arbetet The descent of Man,
menniskans härstamning. Det är vår
afsigt med dessa uppsatser att för
våra läsare framlägga i ett öfver-
skadligt sammanhang hvaddennyare
vetenskapen har att säga oss om de
lefvande varelsernas uisprung, och
vi skola i det följande också komma
till menniskan, men först vilja vi en
stund dröja vid arbetet om arternas
uppkomst och se, om under de tolf
åren som förflutit efter dess första

*) Denna kungörelse var införd först i
I'öiTgardngens olliciella blad, således sed-
narc än insändarens anmärkning i H:l'ors
Dagblad. Red.

tillika en utställning att ega rum nf
oljemålningar, förhvilka lokaler blif-
vit upplatua i Chalrnersska slöjdsko-
lans hus. Denna konstutställning,
som anordnas af konstföreningens
sekreterare, arohitekteu V. v.Geger-
felt, och till hvilken flera hundra
taflor redan blifvit anmälda, kommer
att öppnas i medlet af Juli månad.—

Teatrarne IParis. Till N. D. A.
ekrifves:

Det har talats mycket om det sto-
ra inflytande, som teatern i sin myc-
ket beprisade egenskap af uppfo
stringsanstalt skulle komma att utöf-
va på udet nya Frankrike". Det är
slut nu, har man sagt, med dessa
andefattiga, omoraliska pjeser, som
utmärka décadenceperioden under det
andra kejsardömet; hädanefter vill
Frankrike ej veta af annat än man-
liga och ädla skapelser, i harmoni
med den nya, höga och ädla anda,
som sedan republikens pånyttfödelse
Äfven pånyttföder folket!...

Så sade man. Och vet ni livad
som skett? Ett stort evenement: fée-
riet har återtagit besittningen af sin
goda siad Paris. På la Gaéte går
Hvita katten på nytt af stapeln med
Thérésa och kommer, vilja vi hop-
pas, att fylla saisonen. På Ambigu,
Chåtelel och Cluny gifver man me
lodramer iden hemska genren, på
Gymnase någonting liknande, och
man kunde gerna gifva ändå sämre,
iy publiken strömmari alla fall till,
såsom man nästan aldrig sett ma-
ken. Hvad skall det då tjena till
att gifva nya pjeser? Operan och o-
péra Comique hålla sig stilla.

Men hmu går det då med ude
manliga och ädla skapelserna?" Jo,
på samma sätt som det förmodligen
går med uden nya andan".—

Btiron Kothschild iParis har haft
den lyckan, att af de 144 storaegen-
domar, som han eger i Paris, har
ingen blifvit förstördhvarken under
belägringen eller under communens
uppror; han har i dem icke ens för
lorat sa mycket som en fönsterruta.— Tysk-franska kriget har medfört
iakttagandet af en företeelse afegen-
domlig art, hvars vetenskapliga för-
klaring väl bör vara värd mödan.
Man har nemligen på alla orter,och
det i temligen vidsträckta kretsar,
der större slagtningar egt rum, fun-
nit, att fält och trädgårdar förete eu
tafla af tröstlös förintelse af all ve-
getation. Alla växter hafva antin-
gen alldeles gått ut eller ock växa
de mjokf! glest och skjuta tnyoket
slankiga upp i höjden och göra det
intryck, som om de hade blifvit be
spmfiiiie med syrehaltigt vatten. En
landtbrukare, som tillfrågades derom,
kunde icke skrifva denna beklagliga
företeelse på den sistförflutna vin-
terns skärpa, utan trodde fastmer
orsaken ligga uti den ofantliga mängd
krut, som sedan krigets början un-
der 6 månaders tid blifvit uppskju-
tet iFrankrike. Krutet frambringar
nemligen, så snart det antändes,
svafveleyra i luften, denna sprider
sig då i atinosferen i vidsträcktare
kretsar, drifvee af vinden ännu läng-
re och nedfaller slutligen med dim-
ma eller regn på växterna och dö-
dar dem, på samma sätt som under
regn och starkare dimma den från
skorstenarna utströmmande öfverflö-
diga ångan från kalk- och tegelug-
nar verkar till och med på aflägs-
nare afstånd.

25 liä^tar, varande dessa byggnader
alltså beraluiado lör 150 hästar;ko-stallen, för 50 djur hvardera, äro
fjorton till antalet, hvadan här in-
rymmas 700 nötkreatur. Härtill kom-ma 2 hus för lår, 2 d:o försvinoch4 för fjäderfä. För redskap och ma-skinerier, som ej få stå under bar
himmel, uppföras fem skjul. När-
mare midten af heden reser sig en
hög korsbyggnad, 90 fot ilängd och
bredd, för trädgårds- och åtskilliga
jordbruksaMer. Här blifverplatfor-
men för mötets öppnande.

—
Ett

mindre hus derintill är egnadt åt fö-
remål från jagtens och skogshushåll-
ningens områden.

—
En betydlig

byggnad, 140 fot i längd och 40 fot
i bredd, uppföres för fisken-utställ-
ningen.

—
Det nya exercishuset,på

hedens norra sida, kommer att in-
rymma de föremål, tillhörande 12:e
gruppen, som rubriceras "alster af
husslöjd och landtbruketß binäringar",
för hvilkas inrymmande dessutom
kommer att uppföras ett annex på
exercishusets vestra sida. Ett mot-
svarande annex på östra sidankom-
mer att upptaga mejeri-produkter:
smör och ost.

—
Härtill komma slut-

ligen byggnader förrestauration,bil-
jettkontor, m. m. Alla dessa bygg-
nader, Iiv nitilI ritningar uppgjorts
af architekten v. Gegerfelt, och
hvilkas utförande är öfverlemnadtpå
entreprenad åt flera af stadens verk-
sammaste byggmästare, framstå med
en konstruktion, som gifver dem för
det dervid ovana ögat en egendom-
lig charakter. Det är principen af
trianglar, i stället för vår vanliga
fyrkantskonstruktion, som härblifvit
genomförd och som utan tvifvelkom-
mer att blifva föremål för mycken
uppmärksamhet och skilda meningar.

Rikhaltigast representerade äro
grupperna af afvelsdjur,hvaraf,ifrå-
ga om nötboskap, anmälts utmärkta
djur från de mest kända, framståen
de boskapsstammar i landet. Af
gödboskap hur anmälts ettantal sär-
deles väl gödda djur. —

Ladugårds
produkterna blifva mycket rikhaltiga
och Bohusläns fiske kommeratt fram-
träda i stora dimensioner. Af landt-
bruksredskap och maskiner blifver
utställningen betydlig. Ea mängd
engelsk redskap kommer att deri in
gå, hvaribland må nämnas Fowlers
ångplog och ThomBons ånghäst. Äf-
ven svenska fabrikanter, bland hvil-
ka må särskildt nämnas Götheborgs
mechaniska verkstad, komma att
framträda med rika utställningar af
vackra tillverkningar. Af 12:egrup-
pen,alster af husslöjdoch landtbruks-
binäringar, komma några grenar att
blifva särdeles väl representerade,e-
huru man synes komma att sakna
profver af husslöjd från en och an-
nan provins, som skulle kunna er-
bjuda sådana nf intresse. Antalet
anmälda utställare i denna grupp
uppgår nu till öfver 400. — De ar-
tificiella gödningsämnena, säideles
superfoefaterna, blifva rikt represen
terade, likasom ock den nya indu-
strigrenen träoljetillverkningen, hril-
keu synes komma att erhålla en stor
framtida betydelse. — Afdelningen
för spanad och väfintager, som van-
ligt, första rummet i fråga om ut-
ställarnas antal.

För mötets diskussioner och en
del af dess byråer har rector Sehil-
ler benäget upplåtit realgymnasii när
belägua salar.

Under landtbrukemötet kommer

vatten genomskurna förbindelseva-
uarne som gjorde sådana vandringar
möjliga, utan också det ojemförligt
varmare klimatet, hvilket med den
rikaste palmvegetation betäckte Si-
berien, det arktiska Nordamerika och
sjelfvft Kamtschatka. Den närvaran-
de skapelsen känner tapirer både i
Sydasien och Sydamerika, hvarföre
också Humboldt, som på sin tid icke
kunde göra sig full reda förorsaken
till denna företeelse, anmärkte att
naturen iSydamerika "reproducerat"
den Asiatiska tapirformen.

Ån märkligare är hvad den jem-
förandeanatomien ochpaleontologien
tydligen gifva vid handen,atti forn-
tiden furmos talrika förbindelselänkar
äfven mellan sådana klasser, ordnin-
gar och familjer som i den närva-
rande skapelsen synas stå mycket
långt skilda från hvarandra. De mel-
lanliggande och förmedlandegrenarne
af det stora stamträdet hafva under
tidernas längd bortfallitoch gått för-
lorade; det fordras nemligen en före-
ning af inånga särskildt samstäm-
mande omständigheter för altbevara
fossila qvarlefvor åt efterverlden.
Men just under de sista tio åren
hafva många sådana öfvergångsfor-
mer kommit i dagen, mellanlänkar
mellan de stora ordningarna, som
mer än allt annat tala för en sam-
manhängande radföljd afskapade va-
relser.

Sålunda stå många generiska for-
mer af våru närvarande däggdjur
temligen isolerade och förekomma
oss såsom hemska gengångare från
en förgången verldsordning, till ex-
empel å ena sidan däggfiskarne (ce-
tacéerna), å andra sidan tjockhudar-
ne, (ill hy ilken klass som bekant
höra elefanten, noshörningen, flod-
hästen, tapiren o. s. v.; men under
tertiärperioden fans det en hel rad
af besiiigtade arter, hvilka jemte de
nu lefvande arterna bilda en sam-
manhängande utvecklingskedja. Vi
påminna endast om Dinothenum gi-
ganteum, som genom hufvudets form
synes beslägtadt med cetacéerna,
men genom sin tandbyggnad med
tapiren, under det att från underkä-
ken framspringa tvåhuggtänder,med
hvilka han likt valrossen kunde i
brist af ben liksom med ett varpan-
kare hjälpa sig fram på stränderna.
Hvad är han dä om icke en mellan-
länk mellan de växtätande sireuerna
i halvet och de kolossala landboen-
de pachydernierna? Det lins andra
fossila typer som på det närmaste
sluta sig till tapirerna, andra åter
som bilda bryggan mellan flodhästen
och elefanten, åter andra, hvilka på
samma sätt slå en bro öfver det sto-
ra svalg som i den närvarande ska-
pelsen skiljer de enhofvade djuren
från idiwlrtine. En af vår tids mest
framstående paleologer, J. G.Bronn,
yttrade med särskildt afseende p&
den Darwineka stridsfrågan, att de
utdöda djurformerna från molass-
(tertiär)-perioden i sina fossila re-
ster visa oss förmedlande läukar mel-
lan Ijockhudame och idisiarue i en
sådan varieteternas mängd och mång-
faldighet, att det icke längre är möj-
ligt att draga annat än eu fullkom-
ligt godtycklig gräns mellan dessa
båda stora ordningar.

Det är bekant att tillvaron af ru-
dimentära organer, det vill säga sä-
dana som icke kommit till utveck-
ling, redan länge väckt forskarens
förundran, men först Darwin har

TillRedaktionen af Ilfors Bagblad
Helsingfors Dagblads redaktion be-

hagade hänvisa sin korrespondent—
X

—
i n:o 170, rörande hans arti

kel om Illustreret Tidende's pris, till
kungörelseniFinlands Allmänna Tid
ning n:o 147.

Tidningsexpeditionen.
Med ledning af ofvanslående svai

hafva vi sökt upp n:o 147 af Finl.
Allm. Tidning och på dess baksida
funnit eu kungörelse af tidningsex
peditören Boisman *), att priset på
en del utlandska blad, deribland på
Illustreret Tideude blifvit förhöjd!
härstädes tillföljd derafatt
set* blifvit det. Huru det emedler
tid hunger ihop med detta uinköps-
pris", som synes vara förhöjdt ehu-
ru tidningens eget prenumerations-
pris enligt v&r insändares utsago är
lika högt som lön, har tillsvidare
förblifvit oförklaradt.

Redaktionen.

— Gerna, min dotter, om jag blott
visste med hvem.— Jag skulle mycket gerna göra
det, sade herr Beyer artigt till Helena,
men jag skall ligga i förstäfven.

Den gamle gick fram till den lille
vänliga köpmannen från Thuringen och
sade: Min käre herre, ni ser så vän-
!ig nt

—— Ah, jag ber, jag ber.— Att jag gerna vill göra er ett
förslag. Vill ni göra mig den tjensten
att byta sofplats med mig? Ni kom-
mer då tillsammans med denna unga
dames fader.— Ah, jag ber. Damerna hafva
alltid makten. Och hvad heter den
herrn om jag får lof att fråga?— Det är en egendomsherre Gro-
terjahn från Mecklenburg.— Död och pinaj Egendomsegare
från Mecklenburg, ja, ja,dehafvamak-
ten.—

Vi kunna således antaga att ni
går in på bytet.— Jag ber, jagber. Dustore Gud,
hvarföre icke?

Och härmed gick sällskapet ned i
kajutan. Den gamle Jahn gick förbi
sin fordne vän, kallade på Jochen och
sade:

— För sakerna hit in.— Ja, mig är det likgiltigt, herre,
mig är det likgiltigt; menunge herrn,
Karl, sade

— — ——
Se så. Sätt nu nattsäcken hit,

och tag sedan den lille herras och bär
den dit, der Groterjahn skall ligga.— Ja, det kan jag gerna göra,her-
re, mig är detlikgiltigt;men lillePovl
säger

— — —— Skynda dig nu, att du får det i
ordning, så får du sedan sköta om di-
na egna angelägenheter; jag behöfver
dig icke mera.

Det var tydligt nog, att Jochen var
en qvick gosse;han förstodgenast,att
det icke var passande att säga mera.
Han bar sina saker ned iden andra
hytten och återkom just idet ögon-
blick då herr Groterjahn gafsigisam-
språk med den lille thfiringske köp-
mannen. Groterjahn befann sig ien
upprymd sinnesstämning, lian hade ut-
kämpat en stor seger, Jahn hade blif-
vit bortförpassad och han hade fått sin
vilja igenom. Det hände honom icke
ofta, och det var som om hanshustrus
ande skulle hafvakommit öfverhonom;
han uppförde sig mycket bildadt och
förnämt emot den lilleköpmannen,och
då han icke kunde föreställasigannat,
än att hvarje köpman, som företog en
resa till Constantinopel, åtminstonemå*
ste vara kommerseråd, sade han: Det
lugnar mig på det högsta, herr kom-
merseråd.— Ah, jag ber, jag ber, jag är en
simpel man

—
blott Schwafel —

Kom-
merseråd?

—
Du store Gud! Nej verk-

ligen! Ni har således redan i Meck-

så säger min herre, att jaghadebordt
passa på dig, och så körhan mig visst
hem tillbaka till Mecklenburg.— Så, eade Povl, när de ungefär
hade nått den yttersta spetsen, Jochen,
nu sitta vi här helt allena; nu kunna
vi prata om hvarjehanda hemliga sa-'"
ker.—

Ja, det kunde vi, om vi blott
sute en smula säkrare.— Jochen, har du sett honom iden
bruna paletån? frågadePovlhviskande.— Jo, hviskade Jochen, han, som
din mor sprang emot.— Ja, just han. Ser du, det är
baron von Unkenstein,ochhan har godt
öga till Lena.—

Hvad? —
Din Helena? —

Då
är han ej på villospår! Det tror jag
nog. Det är flere, som hafva godt ti-
ga till henne; och jag med; men då
skall du få se att han friar tillhenne.
Fråga henne bara.— Nej, hon säger migeljestallting,
men det säger hon mig icke.—

Povl, sade Jochen och hviskade
ännu saktare, då skall jag säga dig
någonting: vår Karl ämnar också fria
till henne.—

Hvad? Karl Jahn?
"— Ja, vår Karl, sade Jocben och

log klippskt. De tro alltid, att jag är
dum. Ja, sade han och smålog och
nickade förnöjd med hufvudet, den,
som tror, att jag är dum, den

— —



Ingenting måtte väl ha händt hans
gamla mor? Det skulle göramig ondt.— Och han gick genast förut.

Helena begagnade sig af detta till-
fälle att komma bort från baronen och
sade vid sig sjelf: Det är alldeles som
när man om qvällcn ligger isängen
och icke kan komina j)å ett namn.— Nå, hvad felas dig nuåter? frå-
gade gamle Jahn då han fick sigte pa
sin Jochen bakom kajuttrappan.— Jo, herre, mig felas mycket, allt-
för mycket, sade Jochen och tårarne
strömmade ännu häftigare nedför håna
kinder. (Forts.)

Det måste Helena.
—

Herr baron
von Unkenstein —

herr Jahn — Frö-
ken

— — ——
Tante Lina,— afbröt henne den-

na. — Jag måste förut hafva sett er,
herr baron;men det är ialla fall knappt
nog möjligt; jag har aldrig haft några
förnäma bekantskaper, och ni borde i
så fall hafva uppehållit er iWismar.— På intet vis, sade baronen och
vände sig hastigt om, samt öfvergöt
Helena med en ström af granna artig-
heter.

Den gamle Jahn hade sett moder
Groterjahn ila baronen till mötes, han
hade sett Helenas förlägenhet, och han
visste mycket väl, att modren ville
flyga mycket högt med sin dotter, och
att ingenting mindre än en baron kun-
de tillfredsställa henne,och den tanken
uppsteg derföre snart hos honom, att
denne man sannolikt vore den, med
hvilken hans son Karl en vacker dag
skulle få en gås oplockad.

Tante Lina gjorde en half lof om-
kring den gamle Jahn, för att ännu
engång kunna få se baronen iansig-
tet, och sade derpå halfhögt för sig
sjelf: sett honom har jag ialla fall.

Nu kom Povl springande: Onkel
Jahn, vet du hvad Jochen sade då
han läst brefvet? Han sade att det
var så rörande och nu sitter han der-
borta itören och gråter.—

Hvad går nu igen åt honom?

nå, det kan juenhvar tagaoch kän-
na på.

— Povl, och vår Karl är dock
en helt annan karl än den der spele-
vinken.— Ja, det är han, och jag tycker
mycket om Karl Jahn.

Xå, då äro vi ju ense om att
gifta dem med hvarandra, låtom oss
derföre sammansvärja oss, att alltid
hålla baronen skild från din Helena
och spela honom allehanda puts.

JÄ) det vilja vi,utbrastPovl helt
högt.— Povl, du är en ogudaktig sälle,
hviskade Jochen, de kunna juhöradet.— Se, jagspelade honomettnätt spratt,
jag då gick förbi honom.— Nå, hvad gjorde du åt honom?
Knuffade du honom?— Knep du honom?— Nej.

Stack du honom med en nål?— Nej, jag spottade på hans ena
stöfvel.

Ned från bogsprötet! ropade en
utländsk stämma, och en af skeppets
officerare stod och såg på dem med
barskt ansigte.— Kom, Povl, den karlen skämtar
icke, aade Jochen och red baklänges
tillbaka och Povl efter honom.

Nionde Kapitlet.
Ow ett skötebarn och en kämpe, om en

lärs endast på att låta trycka en
katalog i 2,000 exemplar med illu-
strationer <feo. öfver de af densamma
förarbetade artiklarna. Såsom bevis
på sin erkänsla för det vackra tryc-
ket af katalogen har firman gifvit
boktryckaren ett dyrbart guldur.— Fornfynd. Ien torfmorse utan-
för Kiel i Holstein har man nyligen
gjort ett märkligt fornfynd, hvarom
tyska och danska tidningar berätta
följande:

Fyndet, som bestod af en fornål-
drig menniekokropp, gjordes vid
Neuenrade under godset Bothkamp
3 fot under ytan af en mosse, hvars
vatten liksom garfvat likets hud.

Det helt visst 1,000-åriga liket ha-
de färgen af rökt fläsk. Hufvudet
hade temligen bibehållit sig och vi-
sade ännu tydligen de yttre kontu-
rerna. På lijesaan salt håret temli-
gen qvar, men bak i nacken såg
man ett ganska betydligt sår. De
genom såret synliga delarne af det
inre bak i hufvudet voroköttigaoch
val bibehållna samt till och med, lik-
som hela kroppen, ganska torra,när
man fann liket, hvaiemot hela liket
nedan i följd af luftens inverkan blef
löstoch syntes förruttna. Någon o-
behaglig lukt förmärktes dock icke.
Ansigtet tjektes ha tillhört eu ung
meiiniska.Kinderna voro fylliga och
tänderna iöfverkäken bevarade, samt
liksom hela kroppen svarta. Under-
käken var sönderbruten;näsa, ögon
och öfverläpp deremot oskadade.
Ansigtet liknade en negers. Fötter
och händer voro små och på ven-
stra handens pekfinger hade nageln
växt ut till en fjerdedels tums längd
utanför fingerspetsen. Bröstet var
ännu fylligt, magen infallen men o-
skadad ooh dessas hud läderartad.
Benen tycktes ha varit starka och
kraftiga; de voro ännu köttiga. I
det hela var liket gauska väl beva
radt och hade en längd af 6 fot.
Dess drägt bestod af en djurhud och
dessutom af en halfyllen vålnad.
Klädnaden beläckte hufvudet. På
fötterna hudo liket ett slags sandaler.

Dylika fynd lära i Danmark icke
vara så alldeles ovanliga.—

Dlusiknotis. Richard Wagner
ämnar iBaireuih uppföra sin trilogi
"der Ring der Nibelungen",men icke
på dervarande scen, utan på en tea-
ter, som surskildt för detta ändamål
skullt- byggas. Han har förut i en
af sina skrifter förklarat, att hans
operor icke böra uppföras i större
städer, hvars rörliga lif och mång-
faldiga förströelser alltför mycket
sprida åhörames tankar,utanismär-
re orter, hvars stillhet tillåter åhö
råren att samla sina sinnen och brin
ga dem i den stämning, som upp-
fattandet af Wagners musik erfor
drar. De betydande kostnader, som
denna provisoriska teaterbyggnad
skal) medföra, hoppas han vinnage
nom aktieteckningar af sina beun-
drare, eå att enhvar, eom erlägger
300 thaler, erhåller 3 biljetter til)
representationerna. 300,000 thaler
erfordras. Alltid lika originell...

Handel och Sjöfart.
Kursvr.

HhlhuiU Bank deu 1 Juli.
Vex.-kurs. Dibk.-kiirs.

S:l I'burg ? dä. 338:- 333: —pr 100 b:i-
London 90 dd. 25: 35 25: 15 pr e.
Paris 90 dd. 00: 00 00: 00 \
Hamburg 90 dd.187: 50 186: — ( ,onAmsterdam 211: 50 210: -j l"
Stockholm 3d. s 142:

—
141:
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Evarjehanda.— Irländskt. En irländare, som
såg en ekorre skjutas och falla ned
från ett träd, sade: mig, det
der är ju att slösa med krut ionö-
dan! Han skulle ju ha slagit ihjäl
sig i fallet!"— Dyrbara kataloger. Ett intres-
sant exempel på den nordamerikan-
ska industriens storartade proportio-
ner meddelas i en amerikansk tid-
ning, enligt hvilken en iNew-Hawey
etablerad firma Mallory, Wheeler &
C:o drifver sina affärer i en så ko-
lossal skala, att den användt ett ka-
pital af icke mindre an 80,000 dol-

Povl hade lagt sin arm omkring hen-
nes lif, och hon blickade i allvarliga
tankar tillbaka till stranden, som blef
allt skönare ju mera de aflägsnade sig
från densamma:menskoverket gick ned,
Guds verk gick upp. Hennes tankar
voro visserligen allvarliga, men de vo-
ro tillika lätta och ljusa, och sväfvan-
de öfver berg och dal sammanflätande
Triest och Lill-Barkow. Hon förena-
de dem i sina tankar med hvarandra,
såsom hade hon vigt en kungasonmed
en herdedotter, och då hennes kärlek
var i stånd till sådant, så hvarföre
skulle hon då icke våga tro på sinoch
Karls lycka? Den gamle Jahn kom
fram till henne och sade: Lena, jag
hade imorgse bref från Lill-Barkow
och kan hjertligt helsa dig derifrån.
Povi, här är ett bref till Jochen. Jag
vet icke hvar den pojken nu igenhål-
ler hus, men det vet du visst. Bref-
vet är från gamle Klsehn, och skrifvet
af vår prest; för det åt honom.

J'ovl sprang bort och den gamle sa-
de åter: Ja,Karl helsar dig hjertligt.— Ack, onkel Jahn, jag har visst
godt mod och hopp, men skola välmi-
na föräldrar någonsin gifva sitt sam-
tycke?—

Min dotter, hvad Gud har för-
enat Bkall menskan icke åtskilja; och
det tyckes mig att vår Herre lägger
sin hand på er, icke just att han göa1

någonting utomordentligt med er eller

Fyrbåk. Tillsjöfarandeskännedom och
efterrättelse varder härigenom kungjordt.
att en ny fyrbåk ärunder byggnadi norra
delen af Bottniska viken på Marjaniemi
udde af Karlö landet utanför inloppet till
Uleåborgs stad och att densamma utgör
dagmärke samt sålunda ersätter den å
nämnde udde belägna känningsbåk, hvil-
ken kominer att nedtagas, äfvensom atl
arhetet för bakens nedrifvande vidtager
den 1instundande juli.

Såsnart fyrbåken blifvit uppförd,skall
närmare underrättelse meddelas om dess
utseende och beskaffenhet pamt tiden,när
fyren kan tändas.—

Till sjöfarandes kännedomochefter-
rättelse varder härigenom kungjordt, att
ett grund, benämndt Ruismatala, hvarå
vattnets djup är fem fot, och beläget i
söder om farleden emellan Rordo holme
och klippan Halli inom lotsningsområdet
under Björkösunds lotsplats i Wiborgs
lotsfördelning,fiån närvarande tidutmur-
kes genom remmare med hvit flagg.

Såsnartnoggrannundersökning af grun-
det skett, skall närmare underrättelseom
detsammas beskaffenhet meddelas.

(1926)

4 fönbagen efter £tefnlb. prebifa:
INilolllilyrlan: Finsta högmesfan fl. 8:

lapellanen ©ikonen; swensla högmessan
kl. 12: tommin. Liljestrand.

3131 gamla lyrlan: Swenst högmessa K. 10:
komminister Stenroth; finsk och swensk af'
tousäng fl.4och'/«6: lommin. Liljestrand.

&jft>tfla ocb Xto.aU $loUitt
Dom af!.: bert 31 Juli kl. 11 f. m, uti

urarfwamälet efter aft- borgmästaren G. Ehn»berg af loensuu rhdsr, —
uti stabekaptenen

A. Forsells och hans hustrus klrS den 20 Ju-liaf hrdSr. iEsbo fin.Dividend utdelas uti landthushällareu S.
I.Silfwerberg'« tkrs ben 13 Juli kl. 10 f.m. hos I.Osterholm i Ekenäs.

Voraeniiresllmmnntliide:uti afl. handl.M.Lindemans tkrs HoS C. R. Dahlström den 7
Avg. kl. 5 e. m. i Kuopio, —

uti ofl. ha»radsslrifwaren C. I.Schreys llrS S Ruololagärd i Pälkäne skn ben 15 Juli kl 4 e. m.-
t landthanbl. I.Häggbloms llrS den 13

Juli kl. 10 f. m. & Nygärd hmn iNylarleby
f?n« lyrkoby.

Auktioner: a bränwinsbräuningSrättigheten
i Wasa län den 26 Ang. S Wasa läns land»,
kontor, —

å bränwinsbränningörälligheteni
Kuopio (än den 22 Sept. å Kuopio landslon»
tor., — a" bräuwinsbräuningsrättigheteniT:hus
län b. 29 Ang. a T:hus landskontor, — den 4
Juli kl. 10 f. m. ett parti ibeslag tagnahan»
delswaror säsom kläden, ylle- och bomullstyger
& (Stenas pashuS.

— Enligt hvad i officiel vag medde-lats, har styrelsen å Malta anbefallt att
jemväl derstädes Bkall tillämpas allmän-
na sundhetskomiténs i Gibraltar beslut
hvarigenom för nedannämnde, med renasundhetspatent ankommande fartyg fast-
ställts följande karantänstid, nemligen:
sju dagar för dem, som anlända frän
Kronstadt och öfrige Östersjöhamnar,
tjuguen för dem från Buenos-Ayres och
tio dagar för dem från Montevideo; hvil-
ket vederbörande härigenom tillkänna
gifves.

företeelse,men motståndarne invän-
de att denna öfvergångslänk mellan
ödla och fogel ingenting betydde,så
länge det t. ex. saknades förbindel-
seleder mellan jura- och kritforma-
tionens fossilier. Det har emellertid
sedermera i Karpaterna kommit i
dagen en marin öfvergångsformmel
lan jura och krita, och äfven inom
tertiärbildningarne hafva åtskilliga
nya förmedlande former blifvit fram-
dragna i ljuset.

Till de märkvärdigaste af de se-
nare höra de fossila fynden i den
röda skifriga leran vid Pikermi i
Ättika, der en ofantlig massa af
däggdjursknotor blifvit hopade, san-
nolikt till följd af någon stark jord-
skakning och hafvets deraf föran-
ledda öfversvämning. Greklands fau
na hade då samma karakter som vår
tids tropiska Afrika, och det nu så
torftiga Ättika måste då hafva haft
den yppigaste vegetation, för att
kunna föda en sådan mängd af växt-
ätande djur.

Ett af de intressantaste fynden
derstädes är skelettet af Hipparion
gracile, urbilden till vår häst och en
af de förut antydda öfvergångsfor-
merna mellan tjockhudar och idisla-
re. Det skiljer sig högst obetydligt
från det nu lefvande hastslagtet: det
är endast finare och sirligare, men
det erinrar genom tandbygnaden om
boskapen och genom fotbygnadeu
om tapiren. Då vår häst,såsom be-
kant blott har en tå och två af en
halfrund hof inneslutna tårudiment,
har hans förhistoriskaurbild på fram-
fötterna fyra och på bakfötterna tre
tår, alldeles som tapiren. Huru du
förklara denna afvikel.se? Sannolikt
behöfde den häst som för hundra
tusen, kanske millioner år sedan
tumlade om på sluttningarne af Pen-
telikon, ganska väl dessa fingerfor
miga verktyg, för att liksom det nu
i Anderna lefvande Lamadjuret kun-
na haka sig fast vid buskar och
klippkanter under sina vandringar i
bergen. Den uv varande hästen,
skött och omhuldad af menniskan,
eller såsom vild beboende jemna och
giäsrika stepper, har intet nödtvång
att klättra bland skrofliga stenar,
men så mycket större behof af en
fast och bred fotsula, för att utan
trötthet kunna tillryggalägga stora
vagsträckor.

Utom hipparion, som äfven före-
kommer vid Hlu in ochiflere molass
lagringar i södra Tyskland, men
hvars fullständigaste skelett är hem-
tadt från Pikermi, har detta märk-
värdiga stenbrott företettnågra märk-
liga ölveig°ingBai ter mellan apsläg-
ten som nu bebo Asien och Afrika.
Dessa nya varieteter af qvadrumana
tyckas, att döma af deras jemnlånga
extremiteter, icke hafva varit klätt-
rare utan skapade att gå upprätta
på jorden.

Vi hafva af denna hastiga öfver-
sigt kunnat inhemta, huru upptäck-
terna af den ena förmedlande djur-
formen efter deu andra just synes
hafva kommit a propos, för att bi-
draga till besvarandet af den brän-
nande stridsfråga som Darwin fram-
kastade genom sin bok om arternas
uppkomst. Det är emellertid icke
lundtdjursgrupperna som äro mest
egnade att af den moderna forsknin-
gen framropas såsom vitnen. Det
är välbekant att dessa knotor, ge-
nom den under atmosferens inflytan-
de ständigt fortgående kemiska sön-
derdelningen ooh förruttningen,inom

jemförelsevis kort tid hemfalla åt
förgängelsen. Blott när kropparne
af sådana djur falla i vattnet, kunna
delar af deras skelett blifva bevara-
de åt efterverlden, dci igenom att,se-
dan de köttiga delarne blifvit för-
tärda, benen insvepas i en fällning
af lera eller kalk, som bevarar dem
från vidare förstörelse eller åtmin-
stone bibehåller aftryok af deras or-
ganiska struktur. Men dessa fallhö
ra dock alltid till undantagen. An-
nat är förhållandetmed hafvets skal-
djur, hvilkas i synnerhet i den yngre
tertiilrperiodena ostörda aflagringar
bibehållit sig i otroliga massor. Det
Ar dessa fossilier som i synnerhet
öfverflöda i våra kalksfpnslager,och
som våra förfäder beundrade såsom
en lusus nalurce, arti-
stiska lek med djurformer i den lif
lösa stenen", såsom ännu ivårt min-
ne yttrades af en lärd Upsalapiofes-
sor, hvilken kände alla den latinska
gramatikens finesser men troligen
aldrig hört talas om en orthoceratit.
Inom denna klass afdjurverlden må
ste således, om Darwins lär» om
transmutationen skall kunna göraan-
språk på något förtroende,ickeblott
typerna kunna uppvisas utan älven
öfvergångsformernamellan dem.Det
ta är också hvad som skett af män
såsom Mayer i Zfirich, en af vår tids
grundligaste kännare af tertiärkon-
chylierna, af Wagen, Barrande och
andra. Men det skulle leda oss allt
för långt från vår afsigt atthär när-
mare ingå på dessa arbetens inne-
håll.

Darwin'B namn, väl bekant natur»
ligtvis för våra professionella veten-
skapsidkare, har för den stora all-
mänheten i vårt land hittills icke va-
rit föremål för den entusiastiska be-
undran, eller för det ursinniga hat,
som den för vetenskapliga angelä-
genheter mer än vi intresserade ty-
ska publiken länge egnat detsamma.
Småningom börja dock populära fö-
reläsareoch skriftställare sysselsätta
sig med hans teorier, liksom det äf-
ven försports väckt en viss oro hos
den stränga ortodoxiens anhängare.
Sanningen får emellertid icke göra
afseende på något annat än sig sjelf,
och hon kommer bäst till målet ge-
nom åtnjutande af full frihet. Den
som af vetenskapens undersöknigar
motser faror för vår kyrkas grund-
sanningar måste vara allt för svag
i sin tro på verksamheten af dethö
gre beskydd som åt kyrkan blifvit
utlofvadt. Det kan således icke va-
ra annat än i sin ordning att Dar-
win'B arbete om arternas uppkomst
i en redbar ooh omsorgsfull öfver-
sättniug införlifvae med vår littera-
tur, så att hvar och en må döma
för sig, livad han vill antaga eller
förkasta.

kungason och en herdedotter.
—

Den gamle
Jahn får se sin Karls medtäflarc, och Joo
hen sitter bakom trappan och gråter.

—
livad

herr pastorn blandar sig i och huru Jochens
gamla mor i hvita läderbyxor som ridknckt
får rida framför grefvinuan. — Storm;
och för Jochen börjar den yttersta dagon. —
Och detta skall vara ett nöje! — Povl hål-
ler bal med spottlådorna. — Den gamla da-
men blir fuktad. — livar är onkel Jahn?

Sit Petersburg, 18 Juni g.it.
London 32, 3iy8. —

Amsterdam 160%,
»'/.■

—
Hamburg 29, 28'/,. - Belgien339%, 337*/,.—

Halfimnerial 6: 13.-Dis-konto 7, 73/73/
'

med våld vill föra er tillsammans; nej,
hans vinkar hafva varit stillaoch enk-
la, och det är för mig just ett tecken
att han vill er förening. — Du und-
rar sannolikt öfver, att jagbakom dina
föräldrars rygg och emot deras vilja
gerna vill hafva dig till svärdotter,
och ifall ni icke iafseende å förmö-
genhet och stånd passade tillsammans,
skulle jag nog akta mig för, att blan-
da mig deri, men såsom förhållandet
nu är, anser jag allt som villsättasig
emot er förening för pur dumhet.

Helena ville invända någonting, men
fick ej tillfälle dertill, ty herr baron
von Unkenstein kom med lorgnett i
ögat fram till henne och hon utbrast:
Ack, Gud, baronen!—

Hvem är det? frågade onkel
Jahn, men fick intet svar, ty baronen
var redan för nära och då han ännu
engång ville fråga,kom tante Lina fram-
skyndande emot dem: Goddag min
käre herr Jahn.— Det fägnar mig på det högsta,
min nådigaste fröken, komplimentera-
de baronen och tog glaset ur ögat,jag
har sökt er och er älskvärda frumor,
som

— —
på min ära som

som
— — —— Som ett par knappnålar, sade

tante Lina.— Verkligen, ja, ja — mycket rik-
tigt! Vågar jag be er, nådig fröken,
presentera mig?

dragit fullt parti af dessa antydnin-
gar. Ormen har ämne till fötter,
men de hafva visnat bort i brist på
Öfoing, ty han behöfver dem aldrig,
likaeom hvalfisken, hvars rudimentä-
ra lårben aldrig kommit utom späc-
ket. Menniskan har i förlängningen
af sin ryggrad möjligheten att er-
hålla en svans, och den skulle icke
hafva uteblifvit,ifall hon liksom a-
porna nödgats för sitt uppehälle att
volligera i träden. Så veta vi att
våra nu lefvande idislare i de fle-
sta fall hafva få eller inga framtän-
der i Öfverkäken, medan underkäken
är svagt men fulltaligt besatt. Un-
dersöker man deremot dessa djurs
foster, skall man finna att de hafva
tillstymmelse till fullt antal täuder äf-
veu iöfverkäken. På den foetala
överensstämmelsen med tandbildnin-
gen hos enhofvarne, liksom på be-
fintligheten af iudimentära eller öf
verlaliga mellanfotknotor, hafva män
såsom Gervais, Lurtet och Gaudry
bygt förmodanden om dessa ordnin-
gars nära slägtskap under tertiärpe-
rioden.
Iden lina litografiska kalkskiffern

vid Pappenheim ooh Solenhofen, i
hvilken ännu dagligen finnas förträff-
liga aflryck af fjärils- och dagslän
devingar, upptäcktes för omkring
femtio år sedan de första skeletten
af Pterodactylus,hvars luftfylda ving-
ben å ena sidan erinra om fogelns,
å den andra om flädermusens vin-
gar, under det benbygnaden iöfrigt
företedde en mängd besynnerliga e-
genheter. Paleologernas hela skarp-
sinne hade af denna vidsträckta djur-
klass, kallad ömsompteropoder, flyg-
fötter, och pterosaurier, flygödlor,
blifvit sutt pä ett allvarsamt prof, i
det somliga hänförde dem till fiskar-
ne, andra till krypdjuren, andra slut-
ligen till logiarne. En förklarade
dem till och med utgöraen mellan-
klass mellan däggdjur och foglar, en
annan mellan fiskar och ödlor. Både
flygödlor och fisködlor (Ichtyosau-
rus) har någon trott sig böra tillen
alldeles ny klass förena med Mono-
tremerna eller kloakdjuren, hvilka
däggdjur i öfrigt likna foglame till
näbb och afföringsredskap. Man har
således hos dessa hemska spöken
från fornverlden en öfverraskande
blandning af skarpt skilda ordnin-
gar. Längst stå de emellertid från
foglame, hvilken klass sjelf står i
vår skapelse mer afsluten an någon
af de öfriga.

Men 1860, kort efter sedan Dar
vvdo utgifvit sin Origin of Species,
upptäcktes i stenbrotten vid Solen-
hofen skelettet af ett fjaderdjur med
fogelfötter och ödlesvans, men utan
hulvud. Det fios likväl uti det pa-
leontologiska museet iMflnchen ett
äldre fragment från samma ställe,
som innehåller ett något otydligt af-
tryck af ett fogelhufvud, sannolikt
det som tillhörde denna gatlika fo-
gelödla eller ödlefogel. Den dåva-
rande konservatorn, professor Wag-
ner, som var starkt beherrskad af
teologiska förutsättningar, ville deri
se endast en fjäderklädd ödla, men
andra, hvaribland Richard Otven,
igenkände deu äldsta bekanta urbil-
den för Juraperiodens fogelslägten,
som dock hade qvar en lång ödle-
svans såsom ett rudimentärt nrf af
den klass från hvilken han härstam-
made. Djuret är du bekant under
namn af fomfogeln, Archceopteryx.

För darwinismens framgång var
upptäckten af Archeeopteryx en stor

Ångbåten låg på de blida böljorocb
lät vagga sig som ett barn, men in-
vändigt susade och brusade detuti den
som om den på sitt läger bar enkäm-
pe, som föröfvat mord på mord ocb
nu stönade isömnen liksom plågad al
maran. — Ändtligen anträddes färden
och framför bogen började det hviska
och tassla, och detta småprat förvand-
lades snart till en sång, och böljorna
krusade och delade sig och omfamnade
skeppet såsom hade de varit muntra
barn med blomsterkransar ihåret som
utförde en ringdans. På däcket stodo
de resande och blickade tillbaka till
det tjusande Triest med dess hvita hus
och gröna trän, dess hvita berg och
gröna vatten, och från skeppet och
från stranden vinkade man farväl, och
vemod lägrade sig imenniskans själ
såsom funnes intet hopp om återseen-
de, såsom låge den skönaste delen ai
lifvet bakom dem, och emotsåges del
som nu komma skulle, med fruktan
och bäfvan.

Älven Helena stod på akterdäcket.
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f&n flörre ir-älbelägen egntbom \vib faltfjön,\s/ förfebb meb flob tvebffog. Närmare un*
beiiättelfe i biljett titt 81. 20., |om lemnae &
betta blabö fontor. (2030J

Mesande.
Den 30 Juni. Doktor Walle fr.Leppäwir»

ta, geheimerädet Eemenoff, grofjljanbl. Tyden,
fru Paufchlazen med söner, jägmäilarene Hjelm
och Rosen fr. P:burg, pastor Danielson och
hr Dolonische fr. Rewal, brulSegar Schultz fr.Wieru, apothekar Maxmonlhan fr. <spjunbeB,
herr Demontowitsch fr. Äansu, lronolänsmän.
nen.Backman och Schmidt fr. Perno, tonfuler-
ne åberg och Ellos fr. Borga, hand:ueIulow»
leff och Amilow fr. Wiborg, i societelshuset;
hofrätttsrädet Ablerstjerna fr. Sibbo och ma«
(jifler Modeen fr. Wiborg, Berggtn 4; krono-
fogben Bohm fr. ©fenas, Kyrkogtn 6; lrono»
fogben Nordenstjölboch häradsskriswar v. Ko»
no» samt fru Wladimiroff fr. P:burg, i hotel
be Pöste; handl. Lebedeff fr. F:bamn och herr
Vieuman fr. Stockholm, iMeijerShotel; pastor
Sahlman fr. Tohmajärwi, Alexandersgtn 9;
melaniluS Stenström med fru fr. Somero,
magister CrohnS fr. Heinola, herr Aspegren
fr. Thusby och fröfen Koreneff fr. T:hus, hos
borgar !£öiterman; friherrinnan Nehbinderm.
dotter fr. T:huS och jrölen Scharnhorst frän
P:burg, Michaelsgtu 13;..häiabshöfdingslan
Stälström fr. Tammela, O. HenrilSgtn 13
fröken Twarjansty sr. T:sors, Richardsgtn 3.
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Segelöfning1 i morgon BÖII-
dag i. in. Båtförarene samlas kl.
9% vid klubbeus båthamn. (2032)

Få »Pietarin Sanomat"
prenumereras för SCflliarc
hallaret å alla postkontor
i landet med 3 mark 50 p.
(2ooi) AUG. HAGMAN.

Skämttidningen KURRE
anmäler sig härmedelst tillprenumeration
för sednare hälften af år 1871.

Tidningen, hvars hufvudredaktörfortfa-
rande är mag. O Strömfors,har utomden
hittills varande redaktörspersonalen att
räkna på nya krafter, och utkommer hvar-
annan lördagisamma format som förut,

Prenumerationen sker med 4 ftnf för
halfår och 2 9m£ för fjerdedels år uti
hufvudstaden iHerr P. Th. Stolpes bok-
handel,dåbladethemsändes tillresp.prenu-
meranter, samt i landsorten vid alla post-
anstalter med tillägg af postarvodet.

Herrar Bokhandlare i landsorten, eom
önska få sig lösnumror tillsända, behaga-
de, under adressFabiansgatan 20, lemna
ungefärlig uppgift på det åstundade anta-
let exemplar.

Redaktörensbostad är Berggatan 22.
N:o 14 utkommer lördagenden 8 Juli.

Döde:

Tillkännagifvcs
att

Handlanden
JACOB KA% WDllt

efter en kort men svår sjukdom stilla
och fridfullt afsomnade härstädes den
28 Juni kl. 3% pä morgonen, uti en
ålder af 36 år, 1månad och 3 dagar,
djupt sörjd och saknad af maka, mo-
der, 3 systrar, svärföräldrar, anför-
vandter och vänner

S. l). ii. s.

Jordfästningen kommer att försiggå
å stadens Lutherska begrafningsplats
tisdagen den 4 Juli kl 1e. m. hvar-
om den arlidnes vänner och bekanta
härmed underrättas. (2034)

Kttßßörctler.
C^m wid polislnrättuiilgeui denne stad nu
«^ ledige twänne ordinarie tonstapels tjat»
fler ega hugade lemplige sölande att före ut*
gången af nästlominande »vecka hit ingifwa si«
ne egenhändigt ftrisna ansökningar,ätföljda af
wedeibörliga prestbewiS, upptagande be sökan»
be« älber och frejb. Helsingfors ben 29 Juni
1871. Polislammaren.Att vår yngste sonmax Wilhelm Oustaf

thorsdagen den 22 Juni 1871 efteren
svår sjukdom stilla afled iWiborguti
en ålder af 1 år, 6 månader och 25
dagar, få vi endast på detta sätt an-
förvandter och vänner tillkännagifva.
Henriette Bosenius. Carl Bosenius.

(2026)

<^ anledning af 14 § i den för staden ben
<>) 8 Febr. 1864 fastställdaPolisordning»va»
der härigenom mcddeladt, att twenne hundar,
den ena mörlbrun och ben andra swart, utan
halsband blifwit af stadens politilarlurtagna
och böra af egarene inom fyra dygn härefter
utlösas HoS bemalde politilarl i befj bostad in»
widLutherska begrafuingsplatsen, ty eljest kom»
ma berördehundar att dödas, Helsingfors den
28 luui 1871.

PoliSkammaren,

rvlla de, hvilka under loppet af andraU\ qvartalet innevarande år åtnjutit vård
på Allmänna Sjukhuset i Helsingfors så-
som betalande patienter,eller ock iklädt
sig betalningsskyldighetlör dylika perso-
ner, men ännu icke erlngt afgi!terna här.
före till inrättningen, uppmanas härme-
delst att desamma inom den 10 instun-
dande juli till undertecknad inbetala, e-
medan i annat fall laglig åtgärd kommer
att vidtagas tillmedlens imlrifvaude.Hel-
singfors å Allmänna Sjukhusets kontor,
den 26 juni 1871. (1999)

A.F. SANDELL.



fortplantas genom arf. Lartet har
visat att flere däggdjursordningar
hafva större bjerna än deras före-
bilder under tertiär-perioden.

(Forts.)

utvecklad att stora armnerven löper
genom honom. Detta anses nuvara
förhållandet med hvar hundrade,
men har förr varit långt vanligare:
4% proc. af de skelett som blifvit
uppgräfda på Cimetierc du Svd i
Paris visa denna egenhet, mot 25
proc. af menniskoben från det cel-
tiska kumlet iAuteuil, samma pro-
centantal i benhålan vid Orroney,
som anses vara från bronsperioden,
och 30 proc. i hålorna uti Lesse-
dalen, hvilka tillhöra rendjursperio
den. Hos Gaucho-racen iSydame-
rika skall denna kanalbildning ännu
vara den vanliga. Det är anmärkt
att spåren af sädana afvikelser som
närma menniskan till de lägre djur-
klasserna aro talrikast hos de forn-
tida racerna.

Darwin sammanfattar på följande
sätt resultatet af de fakta, för hvil-
ka vi nu istörstakorthetredogjort,
och som utgöra innehållet af hans
första kapitel:

Den öfverensstämmande bildningen af
hela kroppen hos hvarje medlem af sam-
nia klass blir genast fattlig, om vi anta-
ga deras härstamning från en gemensam
stamfader, ocli på samma gång jemvälde-
ras senare inrättning för skiljaktiga lifs
vilkor. Efter hvarje annan uppfattning
är likheten i form mellan menniskans el-
ler apans hand och hästens fot o. s. v.
fullkomligt oförklarlig. Det är ingen ve-
tenskaplig förklaring, om man säger att
de alla äro bygda efter samma ideella
plan.

För att begripa tillvaron af rudimen-
tära oiganer behöfva vi blott antaga att
tidigare förfäder egt de ifrågavarandede-
larne i fullkomligt tillstånd, och att de
under förändrade lefnadsvanor bli1vit be-
tydligt förminskade, antingen till följd
deraf att de icke vidare brukades, eller
af det naturliga urvalet mellan individer
som varit minst belastade med öfverflö-
diga organer. Det kommer snart den tid
da man skall förundra sig deröfver,att
naturforskare, som i följd af djupgående
jcmförelser varit nära förtrognamedmen-
iiiskans och de andra daggdjurens b3Tg-
nad och utveckling, hafva kunnat före-
ställa sig att hvart och ett af dem till
kommit genom en särskild skapelse.
Ide närmast följandekapitlen be-

handlar Darwin "de andliga krafter-
na" hos menniskan och djuren, det
vill säga sinnesarten, instinkterna
och de olika sätten att handla,ifall
ett sådant uttryck vore tillåtet om
djuren. Vi tro dock att det är hän-
delsen, ty många djurslag handla
med verklig besinning och tagalär-
domar af erfarenheten, så att de t.
ex. icke flere gånger gå isamma
snaror eller förtära af sådana väx-
ter som de en gång funnit varagif-
tiga, och de samhällsbyggande släg-
tena med verklig vishet bereda och
utföra gemensamma planer. På det-
ta område är emellertid Darwin nå-
got mindre hemmastadd, och han
erkänner med fullkomlig öppenhet
att hans vyer här äro öfvervägande
"spekulativa," det vill säga blotta
förmodanden, samt väntar till och
ined att många bland dem skola be-
finnas irriga. Grundtanken är emel-
lertid den, att ehuru det intellek-
tuella afståudet mellan den lägst ut-
bildade meuniskan och de högsta
däggdjuren är omätligt, så ligger
dock skilnaden mer i graden än i
väsendet, att den med andra ord ar
qvantitativ men icke qvalitativ. Han
säger också att iafseende på andli-
ga förmögenheterär afståudetstörre
mellan de lägsta fiskarne och den
högsta apan än mellan henne och
de lägst stående menniskoracerna,
och att dessa afstånd förmedlas ge-
uom otaliga mellungrader.

Menniskan är utrustad med sam-
ma sinnen som djuren, resonnerar
han, och följaktligen måste äfven de
hufvudsakliga_

# sinnesintrycken vara
de samma. Äfven några instinkter
liar menniskan gemensamma med
djuren, såsomsjelfuppbållelsedriften,
köns- och moderskärleken, förmågan
uf digifvande o. 8. v. Apan fläktar
bort insekter från sin sofvande unge,
och man har sett apmödrar tvätta
sina barns ansigten iflodvatten. De
adoptera föräldralösaungar och dela
tödan mellan dem och sina egua fo-
ster. Djur bafva ädelmod:man har
sett blinda pelikaner matas och väg
ledas af sina likar. Fröjdoch smär-
ta, lidande och glädje företesamma
verkningar; djurens ungar leka, till
och med myrornas: de jaga, kull
kasta och låtsa bita hvaraudra. För-
skräckelsen röjer sig på alldeles lika
sätt, genom musklernas förlamning,
hjertklappning och hårets uppre-
sande. Misstänksamhet är ett van-
ligt drag hos djuren, och man har
inånga anekdoter om en länge öf-
verlagd hämd. Djurhafva äregirig-
het och äro känsliga för utmärkel-
ser; apor hafva visat sinne för in-
billade förolämpningar och tåla icke
att man skrattar åt dem. Hundar
pästås kunna visa en viss grad af
blygsamhet; djurens förmåga af för-
i.'Uing genom uppfostran är väl be-
kant; de förlora itama tillståndet
några af do egenskaper som de egt
1 det yilda, men furvärfva uya som

ma hos apan liksom hosmenniskan,
t. ex. katarr, tvinsot, slagfluss, mag-
inflammation, grå starr m. fl. Lä-
kemedel verka på dem alldeles så-
som på oss: många arter af apor
hafva samma smak för té och kaffe;
de röka tobak med stort välbehag,
öfveiiasta sig af starka drycker när
de komma öfver dem, och rusets
följder äro de samma hos dem som
bos menniskan. Samma slags para-
siter hemsöka deras inelfvor; mån-
vexlingarne utöfva samma slags in-
flytelse på vissa af deras förrättnin-
gar, hvilka icke engång äro begrän-
sade till de högre djurarterna; sår
och yttre skador uppkomma och lä-
kas på samma sätt; alstringen och
reproduktionen af stympade kropps-
delar äro de samma. Aporna lö-
das inästan lika hjelplöst tillstånd
som våra egna barn, afvika såsom
små fullkomligt lika mycket från
föräldrarnes utseende, och komma
inom vissa arter lika sent till mog-
nad som menniskorna. Olikheterna
mellan individer af de särskilda kö-
nen äro fullkomligt parallela, och
det är knappt möjligtatt öfverdrifva
den nära överensstämmelsen som i
form, struktur af hinnor och cell-
väfnad, kemisk sammansättning och
allmän konstitution eger rum mel-
lan menniskan och de högre ap-
slägtena.

Ännu underbarare blir denna Of-
verensstämmelse när man betraktar
det ofödda fostret. Det är knap-
past möjligt att i de tidigare sta-
dierna skilja ett menskligt| embryo
från de öfrigaryggradsdjurens. Lem-
marne utveckla sig efter hand iall-
deles samma ordning, hjertat är i
början endast en pulserande säck,
afsöndringarne ske ännu på samma
sätt som hos kloakdjuren;antydning
finnes till gälar, som sammanväxa i
den mån lungorna utbildas,och stor-
tån, som bildar stödjepunkten då
menniskan går och står, och hör till
en bland de mest utmärkande egen
heterna i hennes kroppsbygnad, står
såsom hos apan ut ivinkel från de
öfriga, liksom enkom skapad för
klättring iträden. En verkligsvans
utspringer från svansbenet. Vid sex
månaders ålder är embryot öfver
hela kroppen lätt beklädt med fint
ulligt hår, äfven öfver panna och
öron: endast handens insidor och fot-
sulorna äro såsom hos alla lägre
djur nakna. Det är, såsom man vet,
stor olikhet mellan särskilda indivi-
der och familjer uti hårbeklädna-
dens rikedom, och ehuru t. ex. de
flesta européer hafva fullkomligt hår-
fria skuldror, äro dessa kroppsdelar
hos andra bevuxna med täta tofsar.
Synes icke allt detta hantyda derpå
att vårt slägte isin första skapnad
varit helt och hållet hårbeklädt?

Vid de rudimentära organerna fä-
ster Darwin mycken vigt. Somliga
menniskor kunna, liksom hästarne,
röra öronen fram och återsamtryn-
ka hufvudsvulen, enlemningaf förlo-
rade hudmuskler. Ett sådant rudi-
ment är blindtarmen, som nu är
utan alla funktioner. Det fans ett
annat rudiment som närmar oss till
foglame, nemligen antydningen om
en blinkhinna eller tredje ögonlock,
d. v. s. den hud hvarmed dessadjur
mot vattnet vid dykning eller mot
starkt solljus betäcka ögongloberna.
Hos fyrhänderna och några andra
daggdjursordningar, isynnerhet rof-
djuren, lins nära nedre ändan aföf-
verarmsbenet en kanal, genom hvil-
ken de öfre extremitetemas huf-
vudnerf löper, och någon gångäfven
den stora pulsådern. Hos menni-
skan fins vanligen ett tydligt spår
af denna kanal; stundom är han sfi

Missionsböll hällcs t bag fl. 6 e.m. i 8Hlo«
lailyrla» fioeuft och i gamla fyrfan finff.

alla deraf och se bara på den gamla
kloka damen, huru hon dricker, och
hon är ändå bra mycket äldre än du.
Jag skulle önska att du ifyraveckors
tid korn imin mors kost; hon skulle
snart lära dig, hon. Engång ville jag
icke äta ärter.

— Läckergom, sadehon.
tycker du om grön såpa? och så tog
hon imig och proppade tjocka ärter
ihalsen på mig och jag måste svälja
dem, antingen jag ville eller icke.

Nu blef det för de flesta tydligt i
hvilken stor fara de om natten sväf-
vat, då de sågo de härjningar stormen
på fartyget åstadkommit samt de klip-
por och skär som omgåfvo det; det är
en mycket farlig kust och det varblott
den italienske kaptenens skicklighet de
hade att tacka för, att de ännu engång
fingo se solen gå upp. Klipporna blef-
vo allt tätare, men vattnet blef också
allt mera lugnt och då de inlöpteiham-
nen vid Ragusa, Gravoso, var det som
skulle de hafva seglat ien insjö.

Här komino alla upp på däck, äfven
de sjuka buros dit. Herr Groterjahn
ladesmidt emot sin kära maka, eå att
de kunde blickahvarandra inide sorgs-
na ansigtena, och de tirade ettmycket
vemodigt och stillatigande återseende.
Herr Nemlich framsläpades af Jochen
Kli^hn ooh sjönk tillsammans som eu
sophög,då han fick tagienbänk. Herr
baron von Unkenstein natt på en tält-
btol och stirrade framför wig-, «oiu ökul-

endast genom klistir ooh insprutnin
gar genom näsan få någon föda. Den
föda, som införes imunnen, sväljer
han icke. Hans ögonlock äro till
slutna som en sofvandes, men sjelf-
va ögat är liktadt uppåt. Hanskropp ser nu ut BOm ett skelett,
emedan den föda, han kan få, är
otillräcklig för den menskliga orga-
nismen. Läkarne, som skötahonom,
förklara, att han på sin höjd kan
lefva sex månader i detta tillstånd
då man icke är i stånd att längre
motarbeta den alltmera tilltagande
kraftlösheten.- Kuriösa beråkuingar. En lärd
har med mikioskop upptäckt att i
det ögonblick då man i en kopp
thé slår mjölk, förena sig mjölkens
ägghvitedelar med thé ets theinsyra
till en produkt som liknar läder,
Han har beräknat att en konsument
af thé med mjölk, som dagligen för-
tär tre koppar af denna dryck, inom
ett år sliikat isig så mycket lader■,
som skulle erfordras till ett par stöf-lor!

Handel och Sjöfart.
Sk epiisllsta.

Helsingör 24 Juni. Från sydvart pas-
serat igår e. m. finska barkskeppen n:o2, 44, 45, 57 och 103 samt briggarne n:o13, 15 och 18, alla iblå flagg. — 25.
barksk. med M. S. 2— 1,450 (Sylvanus)och
briggen n:o 36 i blå flagg.Köpenhamn 23 Juni. Anlände: CarlXI, Pag, fr. F:hamn t. London.

—
AnnaBertha, Schmidt, fr, Åbo t. Bayonne. —

24. Rurik, Mattsson, fr. Petersburgt.Kir-
kaldy.

Geestemiinde 19 Juni. Kristinostad,Ek-man, fr. Newyork. — 21. Alexander 11,Granholm, fr. London.
Kiel 22Jnni. Labora, Arholm, t.Åland.—
Alert, Paulsen, t. H:fors.

Travemiinde 24 Juni. Fortuna,Petters-son, fr. H:fors. — Ystävä, Enroth, fr. Ri-
ga.

— Alfred, Karlsson, fr. H:fors.
— A-malia, Mattsson, fr. Dcgerby. — Porthan,

Andersson, fr. Wiborg. — Emma, Jans-
son,IV. d:o.— Hengist,Eriksson, fr.H:fors,— Alku, Nyström, fr. Riga.

—
Ludvig,

Forsman, fr. Ekenas.
—

Norden, Ahlsvik,fr. Kuskö.
—

Olga, Lindström, fr.Lovisa.— Freden, Eriksson, fr. Wiborg. — Olga,Eriksson, fr. d:o. — Friheten,Andersson,
fr. d:o.

—
25. Johannes Emanuel,Hilde-brand, fr. d:o.

—
Pieten, Oriander,fr.G.-

Karleby. —
Sophie, Lindroos, fr. Lovisa.Stettin 24 Juni, Statira, Richmond, t.

H:fors.
'

Libau 15 Juni. Mathilda,Lemström, fr.
Ekenäs.

— 17. Activ,Lund, t. Leith.Hernösand 10 Juni. Enigheten, Blom-
beig, fr. Finland. — 14. Flinken, Lan,
fr. d:o.

Gefle 14 Juni. Johannes, Karvanen, fr.
Ryssland. — Turku, Fagerlund, fr. Lon-
don.

— Koetus, Andersson, t. d:o.
—

Ida,
Karlsson, t. Hull.

Texél 22 Juni. Carolina, Cupido, fr.
Wiborg.

Deal 22 Juni. Sovinto, Ekqvist, fr S:t
Ybes, 19 dagar, allt väl, ecglade t. Åbo.

Hartlepool22 Juni. Emma, Schmidt, fr.
B:borg.

Hull 21 Juni. Finström,Markstiöra,t.
Skellefteå.

Malta 11 Juni. Mentor, Hagman, till
Queenstovn.

Öresund 23 Juni. Koetns, Andersson,
fr. Gefle t. Hull, trti. Smiling Mom, Bel-
ling, fr. Wiborg t. London, trä. Mercu-
niis, Helmers, fr. H:fois t. Harlingen,
timmer.

— 24. Ida, Wallenius, fr. Gefle
t. Hull, trä. Blumenlhal, Ilaa.sc. fr. Åbo
t. Maas råg. Hanna, Reponen, fr. Cron-
stadt t. England, hvetc. Tyende Brödre,
Olausen, fr, H:lors t.Nieuvvediep,timmer.
Emilie, Lundström, fr. Riga t. Grimsby.
trä. Enigheden,Gundersun. fr.F:hamn t.
Nicuwediep, trii. Ocean, Aslaksen, fr.
B:borg t, Tarragona, trä. Aimée, Fuger-
lund, fr. B:borg t. Antverpcn,trä. Hilda,
Svanberg, fr. Hudiksvall t. Hull, trä.

P. S.
Flensburg 24 Juni. Suomi, Carlsson t.

Uleåborg.
Kiel 26 Juni. Maria,Eriksson,fr.Hart-

Icpool.
Travemiinde 25 Juni. Finland (u) Dade.

fr. Wusa. — 26. Primus, Fabritius, fr.
Uleåborg. Petter I,Holmström, fr. Fre
driksliamn. Alma, Jansson, från Hor-
sens.

Cronstadt 18 Juni. Onni, Hämcläinen,
fr. Hull & c. — 19. Druken, Klami, fr.
London.

—
18. Ruiik,Blutson till Kirk-

caldy.
Antwerpen23 Juni. Anna, Aulliolm, t.

Finland.
Gravesend 23 Juni. Ystävat, (Trafig?)

fr. Gefle. AHoi, Wendströin, fr. d:o.Sancho, Landroos, fr. Åbo. Hiram, Jen
sen, fr. Borga.
£ Dover 23 Juni. Alku, Sjöberg, till Pe-
tersburg.

Poole 20 Juni. Aalto, Giape, frän Sv
lino.

Sivansea 21 Juni. Wasa, Holmberg, t.
Odessa.

L iverpool23 Juni. Under lastning:Cou-rier, Baitlett, t. Wiborg.
Hull till den 22 Juni. Navigationovu,

Eiikson, fr. Sundsvall. Eliida, Schirucn.
fr. B:borg. —

23. Edla, Blomqvist, fr.
Sundsvall. Amanda,Nordlund,fr. B:borg.
Augusta, Wickman, fr. Wiborg. Allian
cc, Blomqvist, fr. Getle. — Hennes, Wi-
kandcr, fr. Alexundria.

Grimsby 23 Juni. Kotka, Erikson, f.
Söderhamn.

Konstantinopel15 Juni. Barden,Lund
ström,fr.Liverpool.

hyenas Ayres 17 Muj. Lainetar,Blohm,
veßtvart.

Öresund 25 Juni. Solon, Svensson, fi,
Svcnseii t. Cronstadt, kol.

Litteratur.
Darwinismen-

11.
(Forts. fr. n:o 174.)

Naturvetenskapens ändamål år in-
tet annat än sanning. Hennes id-
kare hafva icke att bekymrasig, om
följderna af deras upptäckter stå i
öfvereusstämmelse eller motsägelse
med rådande åsigter. De uppställa
sina förutsättningar såsompå försök,
och om hypoteserna bekräftas af
olika, inbördesoberoende fakta, upp-
höjas de till värdet af teorier. Men
ingen teori är evig, ty den kan liitt
af kommande undersökningar blifva
modifierad eller till och med veder-
lagd. Systemen äro derföre endast
hvilopunkter på den oändliga forsk-
ningsbanan. Men de äro derforicke
värdelösa: de tjena att liksom ra-
men kring en tafla sammanhålla,
förklara och förkroppsligahela forsk-
ningens innehåll på ett gifvet sta-
dium.

Darwin har icke heller framlagt
sin lära om menniskans härstam-
ning såsom en trosdogm,utansåsom
en hypotes, till att förklaraden sto-
ra mängd af iakttagelser öfver de
organiska lifsformerna som han med
utomordentlig flit samlat under fy-
ratio års oafbruten vetenskaplig
verksamhet. Han har ingen afsigt
att störta ett befintligt system, och
han säger ganska tydligt iinlednin-
gen till sitt arbete, att han aldrig
skulle ha.va skrifvit det,om han icke
redan sett att föreställningenom ar-
ternas oberoende skapelse håller på
att ramla. "Afsigtenmed detta verk,"
heter det, "är först att betrakta,om
menniskan, liksom hvarje annat spe-
cies, härstammar från någon förut
existerande form, för det andra att
utforska sättet för hennes utveck-
ling, fördet tredje attundersöka vär-
det af skiljaktigheterna mellan de
så kallade menniskoracerna".

Darwin börjar medkroppsbildnin-
gen. Det ar väl bekant att menni-
skan är skapad efter samma typsom
alla de öfriga däggdjuren. Hvarje
knota ihennes benstomme har sin
motsvarighet hos apan, flädermusen
och skälhunden; likaså hvarje nerv,
muskel och inelfva. Med hjernan
är samma förhållande, och Bischoff,
som är en af darwinismens mest åt-
gjorda motskåndare, medgifver att
detta organ, det betydelsefullaste af
alla, är isina veck och fogar huf-
vudsakligen lika beskaffadt hos orang
som hos menniskan.

Vanda vi oss från formerna, träffa
vi samma öfverensstämmelser iden
fysiologiska inrättniugen. Ickeblott
den mikroskopiska undersökningen
visar samma beståndsdelar iblod,
cellväfnad, benbygnad ochså vidare:
djur och menniskor kunna meddela
hvarandra vissa smittor, och äfven
icke kontagiösa sjukdomar förekom-

der uträttat. "Vi hade", sade han,
"30 kanoner, och trots den fruk-
tansvärda kanonelden ryckte dock
peussarne å passo di scuola framåt.
Preussarne äro de första soldater i
verlden. Jag har aldrig sett så
många lik hopade på ett så trångt
utrymme som iDijon. Föreställ er
att jag på en plats så stor som det
rum, der vi nu befinna oss, räknat
53 lik." Han förklaradevidare, att
han skilde franska folkets sak från
dess "chauvinisters och byzantiners",
hvilka förtjente straff.

le han hafva glömtHelena och all verl-
den« lust och nu försjunkit idjupsin-
niga betraktelser öfver det menskliga
litvetB elände. Den lille thiiringskc
köpmannengled fram på det våta däc-
ket och föll tungt ned emot detsamma
och då dan åter reste sig, såg han på
stället och sade med sin vanliga artig-
het: Jag ber om förlåtelse!

—
Nu

satt han förut vid hönsburen med ett
ansigte som en tiggares och jemrade:
Herre, du store Gud, alla de små tup-
parne hafva drunknat!

— O,Imen-
niskor,Imenskor! — Ja, ja! —

Vår
egen makt den är blott svag.

—
Nä-

ra intill honom hade onkel Börsäfven
glidit ned på det hala däcket. Han
satt nu med ryggen emot hönsburen,
och det var uppenbart, att han ickt
märkte huru han gång på gång biel
öfvrrspolad. Bredvid honom låg en
gammal polack utsträckt ved stönade:
Jach jag ligger, jack, har godt, jad
jag står, jack har illa. — Vid ham-
hufvudända åter satt herr Gumpert,
som varit Antons bordskamrat och sa
de idkelig.n: livligt — rys— ligt! —
Ja, det var ett mycket lyckligt rcssäl-
skap, som på denna välsignade dag ut-
skeppades iGravoso. (Förta.)

Hvarjehanda.— "AU skjuta Viktoria" var ett ut-
tryck som vi under det sista franska
kriget mycket ofta fingo höra från
Tyskland. Denna skjutning tillgick
sä att 101 skott aflossades, såsom
alltid brukas då någon synnerligt
vigtig tilldragelse skall genom ka
nondunder högtidlighållaß. Åtskilli-
ga tyska hjernor, hvilka ha tid tillallt, ha nu sökt efterforska skälet
till detta bruk att skjuta just 101
skott och icke jemnahundratalet,och
en af dessa forskare har funnit föl
jande förklaringsgrund. Då kejsar
Maximilian segrande tågade in i
Augfiburg, skulle 100 kanonskott ho
nom (ill ära aflossas. Men att hålla
räkning på ett så stort antal skott
var mer än den tidens batterichefer
stodo ut med. Åtminstone hände
det vid detta tillfälle att tjenstgö
runde batterichef tappade både räk-
ningen och hufvudet, så att han icke
var säker om han verkligen skjutit
100 skott eller blott 99. Förden
händelse att det senare skulle varit
fallet lät han afskjuta ännu ett skott.
Från Augsburg be»af sig kejsaren
till Niirnberg. Åfven denna stad
ville använda det nya helsningssättet,
men för att icke stå efter staden
Augsburg, hvilken, äfven om detta
berott på ett misstag, tillagt ytterli-
gare ett skott, så läto stadens myn
digheter äfven här aflossa 101 skott,
och på detta sätt bibehöll sig ifrå
gavarande sed ända till våra dagar.
Eu annan historiker har härledt ta-
let 101 från dt gamla bruket att
tillägga ett till hvarje tal, då t. ex.
fråga är om att sälja något stycke-
vis, —

ett bruk somlänge bibehållit
sig i handeln (t, ex. 13 i st. f. 12,
7 i st. f. 6 o. s. v.). -" Någon ting
motsvarande detta bruk är att iSpa-
nien, der ingen adelsman kan dömas
till lifstids fängelse, det händl att
man i stället dömt sådana personer
till 100 års och 1 dags fängelse,ett
straff som man dock icke hört att
någon utstått. Ett liknande bruk
förekom äfven i Italien, der perso-
ner som dömdes (illlifstids fängelse,
och hvilkii man ville fråntaga hvarje
hopp om amnesti, bleivo dömda till
"lifstids fängelse och ännu ett år".

Hvilken af de båda förklaringarne
som bör ega företräde torde den
upplyste läsaren sjelf afgöra. Vi
hafva blott refererat hvad tyskarne
lyckats upptäcka rörande denna vig-
tiga sak. (Samt.)—

In tafleitöld har skett iden
fordna påfliga sjöstaden Fano vid
Adriatiska hafvet. Domenichinos :
"David besegrar Goliath," hvilken
hängde i collegium Doifi, haraf tjuf-
var blifvit utskuren ur ramen och
spårlöst försvunnit.— SiillsMii sjukdom. En märkvär-
dig patieut befinner sig för närva-
rande på hospitalet iPressburg. Deu
olycklige lider nämligen al en ut-
omordentligt envis katalepsi,(ill följd
af hvilkon han redan sofvit oalbni
tet i tner än tre veckors lid. IV
lienteu är en ung mun om 22 år
och till borden ungrare. Ehuru född
af fattiga föräldrar, egnade han sig
åt vetenskapliga studier, men förföll
under förlidet år ofta i ett kramp-
aktigt tillstånd, till följd hvaraf han
under flera dagar var sauslös. Slut
ligen verkade dessa ofta upprepade
aufall en så stor svaghet i minnet,
au han måste afslå från hvarjehopp
om framgång på den vetenskapliga
banan. Han trädde nu in i ett klo
ster, men blef ulven här angripenaf
sin olyckliga sjukdoib, som dock al
drig beröfvade honom sansen mer
au tre dagar å rad. Men den 20
maj insomnade hav åter, och som
han ännu den 25 icke hade vaknat
och man finkläde att han skulle dö
af brist på föda,fördeshan tillhospi-
talet i Pressburg. Ännu den 12 juni
hade icke någon förändiiug visat sig
hos honom. Hav sofver alldeles som
en frisk menviska, hans respiration
är regelbundeu, hans hjerislug rbyl
miskt, hans puls normal; hudverk
samheten är älven temligen liilig, h
»enapsdegar o. d. verka kort efter
deras anväuduing. Varma bad fram
kalla till och med en tydlig tran-
spiration. Allt detta oaktadt hafvu
alla hittills gjorda försök att väcka
honom ur huvs lethargiska sömn va
rit fåfänga. loke ens ett såheroibkl
medel som galvuno-mugaetismen hat
förmått nugot deremot. Patientens
Niiiskiliia leder blifva. liksom en vax
bilds, i samma läge som inan brin
gar dim, äfven i det allrn onaturli
gaste, till dess man åier ändrar de-
ras ställning. Den olycklige kan

ttltt fflln.
/Än fiöi-rc U)äl6elägen egenboin ivib faltfjön,VS' föifebb meb gob nxbftog. Närmare un*
beu-ättelfe ibiljett tia 21. 20., )om lemnaö a
betta btabe tontor. (2030)

HQ81lEiäaiiträ<len

Herrar sångare af Han-
delsbiträdenas flire-

llillgbehagade sammanträ-
da mangrant idag kl.9J9 J/2

e. m. uti föreningens lokal.
(0,342)

(^oibriiigeagaiene i VyggmästarmMathiaS
O Äjälbmaus tonturS, jemte gäldenäreu tat'
las härmed till sammanträde hos undertecknad,
syUoman, igärden u:o 40 »ib VoulcvardS»
gatan, thorsbageu den 6 infttinbanbe Ilili 11.
6 e. m. för att, ester tagen lännedom af lon»
tnrsdomeus innehall,besluta angående realisa»
ttonen as boets osälra fordringar cd; den nt«
delning af tillgimgarne som befjföiiunan fan
(Te, samt bestämma sörwaltuingSarvodet.I
öfrigt erinras, att frånnwianbe borgenärer fä
nöjas med be tillstädeSkommalides beslut.

Föregäeube dagar i »veckan 11. B— '/210 f.
ni. hälles roiifuvöbonicit å samma stället till
genomseende tillgänglig. Helsingfors ben 21
Juni 1871.
(1935) C. Slummer.

In- och Utrikeshandlanden,
Kommerserådetoch Riddaren

af Kejserliga Kongl. S:t Stanislai
ordens tredje klass

Feodor Tsclietscliulin
afled efter ett längre lidande lugnt
och stillaiHelsingfors den1Juli 1871
kl. UV* f. m., uti en ålder af 52 år,
9 månader och 1 dag, närmast och
bittert sörjd samt djupt saknad af ef-
terlefvande maka och4 barn, svärmor,
syskon och andra anförvandter.

För dem som vilja behedra den af-
lidnes Hkbegängelse tillkännagifves,
att sorgegudstjenst hålles onsdagen
den 5 Juli kl. efter 10 f.m. istadens
äldre grekiska kyrka, hvarifrän liktå-
get kl. omkring 12 afgår till begrät-
ningsplatsen. (0,343)

re.iLcimr*opcKifi
IlepßOCTaToiiHLifi Kyneuyi.,

KoMMepinn Cobl;thiik'l
ii

Kana.iepi» Op^ena Cb.Orainiciaßa
3 CTemiM

"KEO^OPT) <I>EO/?OPOBII1I.
nOC.lt TJIJKKOft IInpO^O.TJKIITe.II»-

HÖft Go.IfWHH CKOUxIOACn
bi» Fo-iLciiiirfcopciJ eero Iw.ifl 1
(lioim 19) £. vi. 11% h. no-
.ijV.im, mit/i otl poJK^eum 52
rori,a,9 Mtcjmentii1 iiocTa-
nnili. iioc.il; cesa BL r.Ty6oxiaä-
meii CKopGii cynpyry, qcTbipexi»
ÄOMopeft, Temy II fipjTßXT* G.nia-
KIIXT, pO£IILIXI,.

3Ke^aioin,Hxi, iio^tiiti, naMJiTL
ycoiimaro npocan, nojKa-ioßaTb
m> CTapyio pyccnyio ljepKom, 5Im.m (23 lioiia) bi, 10 Macoßt
yTpa. norpesa.ibiioc mecTßie
H37, ijepKim otxo^iiti,na K.ia^-6nm;o oko.io 12 h. Mo.iy^un.

»öde:

stadsegendomar för-UlllUl- säljas genom
Adolf Siniiomi

(0,14) Regeringsgatan mo_3.

Idag inkommet:
Linne

Lärftsnäsdukar
af samma qvalitet Bom förut,
från ö mark 50 penni dussinet
till högre priser
c2038J C. A. FONTELL.

Guldarbetaremästaren
ROLAND TilIIl\.

föddikonungariketSverige,afledstilla
i Helsingfors söndagen den 2Juli kl.
7 e. m. i sitt 68:de lcfnadsår, bittert
sörjdoch saknad af maka, barn och
barnabarn samt många anförvandter
och vänner. (0,345)

Tillkännagifves
att

Handlanden
JACOB 0C AI\\l>llt

efter en kort men svär sjukdom stilla
och fridfullt afsomnade härstädes den
28 Juni kl. 3'/4 pä morgonen, uti en
ålder af 36 år, 1månad och 3 dagar,
djupt sörjd och Baknad af maka, mo-
der, 3 systrar, svärföräldrar, anför-
vaudter och vänner

S. b. ö. s.
Jordfästningen kommer att försiggå

å stadens Lutherska begrafuingsplats
tisdagen den 4 Juli kl.1e. ni. hvar-
om den aflidnes vänner och bekanta
härmed underrättas. (2034)



— O, utbrast herr Nemlich, det är
de fria republikanerna. Ser ni, min
fröken, huru käckt de skrida framåt,
och ser ni huru maktens trälar, dessa
österrikiska soldater, hopsjunkna och
med möda släpa sig framåt.— Ja, min käre herre, svarade tan-
te Lina mycket lugnt, de förragå ned
för berget, och de sednare uppför det-
samma. — Och ser ni det lilla huset
deruppe? Det är den österrikiskevakt-
posten. Der måste dessa fria republi-
kanare aflemna sina gevär åt "maktens
trälar", de österrikiske soldaterne, på
det de ej med dem härnere måtte an-
stifta någon olycka. Men vi vilja ta-
ga dessa repuhlikanareinärmareögon-
sigte.

Dermed återvände de till staden.
1 en sak hade herr Nemlich rätt;

de voro präktiga karlar, bredaxlade,
magra och smärta, ingenting annat än
ben och senor och de gingo käckt nog
omkring;måhända en smula för ""käckt"',
ty ur herrNemlichs republikanska brö-
ders bruna ansigten och svarta ögon
framlyste någonting som så litet intog
honom, att han alltid var angelägen
din att skjuta tante Lina in emellan
sig och en sådan montenegrisk broder.
Hongick helt oförskräcktomkring ibland
dem och sade åt Helena idet hon pe-
kade pä en hop smutsiga, ohyggliga
qvinnor, som alla buro en börda på
ryggen: Min kära dotter, huru beha-

ga de er? Jag för min del tror att
vi göra bäst iatt blifva der vi äro;
vi vilja icke låta oss upptagas idessa
republikanskors leder. — Derpå vän-
de hon sig tillherr Nemlich och sade:
Så ser det så kallade täcka könet här
ut.

Slutligen återkommo de till värds-
huset derifrån de gått ut. Men fru
Jeannette fans icke mera (jvar på det
ställe der hon sutitmedbaronenoch han
syntes icke heller till. Fru Jeannette
hade fått tag isin Anton och haile af
en eller annan förtretlig men tvifvels-
utan förnuftig orsak begifvit sig till
Gravoso och derifrån ut till skeppet.— Povl hade äfven bordt följamed, men
stod till sin lycka icke att finna,hvilket
åter var mycket naturligt, ty han gick
af dagboks-skäl ur vägen för sin mor
och satt för ögonblicket uppe iett trä<l
med fickorna fulla af stenar och inussle-
■kal, hvarmed han kastade efter Joc-
hen Klwhn som stod med ryggenmot
trädet idjup undran öfver, huru vin-
den kunde skaka mussleskal ned från
det märkvärdiga utländska trädet. —
Gamle fader Jahn hade äfven återvändt
till Gravoso och under vägen formerat
bekantskap med en gammal sjökapten,
som talade god tyska och som slagit
sig i ro ien vacker trädgård i Gra-
voso. Då Helena med tante Lina och
herr Nemlich gingo förbi denna träd
gärd, kom onkel Jahn ut med några

satt idenna stundiköketiskolmästar-
huset och skalade rofvor till qvällsvard
och om hon såg någonting resa sig
bakom densamma, så var det biträdan-
de läraretjensten iZwiebelsdörp.

skulle varit en kil, trängdesig inmel-
lan klipporna och derpå ivildt raseri
rusade upp mot det gamla tornet på
fästningen, liksom för attutplånadetta
gamla tecken på försvunnen makt och
åter bevisa, det intet menskoverk,
huru fast det än må vara grundadt,
kan bestå emot naturens makt.

— En
sådan syn uppväcker vemod och sorg
iett menniskohjerta, och då denunga
flickan vände sig om mot den lugna,
fredliga, solbelysta omgifningen, der
intet raseri och ingen strid larmade,
talade hon varmt och vekt till herr
Nemlich, som nu också fått sin meck-
lenburgska republik färdig, och fråga-
de honom om hans föräldrar och hus-
liga förhållanden, och ihvarje ord låg
ett så djupt deltagande, att herr Nem-
lich sjönk allt djupare in isin förtjuw-
ning. — De gingo upp idet gamla
slottet och blickade åt den andra si-
dan, der nakna berg högt reste sin
hjeHsa i solskenet. Tante Lina, som
liela morgonen ströfvat omkring, stod
äfven der och blickade åt samma håll.
Hon kom nu fram till dem och sade:— Min kära dotter, se der bakomber-
gen ligger nu det lilla landet Monte-
negro, och ser ni, der drar ett öster-
rikiskt kommando uppför berget —

<le
i de hvita rockarne —

och de landt-
män, som i brokiga drigtei koiuino
nedför berget, äro sannolikt några til'
Montenegros invånare.

kapitel behandlat den frågan, huru
den ursprungliga typiska enheten iu-
om djurverlden kunnat bryta sig i
en sådan oändlig mångfald af for-
mer, och funnit svaret dels idetna-
turliga urvalet, enligt hvilket små
fördelaktiga afvikelser från föraIdrar-
nes egenskaper utbildas hos barnen
och förstärkta lemnas iarf åt de-
ras efterkommande, dels istriden
för tillvaron, i följd hvaraf endast
de bäst utrustade individerna af
hvarje slägte lyckas öfvervinna de
af naturen fiendtliga inflytelser de
vid hvarje steg möta, och genom
detta oupphörliga krig ytterligare
stärka de särskilda egenskaper ge
nom hvilka segren betryggas, kom-
mer han till det stora problemet att
finna menniskans plats iorganismer-
nas oändliga kedja. För att kunna
fullt följa hans tankegång måste vi
göra klart för oss hvad som förstås
med typ- och artbegrepp. En för
alla tider bestående klassifikation af
naturföremålen finnes icke, och det
system som forskningen uppbygger
af de vid en gifven tidpunkt sam-
lade materialierna måste rifvas och
ombyggas, så snart nya ledande fak-
ta komma idagen. Linnés sex fa-
sta djurklasser sönderföllounder Cu-
vier's finare analys i 19, ordnade
under 4 allmänna typer eller orga-
nisationsplaner, hvilka dock ömsesi-
digt beröra hvarandra, och oupp-
hörligen upptäckas nya förmedlande
former, så att den ena typen lik«om
flyter in iden andra. Den högsta
familjen af ryggradsdjuren, simia-
derna eller aporna, innehåller tvi
grupper, raknäsiga och plattnäsiga,
af hvilka den förra tillhör gamla
kontinenten, den senare den nya. Vi
behöfva icke ingå på de särskilda
karakterer som skiljadem,utan nöja
oss med den erinran att deras ut-
söndring ligger mycket långt tillba-
ka itiden. Menniskan öfverensstäm-
mer i sin skapnad närmast med ka-
tarhinerna eller gamla verldensapor,
och man kan deraf sluta att hon
med dem haft en gemensam stam-
fader, hrilken Darwin sätter så långt
tillbaka som under den första de-
len af tertiärperioden. Vi få likväl
deraf icke draga den slutsatsen att
denne urfader varit den samme som
någon nu lefvande apa, eller ens
varit särdeles lik någon af dem. Då
man vet att de på hvarje trakt af
jorden nu lefvande däggdjuren äro
närmast beslägtade med de utdöda
djurarterna på samma trakter, och
Afrika iforntiden beboddes af just
de apor hvilkas efterkommande när-
mast liknade menniskan i utseende
och skapnad, synesman deraf kunna
sluta till, att Afrika äfven varit den
ännu osplittrade ordningens första
hemort. Dock fanns äfven iEuro-
pa i början af tertiärperioden en
med menniskorna jemnstor apa,och
från denna period har så lång tid
förflutit och jorden undergått så
många förändringar, att god tid fun-
nits för mycket vidsträckta vandrin-
gar.

Då denna varelse först förlorade
sin hårbeklädnad, bebodde hon san-
nolikt ett varmt land och närde sig
af de frukter som alstras af ett så-
dant klimat, och som under den ti-
digare eocen-perioden dehögreapor-
na redan skilt sig från de lägre,
måste menniskan, hvars kroppsbild-
ning företer starka modifikationer i
förhållande till de högreaporna,re-

dera ett. allt effpr lokal och andra
omständigheter, betydande belopp i
kostnader. Dermed vill jag inga-
lunda siiga, »tt de röstberättigade
mufßs; det har nog händt och hau-
der kan«ke ännu emellanåt, men
mycket mera sällan än förr. Kost-
naderna förorsakas af publika an-
nonser och värfnitigar hvartill agen
ter och krogar vanligen användaä i
stor skala. Derigenomuppstår ofta en
kappiäuning mellan kandidaternas
handtlangare, och icke sällan beror
segern pft den största frikostigheten.
Detta gäller företrädesvis om stä-
derna. Pä landet lyckas det vanli-
gen de stora godsegarnes fogdar att
förrna uudeihafvande och arrenda-
torer att rösta efter godsegarens ön-
skan. Det nya lagförslaget är der-
för bestämdt att undanrödjade miss-
bruk, som penningen utöfvar i stä-
derna och de stora egendomarne på
landet. Debatten började i går och
skiljde sig på intet sätt fråu fordna
behandlingar af ämnet. Oppositio-
nen är ännu stark, men måste öf-
vervinnas, då det stora liberalapar
tiet så fordrar, och detta med all
rättvisa, fy parlamentsvalen äro nu
ofta en skam för landet; men alla
gamla inrotade vanor äro svåra att
afskaffa, och sa" ar~ det äfveu med
denna, hvilken många ledamöter ute-
slutande ha att tacka för sin plats i
parlamentet.
Iföljd ftl den nyligen antagna

"Uuiversity Test Bil1"" erhöllo igår
för första gången en israelit och en
katolik "Bachelor of Art" graden
vid uuiversitetet i Oxford. Graden,
motsvarande filosofie doktor, har
hittills ej tilldelats någon, som ej
underskritvit trosartiklnrne.
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Darwiuismeu.

11.
CForts. fr. n:o 176.)

Man har påstått attdjur icke kun-
na begagna verktyg; detta vederlag-
ges dock af nyare forskare. Apor
nyttja stenar till att krossa nötter
och störar såsom häfstänger för att
lyfta tyngder. De menniskolika a
porna bygga sig tillfälliga hyddor i
träden, orang betåcker sig om nat-
ten med pandanusblad för attskyd-
da sig mot kölden,och man har sett
en pavian kasta en bastmatta öfver
hufvudet för att värna sig motmid-
dagshettan.

Om vissa djurarters förmåga af
meddelande kan man icke hysa nå-
got tvifvel. Vi hafva idenna tid-
skrift för icke länge sedan gifvit
prof på några fall af en sådan för-
måga, och Darwin upptager flere af
dem, bland andra myrornas satt att
meddela sig genom sina antenner.
Djur och menniskor kunna förstå
hvarandra, och vi luste nyligen om
en iLondnos zoologiska trädgård be-
fintlig bengalisk elefants utomordent-
liga glädje, när någon tilltalade ho-
nom på hindostanska. Den moder-
na språkforskningen förkastar nu-
mera all tanke på språkensuppkomst
såsom färdiga, till stöd för hvilken
åsigt blifvit anförd den fullständig-
het som några okultiverade folks
språk visaisina grammatiska former.
Men nu är det bevisadt att dessa
många kasus- och verbaländelser
småningom uppkommit genom före-
ning mellan tiere ord, hvilkas fogar
och kanter så att säga blifvit små

ningom bortnötta,och det är ejhel-
ler i dem utan iuttryckens klarhet
och ändamålsenlighet som ettspråksfullkomlighet ligger. Naturen försö-ker allt jemt, när hon skapar, och
vi kunna ganska långt tillbaka föl-
ja en del af hennes försökpå språk-
bildningens område. Alla däggdjur
hafva ljudorganerna byggda nästanlikasom menniskan, och om hon en-
sam utbildat dem till fullkomlighet,
så kommer det utan tvifvel af hen-
nes öfverlägsna intelligens, som ef-
ter hand skapat behofvet af otaliga
serskilda beteckningar. Man kan,
säger Darwin, tänka sig att menni-
skans aflägsnare urstamfäder icke
begagnat sina talorganer på annat
sätt än till några få oartikulerade
ljud, för att beteckna vissa enkla
föreställningar, liksom ännu idag
de gibbonartade aporna. Genom
lång öfning utvecklades språkorga-
nerna, och när talets gåfvaisinför-
sta ofullständiga form slutligen var
eröfrad, återverkade den ioerhörd
gradpåutvecklingenafdeandligaför-
mögenheterna. Huru foglames sång-
förmåga utvecklas genomöfning,lik-
somjagthundenkanuppfostrasatt ge-
nom olika ljud beteckna olika iakt-
tagelser, är allt för väl bekant. På
samma sätt kan detmenskliga språ-
ket hafva småningom utvecklat sig
efter den stigandeintelligensens vid-
gade fordrindar; det finsännu vilda
stammar som ickekunna räkna läng-
re än till fyra, och som sakna alla
ord för allmäuna föreställningar el-
ler begrepp. Afståndet mellan des-
sa och de högst civilicerade språken
är efter alla nyare språkforskares
omdöme omätligt.

Vi hafva redan sagt att Darwin
erkänner skilnaden mellan den läg-
sta menniskan och det högsta dju-
ret vara ofantlig. En apa skullekun-
na uppgöra planer att plundra en
trädgård och begagna stenar och
störar såsom verktyg dertill, men
aldrig forma ett verktygåt sig sjelf;
hon kan utan tvifvel härma farliga
djurs läten, för att varna sina an-
förvandter för deras öfverfall, och
göra dem simplare nödvändigamed-
delanden, men att fatta en idé och
uttrycka den genom en följd af ar-
tikulerade ljud går öfverhennes ho-
risont. Hon har kärlek försinaun-
gar och visar en hög grad af upp-
offrande tillgifvenhet för sina likar,
men till den oegennyttiga kärleken
för alla varelser som är menniskans
ädlaste attribut kan intet djur höja
sig. Men alla dessa andliga skiij-
aktigheter ligga imåttet, icke ivä-
sendet. Ihvilkeuålder utvecklar sig
tankeförmågan hos det nyföddabar-
net? när blir det sjelfmedvetet och
kan reflektera öfver sin egen tillva-
ro? Vi kunna icke svara derpå, och
icke heller besvara samma fråga,
med afseende på den uppåtstigande
serien af organiska varelser. Det
till hälften instinktlika, till hälften
konstmessiga i språket bär ännuallt
jemt prägeln af småningom fortgå-
ende utveckling. "Den förädlande
tron på Gud är icke en gång alla
menniskors gemensamma tillhörig-
het, och tron på verkande andliga
krafter följes på naturligt sätt af
hennes öfriga intellektuella utrust-
ning. Den sedliga känslan är kan-
ske det bästa och högsta skilje-
märket mellan menniskan och de
lägre djuren".

Sedan Darwin iett par följande

dan iförsta början af den tertiära
tiden brutit sig lös från katarhi-
nerna.

Gå vi ännu ett steg längre till-
baka itiden och utvecklingen, träffa
vi en klass af djur, den närmast
högstairyggradsdjurenshögstaord-
ning, hvilken naturforskarne kalla
Lemuridcr, samma ord med hvilket
romarne betecknade spökuppenba-
relserna af sina förfäder. Af denna
klass finnas ännu på Madagaskar
och annorstädes lefvande afkomlin-
gar, hvaribland den efter sitt pryd-
liga halsskägg uppkallade kragle-
muren. Denna grupp med sina tal-
rika afvikelser pekar å ena sidan
upp till de fullkomligare simiaderna,
å den andra ned mot de mindre ut-
vecklade däggdjuren, och man får
ej alltför mycket förvåna sig öfver
frånvaron af kända öfvergångsfor-
mer, när man vet att detta är för-
hållandet äfven med lägre stående
former, så att t. ex. afbrottet mel-
lan den besynnerliga, iAustralien
ännu lefvande Ornithoryncus och de
öfriga däggdjuren tills vidare är
oförmedladt, och de trakter af jor-
den som sannolikast borde innehålla
fossila rester af de menniskan när-
mast liknande grupperna ännu icke
varit föremål för geologisk under-
sökning.

En lägre afdelning af däggdjurs-
klassen äro pungdjuren, en ide äld-
sta geologiska perioderna vida mer
utbredd art än nu, och från dem är
blott ett steg till monotremerna,med
hvilka de få ännu lefvande marsu-
pialierna eller pungdjuren stå ipå-
taglig slägtskap. Dermed hafva vi
kommit till yttersta gränsen af dägg-
djursklassen, och nedanför mötaoss
de fyra ofriga ordningarne af rygg-
radstypen, foglar, krypdjur, batra-
chier och fiskar. Då de sistnämda
äro de lägst organiserade af alla
vertebraterna, har man velat sluta
till att samtliga ryggradsdjurenhär-
stamma från någon fiskartad form,
ännu ofullkomligare organiserad än
dess nu lefvande lägsta represen-
tanter. Darwin antyder att brytnin-
gen mellan land- och vattenbyggan-
de arter föregått itrakter som pe-
riodiskt öfversvämmas af hafvet, el-
ler på grönsområdet mellan ebb och
flod, och om vi icke missförståttho-
nom allt för mycket, vill han ur
denna omständighet härleda den in-
flytelse som månvexlingarne ännu
utöfva på åtskilliga lifsförhållanden
inom den organiska verlden. Om
man nu, med ledning af de rudi-
mentära organerna och de karakte-
ristiska egenskaper hvilka undan-
tagsvis uppenbara sig såsom åter-
gångar, samt i synnerhet med till-
hjelp af morfologiens och embryo-
logiens lagar, skådar tillbaka från
menniskans närvarande beskaffen-
het, skulle man komma till följande
schema. Stamfäderna för primatem-
as ordning inom ryggradsprovinsen
voro sannolikt hårbeklädda, och bå-
da könen hade skägg; deras öron
voro spetsiga och kunde röras, lik-
som hufvudsvålen och andra hudde-
lar voro försedda med verksamma
rörelsemuskler såsom ännu är fallet
med aporna, och de hade, liksom
flere af dessa, en rörlig svans. Sto-
ra pulsådern och öfverarmsnerven
lupo genom den sä kallade supra-
kondyloid-kanalen; blindtarmen hade
en långt större utsträckning och
verkliga förrättningar att utföra.

Stortåns utåtvikna läge antyder på
en gripfot, ämnad att underlätta
klättringen i träden, der dessa va-
relser förmodligen hade sina bostä-
der. Ien ännu tidigare period för-
des de naturliga afsöndringarne ge-
nom en kloak såsom hos echidnan
och Ornithoryncus, och ögat var
skyddadt af ett tredje ögonlock el
ler blinkhinna, såsom hos foglame.
An längre tillbaka måste dessa va-
relser hafva lefvat i vattnet, efter
som morfologien säger oss att våra
lungor ursprungligen uppkommo ur
en ombildad simblåsa, som verkade
hydrostatiskt, och öppningarne på
halsen af det menskliga embryotan-
tyda på ursprungliga gälar. Hjer-
tat var en enkel pulserande säck,
en spinaltråd ersatte ryggknotspe-
låren, hjernan var liten eller ingen,
såsom hos lancettfisken, och långt
bort, bakom en räcka afoöfverskåd-
liga tidsåldrar,skymtar för våraning
någon ting ytterst lågt och ofull-
komligt.

Det rlns, som välbekant är, ihela
vertebratfamiljen rudimentära an-
tydningar om en uråldrig tvekönig-
het, ehuru bestämda skäl gifva vid
handen att de åtskilda könen exi-
sterade förr än den stora gemen-
samma familjen utgrenade sigisina
tern ordningar. Tillvaron af bröst-
vårtor hos hankönet,och deras för-
måga att hos vissaarter under några
förhållanden afsöndra mjölk, är ett
minne af denna dubbelkönighet,som
för öfrigt har sin befintlighet inom
den lägst organiserade skapelsen;
men för dessa lifvets mysterier ryg-
gar tanken tillbaka, och endast fan-
tasien kan försöka sträcka sin fiygt
än längre eller bort åt den enkla
cellen. Vi stadna vid det första tyd-
liga spåret tillryggradsbildning, och
så vidt forskningen ännu lyckatska-
sta en blick in idessa dunkla om-
råden, tyckas de uräldsta förfäderna
till de vei tebierade ordningarne vara
att söka ien grupp hafsdjur, lik-
nande larverna till de nu lefvande
Ascidierna eller manteldjuren. Des-
sa gåfvo sannolikt upphofåt engrupp
af fiskar, af samma ofullkomliga or-
ganisation som lancettfisken eller
nejonögan. Uppstiga vinuåter från
detta låga steg på varelsernas trap-
pa, möta vi den närmast högreord-
ningen af ganoider och lepidosiren-
liknande fiskar, från hvilka det är
blott ett enda steg till amfibierna.
Vi hafva i en föregående uppsats
sett, att det en gång fanns en bro
mellan foglar och krypdjur, och att
än idag monotremerna bilda en öf-
vergångslänk mellan dessa ochdägg-
djuren. Hvilken väghärstamningen
tagit från de två lägsta klasserna,
fiskar och batrachier, till de tre hög-
sta, sins emellan beslägtade, repti-
lier, foglar och däggdjur, kan ännu
ingen säga, men inom däggdjurs-
serien är utvecklingen icke längre
svår att följa: monotremer, marsu-
pialier, lemurer, siuiiader, nya och
gamla verldens: ur den senare gre-
nen skall då, långt, långt tillbaka i
urverlden, hafva lösbrutit sig det
slägte som var bestäindt att blifva
skapelsens krona.

Darwin slutar sitt sjette kapitel
"Om förvandtskaper och slägtled-
ning" med följande ord:

Vi hafva på detta sätt gifvit mennisknn
ett stanträd af underbar längd,men man
kunde säga ett stamträd i\( ingen ädelbe-
skaffenhet. Det har ofta blifvitanmärkt,
att verlden länge synes hafva förberedt

sig yh menniskans ankomst, och detta äri en viss mening fullkomlig sanning, tyhon har en lång räcka af förfäder atttacka för sitt ursprung. Hade en endaled i denna långa kedja varit obefintlig,
skulle mennißkan icke hafva blifvit all-deles det samma som hon nu är. Om vi
icke med afsigt tillsluta vara ögon,kun-
na vi, med de insigter vi förnärvnrandeega, nnnalkningsvis igenkänna vart ur-
sprung, och vi behöfva icke derför bly-
gas. Den lägsta organismen är något
långt högre än det oorganiska stoftet un-
der våra fötter, och ingen fördomsfri
menniska kan studera ett lefvande vä-
sende, så lågt det än ma stå, utan att
försjunka i en hänryckt häpnad öfver
dess iniäitning och egenskaper.

Vi bafva redan varit allt för vid-
lyftiga, och ändå hafva vi knappast
hunnit att antydningsvis redogöra
för innehållet af första fjerdedelen
af Darwin's senaste arbete: än min-
dre hafva vi kunnat gifva våra lä-
sare någon föreställningom denhäp-
nadsväckande massa af nya och öf-
verraskande detaljer som han fram-
drager iljuset. Vi vilja blott exem-
pelvis nämna den omsorg hvarmed
han sökt förskaffa sig underrättelse
om det proportionella antalet hanar
och honor som födas bland djuren,
hvarigenom han ådagalagt det man-
liga könets öfvervigt med nästanall-
deles samma siffra som hos menni-
skau. Utan allt afseende derpå,om
Darwin kan anses hafva till full
evidens bevisat att vårt slägte har
samma ursprung som hela den of-
riga skapelsen, att det allt ifrånsin
dunklaste början otvetydigt röjt sin
höga bestämmelse attbesitta jorden,
men att det till denna stora upp-
gift småningom upparbetat sigur de
lägsta lefnadsvilkor, kan det med
trygghet sägas att Darwin genom
detta arbete kastat ett ljus öfver
hela den lefvande naturen, hvartill
endast de allra största forskare ut-
rättat något motsvarande. Hanhar
genom de klaraste fakta visat oss
gången af naturens arbete, från det
enkla och lägre till det sammansatta
och högre, och lärt oss huru ar-
betsfördelningens lag gäller äfven
inom detta område.

E/te Kapitlet.
Herr baronen får med ens stor skräck för

vattnet. Anton friköper Helena från honom.
Onkel Börs gör en stor affärmed gödboskap.
Herr baronen börjar spöka på ljusan dag.
Huru fru Groterjahn hämnas på sin Anton.
Ilvarförc Anton vid baronens hazardspelblir
oense med sig sjelf, och hvarföre onkel Börs
följer hans exempel. Den gamle Jahn mär-ker oråd, och hans Jochen uppställer onkel
Börs som ett föredömeför Povl. Hvarföre
herr Wilhelm August Schwafel väl skulle
förtjena titeln "kommerseråd".

Tredje dagen skullle resan fortsättas,
men många af de goda resandena ha-
de fått en stilla fasa för väder och
vind och voro uppenbarligen mycket
missbelåtna med denna vår Herres in-
rättning. Isynnerhet var baron von
Unkenstein missnöjd; han ville icke
mera följa ined, och det förtrodde han
åt vår gode, gamle Anton. Han sade
att —

efter hvad han hört af den ö-
sterrikiske löjtnanten, grefve von Zitt-
mansdörp, med hvilken han sedan en
mångårig1 vistelse iWien var mycket
bekant och gammal dubroder, —

in-
gen jernväg eller diligens gick emellan
Kagusa och Triest. Alltså måste han
ändå återvända sjövägen; men ingen

Lustresan till fonstantinopel.
Af Fritz lteuter.

Tionde kapitlet.
CForts.)

Helena och herr Nemlich gingo så-
ledes. Herr Nemlich vadade ändaupp
till knäna i förtjusning, icke tillföljd
af staden och des omgifningar, utanför
sällskapet och den utmärkelse, nomve-
derfarits honom. Genom Cannabich
kände han händelsevis, att Kagusa i
fordna tider varit en republik, och att
Montenegro, som låg i närheten, så
att säga ännu var republik. Han höll
derföre en lång föreläsning förHelena
om, hvad en republik egentligen är för
slag, och kom till den slutsats, att
Mecklenburg också måste blifva repu-
blik, och att det icke mera var långt
ifrån att vara det. Det var på god
väg att bli det, ty landtdagen hade de
redan, och han och KarlBennewitz och
Christian Schult och Ferdinand Schrö-
der hade redan för sju år sedan sagt
det då de ännu alldeles icke hade va-
rit 'på seminariet.

— Helenahade icke
mycket profiterat af den visdom han
lät utströmma, ty hon hade stillatigan-
de blickat ned pfi liriinninganw, der
bölja på bölja, liksom hvarje af dem

(Se N:o 151—177)

praktfulla rosor: Var så god, tanteLi-
na, ni får de hvita, och du, min kära
Helena,du får deröda.

—
Herr Nemlich.

fick ingenting, men hade redan fått
alltför mycket skönt, och då han se-
dan satt på däcket gick ett märkeligt
ljus uppför honom. Det strålade ho-
nom klart till mötes, att Helena var
förälskad ihonom. —

Hvarföre — —
— ? Han frågade hvarje bölja som
slog emot skeppet, och han frågadehe-
la landskapet och hvarje träd somvex-
te deri, hvarföre hon eljest skulle
hafva lemnat baronen och utvalt ho-
nom till ledsagare? — Hvarföre satt
hon i så djupa tankar då han förhen-
ne utvecklade sina åsigterom denmeck-
lenburgska republiken? — Hvarföre
talade hon så varmt och vekt till ho-
nom?

—
Hvarföre skulle hon fråga

honom om lians far och mor, om hon
icke ville lära känna den slägt hon
genom förlofningen skulle komma in
uti? —

Hvarföre taladehon alltid vän-
ligt till honom när den gamla damen
blef litet spetsig emot honom? Hvar-
före? hvarföre? hvarföre? —

Och
dessa hvarföre slogo fast rot hos ho-
nom.

—
Han såg långt ut öfver det

vackra landskapet, och bakom detta
reste sig ett förtjusandepalats, ochhan
stod med Helena på en hög balkong
på detsamma: "Allt detta är mig un-
derdånigt".

Ack, den stackars Munde! —
Hon

Mellan jord och evighet.
(Efter "Neue Freie Presse").

flKl. spå slaget", sade professorn.
"Ja, om det icke regnar."
Professorn var en främling i vår

stad. Han hade i ordets egentliga
mening fallit ned från skyarne och
hans namn hade derföre icke platt
att läsa bland anmälda resande. Vår
eljest så stränge borgmästare upplog
med utmärkelse professorn och hans
biträde, dä de till stor förvåningför
stadsboarne i en ballong nedstego i
ett potatisland icke långt från tor-
get. Ballongen torkades och utklap-
pades och fick så ligga några da-
gar, under hvilka åtskilliga repara-
tioner företogos på maskineriet. Af
tacksamhet fur det vänliga motta-
gandet erbjöd sig professorn att led-
saga ett litet utvaldtsällskap af bå-
da könen på några timmars lusttur
i de högre regionerna. Tre herrar
och två unga damer anmälde sig,
och bland de förra befann sig ul-
ven jag.

Det regnade icke. Långt före den
utfäata timman en solklar söndags-
eftermiddag stodo vi passagerare
med våra reseeffekter framför far-
kosten och beskådade huru den så
småningom fylldes med 45,000 ku-
bikfot gas. Sidenet, hvaraf den var




