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Interna!lotiela utatäll-

¦ilngrn för trädgårdsodlingi
Amsterdam är enligt oss från ko-
milén tillliandnkoinmet meddelande
uppskjuten till år 1877 för undvi-
kande af kollision med den utställ-
niug och botaniska kongress, tom
till nästa år förberedee iBruxelles
af Societé royal de Flore. Program
är tillgäugligtjåHelsingfors Dagblads
kontor.— Turkiet och Ciladslone.
På Londons börs omtalas, att turkiska
regeringen bjudit Englands förre finans-
ocli premierminister Gladstone l/s milj.
mark ärligen, om ban vill upprätta en
sund finansförvaltning i Turkiet, och för
den tid han dermedär sysselsatt.

stor noggrannhet,att intet misstag före-
funnits, hafva visat, att '/.ouoo Pran aa'-
petersyrad ammoniumoxid, ja, att Vi<xm*o <
gran fo forsyrad ammoniumoxid framkal- "
lat rörelse, hvaremotsamma ämnen för- 5
blifvit utan all Verkanidetta hänseende, >
om de uppsugits af rötterna, som hos )
Drosera åro ovanligt små.

En ännu mycket mera sammansatt ap-j
parat finner man bos fiugfällan (Diontm\
muscipula), hos hvilken utom smältnings-;
apparaten förekommer äfven en fälla,:
hvilken är så inrättad, att den tillstädjer
små insekter att komma ut,hvaremotden
obevekligt håller större insekter fångna
och förtär dem på samma sätt, som vi
bafva sett häodelsen vara bos Drosera,
blott med den skilnaden, att hela bladet
hos Dionten stater sig tillsammanoch för-
vandlas till en mage,hvari den upplösan-
de saften utgjuter sig.

förtjänster, utan endast att rätta en
oriktig*uppgift.
¦ Helsiugfors den 22 oktober 1875.! Rob. Huber.
I P. S. Isammanhan härmed tor-
de det vara skäl att tillika upplysa
derom^ att pumpandet igammelsta-
den för närvarande af förekommen{anledning, blifvit instäldt «»mt att
|det eålerieB tiiU vidare icke finnes
något vatten uti ledningen.

Till Lentibulariernas afdelning börtät-
gräset (Pinguicula), hos bvilket känslig-
beten bar sitt säte isjelfva bladskifvan.
under det att de öfrerhenne utbredda,
med små körtlar försedda håren framal-
stra en riklig mängd saft. Då bladet ir-
riteras af qväfvehaltiga ämnen eller af
insekter, inrullar det sig efter längden,
så att den främmande kroppen inneslu-
tes liksom ien cylinder. Den afsöndra-
de saf en eger förmåga att hastigt upp-
lösa ofvan nämnda ämnen, så att smält-
ningen försiggår utan dröjsmål och full-
ständigt. Tätgräset när sig icke endast
af ämnen ur djurriket, utan förtäräfven
qväfvehaltiga sådana, bemtade ur växt-
riket.

Af Darwins senaste arbete visarsig så-
ledes, att retning af en fläck hos växten
kan fortplantas på samma sätt, som för
bållandet är med de s. k. reflexrörelspr-
na bos menniskor och djur,att vissaväx-
ter kunna med tillhjelp af en magsaften
liknande vätska upplösa organiska äm-
nen, och att denna afsöndradevätskaall-
deles som menniskans magsaft underarår
förändring i följd af retning. Penna för-
ändring kan iakttagas äfven undermikro-
skopet, i det att vätskan, då irritering
icke förekommer, visar sig vara likartad
och rödaktisr, hvaremot den röda färgen
efter inträdd retning framträder s3som
små klumpar i ett alldeles klart fluidum.
De iDarwins bok beskrifna upptäckter-
nas betydelse kan ännu icke närmarean-
gifvas. För hvar och en, som hyser in-
tresse för företeelserna i naturen, skall
det blifra ett nöje att taga kännedom
om Darwins senaste arbete. Genom hans
i«kttagelser visar sig växtverldenstå när-
mare djurverlden, än man hittills trott.

Vi hafva således sett,attåtskilliga väx-
ter fDarwin uppräknar flere arter) äro
utrustade med en ganska ändamålsenlis
och verksam matsmaltningsapparat. An-
dra åter. t. ex. Utricnlnrin, ega en för
fångst af insekter afsedd, högligen sam-
mansatt apparat, men sakna matsmält-
nincrsinrättning ocb äro hänvisade tillatt
afbida sitt bytes öfverpång i förruttnel-
setillstånd, bvarefter de i sig upptagade
härvid alstrade produkterna.

(St. DaeM.)

Genom desja sina undersökningar bar
Darwin öppnat ett forkninesfält. hvilket
lofvar att blifva sä mycket fruktbarare,
som dess bearbetande står en ocb livar
öppet,emedan det icke förutsätter nåsrra
stora förkunskaper eller synes förknip-
padt med synnerlig möda.

Medelst offentlig frivillig auktion,
som thorsdagen och fredagen

den 28 och 29 innevarande måntid
uti gården n:o 12 vid Alexanders-
gntan, iA. Winters restaurationslo-
kal förrättas», foraäljes ifrån kl. 10
f. m. och 4 e. m. ett parti viner
och delikatesser, bebtä>nde förnäm-
ligast af Bordeaux-, rödaochhvita.
Burgunder-, Rhenska-, Xeres- och
Portvin på buteljer, Cognac, sylta-
de cbampignoner, oliver,capris och
ärter, cigarrer (hvaribland äkta Ha-
vanna), Cigaretter och papyrosser,
benfri sill, en häst, vinter- ochsom
mar åkdon och körredsknp.en bod*
inredning samt en myckenhet di
verse. Helsingfors stads auktions-
kammare den 21 ok'ober 1K75.
(5329) August Åkerberg.

nMßiacaßi. .

f| etter eu läng ocli tan.nue fjiikuom
'.* stilla ocl fridfullt nfsomriarieS UftanJ»i å:%iT boelälle iIngå socken den 17
11 nktnlie. kl. Il1/, e. Tn. ien ålder af

"i 58 åi- sörjdoch saknad af slänt och
ivänner. (5328)

] Klara Sofia WilhelminaLinden
TilluäiiiiagiiTes

att l»niltli»'"ilai"1«; cnkan

s»>«n»Ä«tsK«l< «
iffandtverks o.FabriksFör-
WBi enlngen iHelsingfors
Bnmniantriider till allmänt möte i
Rådhuset måndagen den 1instun-
dande November kl. 6 e. m. f. för

"Rtt utse tre revisorer tiil granskan
'de Rf åiets räkenskaper samtöfver»
jlägga huruvida någraanmärkniagar
böra å Föreningens vägnar göras
vid det af en för sådant ändamål
nådigstnedsatt komité uppgjorda för-
slag till förordning om näringarne.
Och underlättas Föreningensmed-
lemmar att exemplar afnämnde för-
slag stå att köpas i Frenckellska
bokhandeln till ett pis af so penni.

Enligt uppdrag:
Ertv. Bergh.(5309;

Skepp» iztr
Bremerhaven 15 okt. Jupiter, Stange,

fr. Wiborg.
Travemiinde 15 okt. Amalia, Troberg,

fr. Kotka.
—

Pyytäjä, Harjula, d:o.
—

Minerya, Ståblherg, fr. Åbo. — Waimo,
Spitzen, fr. Raumo.

Nevlunghacn 7 okt. Bernbard, Hede-
man, fr. Antwerpen t. Wiborjr,

Vdbyhöi 5 okt. Emmy, Olsson, fr. Lo-
visa.

—
8. Jobanne, Nielsen, t. Fin-

Hernösand 26 sept. Algoua,Sjölund, t.
England.

land.
Texel 14 okt. DeoJata, Nielsen, fr.

Finland.. Terneuse 12 okt. Axel, Sandell, till
Abo.

Antwcrpen 13 okt. Aid. Hoimberg, t.
Reval.

Vlistingett 12 okt. Siviå,Nyholm, till
Helsiugör-

London 13 okt. Finland,Björnstad,t.
Doboy.

Liverpool 12 okt. Storfurst (Jonstantin,
Grape, t. Pascagoula.

Fennia, Ahlström,frånHull 13 okt.
Christiansstad.

Orimsby 12 okt. Elias, Mattsson, fr.
Wiborg.

Viqo 30 sept. Nadinka, Andersson, fr.
Kristinestad.

Sevilla 28 sept. Etta Whitmore,Wright,
fr. H.fors.

Cadix 5 okt. Astrea. Sjöblom, t. Kö-
penhamn.

Kewcasile 1okt. llpatar; fr. Genua.
Nnoyork 27 sept. Anto, t. Nordsjön.
Öresund 14 okt. Urda, Oisen, fr. Björ-

neberg t. Suttonbridge.
Dragdr lotsstation 10 okt. Aino,Sug-

man. — Linnea. Mattsson. — Ahti, Carl-
stedt.

— Finland,Bergman. — Neptun,
Grönlund.

—
Saama, Samulin. — 11.

Toivo. Hovi. — Dsko, Blom. — Aleona,
Sjölund. — Fyra bröder. Reinvold. —
Ystävät, Holmström.— Vesta,Lindeinan.— Magda. Kirppu. — Bröder, Skolman.—

Aina, Henriksson. — Severine, Ek-
ström.

— Nanna, Eriksen. —
12. Emmy,

Sjöholm.— Metsola, Wikander. — Ahti,
Andersson. — 13. Leopard, Söderström.

JlaktblubbensINylands lan
iiherrar medlemmar behagade ör-
d-igen den 23 oktober kl. 8 e. m.
sammanträda tiil extra bol»gss<äm~
ma i Kleineha hotel för att taga
del af och besluta angåendeett från
segelföreningen iWibortJ ingånget
törslag att anmoda öiriga segelför-
eningarilandet att i föreningmed
den Nylandska Jaktklubbenbilda en
allmän Finsk Jaktk!ubh. Holsing-
fors den 1 oktober 1875.
5135; HLomltén.

Frivilliga Brandkåren
Bamroankallas ii i di; in» v;d ledskapgdH-
pnt-n sö?>dag^n den 24 oktoln-r kl. 8 |'S
¦torg. K^iclipien.

Ä Bokauktionen
idag, som böijur med n:o 129 ef-
ter den tryckta k<talogen. försäijes
historiskaoch geografiskaar-
betensamt skönlitteratur,h var-
ibland mänes a;b» ten «t CSelJer,
Backström,Ljungberg,(ron
holm,Palmblad,Oleander,At "

terboni, Sillfverstolpe Len-
ström, Franzén, Rldderstad,
Fr. HreiMer,Ciöthe,Zsehoeke
m. fl. utmärkta tö<f ttare

Frivilliga Brandkårens
i Helsingfors

så?al bf"*lan!e s«m eff >tve led;i.u' t"r
h<-h»gide sammanträda ti'lmdinarip högt»
möte söndagen dii 31 oktober kl. 6e.
in. i kfirvns ISselotial, N:" 1Giogutan.

Bestyreisen:

(5338

?jV*legarene INylands ochHA Tavastehusläns enskilda
Btaniholländ«ri-bolagsnmmnn-
träda til! allnian bolagsstämma iSocietetshuset, lördagen,den 23 ok-
tober 1875, kl. precis 6 e. m.

(5339 )t*, ni.
J. had. oreliestern samman
Iträder 1dagå vanligt gtal-

le kl.:^l^l^l^l^l^l^l^>l^l^lM

aitf faftt.
1 Frrnckeli & Sons hokhaiulft:
Id»K Inkommen;

Teckningar för belysningaf
frågan om stadnplaner (i
tretton blad), dt-riMand pan för
staden Lovisa, Nikolni^tad, Ny-
stad,Bjö neborg.Ny Carleby,Kuo-
pio, c~>ordavala. Snuvotisaari,samt
teckningar framställande några
olika sätt att iStäderna in<lel«
och ordna byggnads-qvarteren, o-
lika förhållanden milang.tornas
bredd och husens höjd,olika för-
hållanden å tomternauiHll-,ngår'ls-
planernas och de med byagnadet
försedda delames ytinnehåll.Piis
10 (5336)

(0.583)

[pohjalais-Oeakunnan viikko
W kokous on taJiäiUauantainatavaiaMa i^uiusalis^H
qMfierrar Fordringsägare mi mura

*«> re mästaren K. J.Granstrands
k">»kuiB behagade sammanträda tis-dagen den 9 instundande november
kl. 6 e. m. å Societetshuset iden-
>>a stad !ör att eniottnga rfdogörel-
8« ölver sagda konkurs och besluta
törande iiqvider i di'nsa-t,t ,Hi;fJ
(533>) Kurator!!erna.

Telegrafnotiser.
Berlin den 20 okt. Frän

Zara i Dalmatien berättas såsom
faktiskt, att turkarne under fäktnin-
gen vid Gab*Ha nedbränt många
hus, tillhörande österrikiske under-
såtar; likväl hade inga reklamatio-
ner gjorts från Wien.

JUadritt de» 20 okt. Eo rysk
med tjiiiri lastad brigg har lidit
skeppsbrott utanför Santa Marta i
Carinnbusleri. Mannkapet räddades.

Augsburg den 21 okt. En
handskrifvelse från konung Ludvig
till ininistéren, som offentliggjorts i
"AUg- ZeituDg", afböjer det afuke-
dande afministéren, som den emot en
talrik minoritets vilja gilladeadressen
ntbedjer sig. Mini«féren hade änder
den högt gående partikampen städ-
se behållit hela landels väl för ögo»
nen och uppträdt för atlbevara sta-
tens rättigheter. Konungen hoppas
att det skall lyckas ministären ati,
uppburen af hans förtroende och un-
deretödd af alla hofsamt tankande,
fttrratälla den inre freden. Han upp-
dr>i£er åt minis eren att göra hans
bf-lut käudt.

M*esth den 21 okt. En kejser
Hg lisnd-ltrifv l«e tiilstädjer. att o-
fe.i förlorar sin karakter af fästning
och att de umbäriiga tomterna och
byggnaderna l»^i!»!>l utan ersättning
och de nfriga efter underhandlingar
med krigsministern öfverlemnas &t
den ungerska finantfminitftern. Block-
bergets b«-fä»iningnr förblifva dock
oberörda häraf.

Utsqustt den 21 okt. Ur t»la-
viak kall» berättas, att sultanen sändt
eu förtroendeman till Mostar med
uppdrag att gifva bonom en tillför
litlig rapport om sakernas läv±e.

Turkiet har inledt 6väfvande un
derhandlinger med Montenegro. för
att utsprida tvedrägt bland in*ur
genterne. Turkiet iofvar afträda åt
Alnntenegro ett landområde eller
hamnen Lizzo.

FjOntion den 21 okt. Diskon-
ton är böjd till 4 procent.

Parit den 21okt. Denberöm-
de engelske fysikern Wheatstone har
i da» aflidit bärklädes.

Telegram till Dagbladet.
Miinchfn den 22 okt.Idepu-

teradekammaren upplästepresidenten
en skrifvelse från konungen, hvari
det heter: ""Jag /inner mig icke för
anledd att emottaga adressen. Dess-
vtom är jag höaeligen förvånad of
ver den ton. någre deputerade be-
gagnade under adressdebatten.

Officiell» och legala notiser.
Ledig tjenst: r.roitßmålBnotariebel'uitn<. Kvill lädstu vuräitens asdru ufd-li ingiWi-boie iMiini 3" dd. p|'i. X4okt.Auktioner:n- d»nnpp »g neskatehemmU.den 15JHi.uaH 18/6 Rnsko '/, m«,t,h

»o 3 i Koriois by och X mi socken
ri '. lö janu.ui k Kulj.ih. '/.m« nti,]8

"
.o30 i A.»i ,»,,,o byocli N.-derunneå sockena lägpiihetprn" ki. H pä d««en.

Amerikansk litteratur.
Uti Frenrkell & Sons bokhandel:
CiuMave Adolf, and the thlr-

ly years'war: By SE, Tope-
llus. Translaied by Selmn Borg
and Marie A. Brown. 8 m.

STorthern lightg.Störtesfrom
Swedlah and Flnnlsh Aut-
hor-. Translated by Selma Borg
and Marie A. Brown. 8 m.

Storma: thelr natnre,elassl-
fleatlon avd lawi. Wlth
the tneans af predictins» ihem by
their embodiments the Clouds:
Hy William Blasius. 16 m

Afraja; or, llfe and lote In
Norway. FromtneGerman
of Tbeodore MiL-Ke. By Edward
Joy Morris. 6: 60 p.

The eholee huniorousworks
of Mark Twaln 12: 50 p.

The aeleet works of Bret
Harte In prose kini pot* ry.
VVith au introiiucory essay. By
J. Monte-quieu Bellew. 12: 50 p.

(5335)

Studentkatalogen
pä finska och svenska iFrctrkell-
ska och W^seniusku bo'<handeln.

(5333)

Domstols- och Polisärender.—
iTlålft rmot t. f. kroito-

lännmaitnrn IAla» o, Th. W -
sterstrand förevar,enl. U. S. till behand-
ling vid ordinarie ting på orten den 14
och 15 dennes. Eandid. G, L Stenbäck,
som uti en tidningskorrespondens förut
omtalat ett af hr W. begånget våld. ha-
de hos prokuratorn i landet angifvit för-
hållandet,hvarefter prokuratorn anbefallt
åtals anställande emot hr Westprstrand.
Vid nämnde ting tillstädeskommo. utom
hr Stenbäck och drängpn Ruotsinkoski,
(hvilken af hr W. olagligenblifvit fäng-
slad), den anklagade samt kronolänsman-
nen i Alajärvi,Lagus, iegenskap af of-
fentligåklagare. Till ledning vid målets
behandling togs den af hr Stenbäck till
prokuratorsexpeditionen insända skritt,
deri hr Westerstrand anklagas, utom för
nyssnämnda olagligabeteeude, förföljan-
de 5 förbrytelser:

l:o) Att hr W., Jobanncnatten år1869,
tillsammansmed landthandlandcniEtsäri
ri, E. Bergman öfvat våld emot bondeso-
nen S. Saarijärvi;

2:o) att hr W., hösten 1872, då l.uusfader, länsmannen G. Westerstrand fäng-
slat några för stöld misstänkta personer,
låtit liemta till sig en af de fängslade,
Lisa Hakola, iafsigt att försätta hennei
frihet.- Kort dprefter hade hr W. i flera
personers närvaro, då fadren infunnitsig
med vittnen för att styrka att han med
fulla skäl låtit fängsla nämnda qvinna,
råkat i häftig ordstrid med fadren och
slutligen utkastat honom ifarstugan, der
denne länge förblifvit liggande. Seder-
mera tvang br W., under hotelserattmed
en anskaffad yxa sönderslåden fängslade
qvinnans bojor, fångvaktaren att lösslap-
pa henne:

3:o) Att hr W. samma höstennattmed
våld inträngt till ofvannämuda qvinsper-
son och dervid så illa misshandlat hen-
nes nuvarande man, Gustaf Nimetön, att
denne derefter i sex veckor legat sjuk
och ännu bar fel på venstra handen;

4:o att br W. under våren 1874. i en
gerniug med siv fader och en viss Hen-
rik Levälahti,begått våldsambeter emot
tvänne torpare E. Euotesabo ochJ.Huii-
smnuki, af livilka den sistnämnde isin
rock erhållit sju stygn med en punkko.
Såsom försvårande omständighet anmär-
,kes vidare, att de anfallne voro stadde
på hemväg från Ilmnjoki ting samt att
väldet föröfvadesi afsigt att hämnas på
Kuotesaho. som vid tinget yrkat ansvar
på hr W. löremot liononi ötvadt våld;

5:o) För svikligt förfarande vid krono-
uppbörd.

Uppfordrad af domaren, att närmare
bestämma den sista anklagelsepunkten,
uppgaf hr Stenback, att kommunenredan
flere år misstänkt hr W:s förfarande vid
utmätningar. Sålunda hade t. ex. vid
en kommunalstan.ma år 1870, då afkort-
uingslängderna for 1869 förelågo till
granskning, anmärkts, att åtminstone tio
af de personer, hr W. anmält vara ur
stånd att betala sina utskylder.bordt äga
tillgång till deras gäldande. Hr S. sade
sig vara ibesittning af qvitteraderäk-
ningar; utvisande att hr W. af tre af

fharlrs Darwins nyaste arbete-
Oaktadt sin framskridna ålder och sin

vacklande helsa arbetar denne berömde
vetenskapsman, hvilkens namn är kånH
öfv.T hela den bildade verlden.med rast-
lös ifver på att samlanya stöd ochbevis
f^r den efterhonom uppnämnda theorien.
Lvilken — om den än funnit en mängd
vr-dersakare

—
dock måste erkännas

vara en frukt af de ihärdigaste, se-
dan flere tiotal af år tillbaka fort-
satta forskningar. Åter föreligger nu
rtt vidlyftigt arbete af Darwin,ett arbe-te, hvilket

—
ehuru afbandlande en spe-

ciel sak inom växtverlden
—

dock nt-

gör en länk iden följdaf de skrifter,
som ban ntgifvit om sin lära, och hvil-
ket innehåller nya bevis för, att ingen
så skarp gräns kan dragas mellan växter
och djur, som man förr varit van attan-
taga. Under senast förflutna sommar ut-
kom nämligen ett nytt alster af Darwinsförfattareskåp,kalladt ImectivorousPlantshvilketafhandlar en företeelseinom växt-verlden, som väl hittills icke varit allde-les ouppmärksammad,men somdock förstaf honom blifvit noggrantstnderad.Vetenskap är magt, och den vetenskap,som till sin uppgift tager att utforskaföreteelsernainaturen, är en af de för-
nämligare, om än af yngre datum och
alltjemt stadd i utveckling. Med out-
tröttlig ifver söker bon att utforska till-
dragelserna i naturen, att nppdaga nya
sanningar och aflägsna gamla villfarandeåsigter. Ingenting antager bon på god
tro, utan pröfvar allt och framställeren-
dast det som säkert, hvilket genom tal-
rika noggranna iakttagelser bevisat sig
vara sant. Naturvetenskapens"oltima ra-
tta» år experimentet, det direkta tillfrå-
gandet af naturen, hvilken ensam kanaf-
gifva säkra och sanna svar. Blott på
detta sått bar det för denna vetenskap
varit en möjlighetattåstadkomma desto-
ra ombvälfningarnaiåsigterna om verl-
dens uppkomst, och om menniskoslägtets
ålder o. s. v.; endast derigenom har det
lyckats framstående forskares ihärdighet
och snille att uppvisa det ohållbaraiå-
sigter och läror, hvilka itidernas längd
utbildat sig till dogmer,som man ansett
nästan för en förbrytelse att betvifla. 1
främsta ledet bland dessa forskare står
Darwin, hvilken på detnaturvetenskapli-
ga vetandets hela områdegifvitforsknin-
gen en impuls, som knappast någon före
honom. Så ofta Darwin offentliggörre-
sultaten af sina iakttagelser, väcker han
förvåning genom de af honom uppdagade
företeelsernas nyhet ocb omätliga bety-
delse, och man vet icke,hvilketmanskall
mest beundra:hans oböjligakonseqvens
eller den utomordentliga skarpsinnighet,
bvarmed han förstår att aflocka naturen
hennes hemligheter. Härpå utgör hans
ofvannämnda verk: "Insectivorous Plants"
ett nytt vittnesbörd, hvilket skulle en-
samt hafva varit tillräckligt att bringa
hans namn till en sen efterverld.

Hittills har man hyst den åsigten, att
växterna åtnöjdesig med denBäring,som
de kunde bemta ur luften medelst bla-
den eller medelst roten ur jorden, hvil-
ken näring de sedermera sönderdeladei
dess enkla beståndsdelar och bearbetade
för sina särskilda ändamål. Men att det
finnes växter, hvilka icke låta sig nöja
med så simpel näring, utan hemta den i
störreeller mindre grad urdjurriket,har
man först genom Darwins nyaste arbete
fått närmare lära känna.

Den växt, som framför andra utgjort
föremål för Darwins undersökningar och
iakttagelser, är den bos oss vanliga dagg-
örten (Drosera rotun<Hfolid), bvilken vä-
xer allmänt på mossar och andra likar-
tade ställen öfver hela vårt land. Det
väckte redan är 1860 Darwins uppmärk-
samhet, att en mängd insekter alltid fun
nos dödapå denna växtartsblad,ocbhan
företogsig att med sin kända ihärdighet
och ofantliga noggrannhet att utforska
anledningen till ofvannämnda företeelse,
ihvilket ändamål han anstälde en talrik
följd af iakttagelser, ofta af den mest
minutiösa beskaffenhet. Daggörtensblad
utmärka sig genom framför allt i bräd-
darne talrikt förekommande glandelbår,
hvilka

—
såsom man hår nedan skall se—

hafva en högst egendomlig uppgift.
Deras klotformigt uppsvalda spetsar för-
hålla sig nämligen såsom körtlar och af-
söndra, då de komma iberöringmedett
qväfvehaltigt ämne, en vätska, hvilken e-
ger egenskaper, som tillkomma endast
djurens magsaft. Men samtidigt böjer
sig hvarje af den främmandekroppenbe-
rördt glandelhårs nedre del, bvarigenom
kroppen tryckes mot bladets yta. T den-
na rörelse deltaga äfven inom kortareel-
ler längre tid alla närsittande bår, hvil-
ka böja sig nediriktning mot den rö-
relsen framkallande kroppen. Om flere
glandelhår samtidigt irriteras på olika
ställen af ett blad, sker glandelhårens
här nämnda nedhöjningalltid i riktning
mot den främmande kroppen, således i
flere grupper. Ifall man tänker sig fla-
ta banden föreställa bladskifvan och fing-
rarne svara mot glandelhåren ihennes
kant, så skulle fingerspetsarne motsvara
sjelfva glandierna. Tänker man sig vi-
dare ett stycke, kött eller en insekt ibe-
röring dermed så skulle ifrågavarande
fingers inböjande mot bandens flatsida
och denna rörelsesupprepande af de an-
dra finsrarne på sinnebildligt sätt bäst
framställa den genom dagsrörtensglandel-
hår utförda rörelsen. Hela förloppeter-
inrar om förfarandet hosnågotlägre djur.
som med sina många armar omfattar sitt
byte.

Den bär istörstakorthet skildrade fö-
reteelsen inträder, egendomligt nog,blott
då qväfvebaltiga ämnen irritera glandel-
håren, hvaremot oorganiska eller icke
qväfvehaltiga ämnen frambringa nästan
ingen verkan. Visserligen omslutas äf-
vensådana kroppar af glandelbåren. men
blott på ett ofullkomligt sätt, ty omslut-
ningen upphör snart, och håren återtaga
inom kort sin vanliga ställning. Deremot
varar omslutningen af qväfvehaltiga äm-
nen ganska länge, ända till tjugnfyra
timmar, hvaruoder de ofta spårlöst för-
svinna, förtärda och assimilerade af väx-
ten. Lika märkvärdigsom sjelfva före-
teelsen är den otroliga litenheten hos de
partiklar, som förmå framkalla densam-
ma; främmande kroppar utöfva verkan,
äfven om de äro så små, att den känsli-
gaste delen af vår kropp, tungspetsen,
alldeles icke kan förnimma dem. Så fram-
kallade en bomullstråd. som vägde blott
Vtscu af ett gran, lifliga rörelser hos
glandelhåren, och Darwin uttalar sina
tvifveletnål, huruvida någon enda nerv i
tnenniskans kropp är utrustad med lika

_Btor käns igbet. åfvenihändelse den är
'inflammerad. Egendomligt är. att regn-
droppar icke utöfva det ringaste inflytan-
de på Drosern'm blad, hvilket förhållan-
de maa återfinner äfven bos klangeväx-
terna, som äro känsliga för hvarje berö-
ring med undantag af den genom regn-droppar framkallade.

Förhållandetmed den af glandierna af-söndrade vätskan är icke mindre under-bart,idet att denna vätska —
såsom viredan förut nämnt — till sina egenska-

per liknar djurens magsaft. Då växtenicke irriteras förhåller vätskan sighvar-
ken som syra eller bas, inträffar en så-
dan retning, erhåller hon tydligt sura e-genskaper och afgifver vid behandling
med svafvelsyra en lukt, som

—
enligt en

annan engelsk forskares påstående—
lik-

nar pepsmens. Bringar man ett alkali i
beröring med glandiernas saft, så förlo-
rar han genast sina upplösandeegenska-
per, hvilka dock återkomma, då alkalit
neutraliseras genom saltsyra. Ammoniak-
salter utöfva naturligtvis det starkaste
inflytandet på daggörten,och högst an-
märkningsvärd är äfven hår den ringa
mängd, som erfordras förattirritera glan-
delbaren. Försök, som anställts med så

Till allmän kännedomvarder här-
med meddeladt att den kurs, elt«-r
livilkeu inlösen bör ske af cädana
utlottade obligationer och förfallna

Xangorrffer.
Fmiandä Länk.

Till Red. af H:fors Dagblad.
Anhålles förbindligast ominföran

det af följande:
Utiuppsatsen "Eldsvåda och brand

kår" intagen,uli gårdagens nummer
af H:fors Dagblad står att läsa föl
jnnde angående vattenledningens
verksamhet vid den stora eldsvådan
af den 30 juni d. år.

Mycken vigt bar blifvit fäst vid det
eas?n staden vid detta tillfällehaftåf vat-
tenledningen, och med full rätt har den-
>a lyckliga omständighet blifvit betonad.
Men det är ett kolossalt misstag att tro,
det denna fördel varit attplocka som mo-
gen frukt från trädet. Falletvar,attman
väl hade en vattenpost, der dock. väl tillmärkandes, vattnet framväldp vid jordy-
tan, så att formän icke skulle kunnat få
något i sina tunnor. Men. enligt vid bran-
dens början gifva order,hopfogadesigas-
verkets verkstad några rör till en sifon
med slangiändan, hvarigenom man im-
proviserade ett slags brunn, der förmän-
nen kunde stå i kö, och en efter annan
låta vattnet flöda ned itunnorna; attman
af vattenledningen öfverhufvud kunde
göra bruk, berodde således på särskild
åtgärd af frivilligabrandkårens befäl.

Denna uppgift beror på <»»» mi»»
tag. Saken förhåller sig sålunda att
undertecknad, —

somär bosatt in»s
heten af brandstället

—
vid fflrsta

alarm skyndade dit, pamt vid åsy-
nen af den öfverhäneande faran ge
nast begaf sie till vatten'edningpns
materialdepöt å 9«ndvil*« (nrg<»t. ler
lyckligtvis några med vatfenlednin
gen förtrogna arbetare voro tillslä
des.

Den i ofvannätnnda uppnata omfa
lade sifonen med slang var också
förvarad der jå stället, (den »ar för-
färdigad redan ivintras med afseen
de å vattenleveraos till förmån i
händelse af eldsvåda ), såatt det der-
för dröjde knappast trettio minuter
*fter första alarmet. innan under-
tecknad med tvänne arbetare hann
komma till biandposten vid gasver-
ket och der påskrufvn ståndrftret fsi
fonen) samt bfirja leverera vatten St
formännen. Efter det jaghade «irf>jt
der en stund för att instruera och
ioöfva eget folk s«mt för att förmå
formännen att,ioch för deras snab-
bare affardande, ställa sig ikö,i
stället för att skocka *'\£ iklungH
kring brandporten, begaf jag mig till
brandstället, der jag för första gån-
gen under dagens lopp sammanträt'
fade med en af frivilliga brnnHkå-
rens chefer; vid dennes tiMfråsa. om
vattenledningen icke vore istånd af
leverera vatten, kunde j«£ då upp
lysa honom, att alltsedan tjugu mi
nuter fortfarande 15 hästar etodo i
kö vid den omtalade brandpngien
samt *tt hvarannnan minut tre ba-
stur hunno expedieras.

Att af vattenledningen kunde eft
s»« bruk vid tillf Het, berodde oåle
des ii-ke alls på nåuon åtgärd af fri
villiga hrandkårens befäl. Afsigtcn
med denna explicalinn i»s på intet
»att »t- i något afseende förringa
frivilliga brnndkor^sens betydande

15330)

skylder.

lempersonernttaptotityaeniaarilta. länteloponer, I>Ol>m«« till de lörs^tsrajfisiKftt «¦¦<*" «»"-»* -*"* w*-
äga ett likabeskaffadt qvitto. Dessutom Da "n< iydande å thaler och tyska
förklarade hr S. sig vara innehafvare af riksmark, hvilka anmälas till inlö¦

två qvittenaer, hvUka bevisade, att t f. sen iFinlands bank ocb dess konJlänsmannen Westerstraod af en person tor blifvit tillsvidare fastställda tilltvänne gånger uppburit °" — - «-r m jor^JUvi^uiaviiiai^astgiaiiQajili
trehundra åttatiofyra (384) mark
;för etthundra (100) »haler och ett-
hundra tjuguåtta (128)mark förett-
hunlra (100)riksmark. Helsingfors,
å Finlands Bank, den 15 oktober
|1875. Enligt befallning:

A.F.Meehelln.Hvarjehanda.
pis skrifves: Förtiden onsdag, då tonsät-

taren Gounod lemnade en väns.br Com-
mettants, hus der han bemtat några frän
England honom tillsända handskrifter,
balkade ban i trappan och gjorde ett
svårt fall. Han upptogs sanslös, och
man trodde först, att ban var död. Se-
dan läkare efterskickats, återkom han
till medvetande, och vid verkställd un-
dersökning fann man, att bans högra
axel var bruten. Det torde åtgå tvåmå-
nader innan han återfår bruket af sin
lögra arm.

ll««»»6«.
Den 22 okf. Öiv:löjn Appelberg m.

iru tr. T.iius, kapten Schiöiz fr. Reval-
li:höid,JSrnetröni m fm fr. Wiborg, ne-
goc:'ic Levy och Spitzcr fr. Paris, i^g.
baron Aminofl, do*t Hemsen, konsul Ju-
lin, hr Kainariid, hßndl:ne Dahlström fr.
Å' O, Grönberg»r. Rnumo, Honigfr.Kyrk.
etHrt. Hiillenbäcker fr. P;borg samt Rothe
fr. Bremen, iSocictetebuse.t;plaiamajoren
Brinkin fr. Wstrond, nrnjor Ke»pinßhi
fr. P.burg, kact" n Edvarrisen <r. Pikida,
br. Gliden fr. Aho, i Kleineh hot^l,
H^ron. Milmluod fr.Eken&e, bandi. Malm-
lund fr. Bromarfors, possess. Boije fr.
Tiinsby. lektor Wimer, land»kont. Forsa
li.Kuot-io, ihot»! Wilhehnebad; tekiol.
Holm fr. H'inola,Kaserngtn 40; fin Pa-
aoder fr. Lnnpäla, ElisuDeihsgtn 2; eko
muk:mast. S>lin nen Ir. J.kylö,Kat^ine-
gin 3.

Ledig tjenst.
rrenade j.ccuschörskeod^äcc?

natristjensterne iThusby sockenståattanBÖkaBinona3l dagarho» kom-
munalnämuden iuedannämnde soc-ken; lönen utgöresaf 8 tunnor råg,Thushy den 20 okt. 1875. A

A kommunaln&n)ndeoB väenar,^
(5302) ¦ ¦ I^ltekell.

Handel och Sjöfart.
KikHelae. Ipå> fi,i»<n° Bör-notTiig

h >r -ti rad !>li^,lbortglömd. v > hö' s'å:
Tuiincri abtikß hktithoia-/ säljare 300

—
3 jöfart¦< u«t iaer.

HELSINGÖR 12 okt. Isjår e. m.pas-
serade: Anna, Thomas, fr. Kotka t. Pa-
penburg.

22 Söndagen efter Tres. predik:
j 9lt!ol!i«!tir!ai' : (irniftn boqmwor, fl. :*

tbeol.ranbib Roneken och fl.12: lommiiiifler
©tenrotb; fi>'st aitonjäng (I. 5: t.f. fa^etla-
nen SRorblnnb.
Inail'!', lylf»n: flnß hög,l!««sa U 9 tom.

mi>:ifler Liljeftralid och swenst aftonsilng fl
5: näcäc«;>ctbifanten Nensttl«sorff.
IStfflotöet* ssiusl» ©at»jftj)ttebatolion«

lurra: si sia fl. 10: vallor Petterlon.
3« ber beiitfäeu Mlchr: Pridigt: Pastor

Ättflein. SBeg'nn 11 W>r.

Ledig tjenst.
En ambulatorisk skelläraretjenst iPnjo

moderior-Hiiiling ned f*-uiinindia (500)
omrke årlig lön bnn iinsokaa "öre d»n 15
instundande dec-mb^r lio« p storsembetet,
under adress: Karis $ Pojo. Ans*>knin-
garne l)ör.'i vara esenhärxiietskriIna gamt
åtfölj«B af intyg ftfver förmiea attunrier-
visa både p6svenska och finska. Tjen-
sten kun ätveri ansökas af lärarinna.

(5327);¦¦." to <S m -.

Änålioner.
£t enom offentlig: frivillig auktion

försäljes å Träskända gård i
Est»o socken, måndagen den 25 ok-
tober och följande dagar, hästar,
kreatur af Angler och Ayrshireras,
svin, får, åkerbruksredskapochma-
skiner, spanmål, potäter, mobilier
och diverse lösegendom.

A stånd med betalning beviljas
åt säkra köpare. Restauration fin-
nes på stället och nattqvarter i
»raim^kapet (5283)

ver noll vid Pegel kl. 1p& middagen
Passagen å Hamngatan, vid Schumscher-
tbor och äfven vid Lorenzendamm var
denna morgon omöjlig för fotgängare.
Det höga vattnet har naturligtvis anstalt
betydliga skador å varor och husgeråd
samt i trädgårdar". Fiån Eekernförde
skriives i"Flensburger-Norddeutecbe-Zei-
tung" följande: "En ihållande storm från
SO. bar redan igår afton (den13) upp-
drifvit en sådan massa vattenivårhamn,
att ganska erfarna sjömän ej kunna på-
minna sig något dylikt under dennavind-
riktuiug. Kl. 4 på morgonen den 14 bå-
de vattnet uppnått sin störstahöjd.Vatt-
net var endast 0.30 meter från öfverkan-
ten af damm n. Hela promenaden längs
Borbye. skeppsbron och excercisplatsen
voro satta under vatten, ocb redan bör-
jadede lägre belägna stadsdelarne att öf-
versvämmas. Om vinden då hade sprun-
git om pä nordost, så både man haftatt
befara det värsta. Då emellertid mid-
dagstiden ej någon vidare stigning ivat-
tenståndet var att märka och vindenallt-
jemt fortfor att blåsa från samma håll,
börjadeden allmäoua ångesten och oron
att gifva med sig, och om äfven vatt-
nets fallande endast inträdt iobetydlig
grad, så är man dock af den meningen,
attall fara är öfverstånden.Idagpå afto-
nen bar dock vattnet lal!itendast enhalt
meter.Enär stormen äunu fortfar, sa sker
vattnets fallande blott ytterst långsamt.
Be vdliga skador halva genom det höga
vattnet dock ej anstalts i staden; men
dercniot bafva stränderna och landsvä-
garne blifvit försatte i nästan obrukbart
skick". Från Sleswig skrifves i"Schles-
wiger Nachrichten" under den 15 dennes:
"Kl. 6 i går afton märkte man de första
säkra kännetecknen på, att vattnet i
Scblei var i fallande. Kl. 9 idag på
morgonen stod Schlei ännu alltjemtöfver
strandvägen. Vattnet hade vid denna
tid fallit omkring 1% fot under sinhög-
sta ståndpunkt. Fiskbryggan och de till
Holm ledande gatorna voro nu fria från
vattnet, som på södrasidan af bryggan i
stenkajen ingräft en fördjupning om 4 a
5 fot i längd och 1% fot ibredd. Vid
det högsta vattenståndetspildes ytterli-
gare ett menniskolif".




