
man hittills sökt uppdraga mellan
växt- och djurriket, icke existerar. I
många af Darwins äldre skrifter hafva
hans påståenden idessa afseenden i»Il«
varit fotode på synnerligen wyeket
noggrannare iakttagelser än dem, som
på detta område anstalts af botanister
och naturforskare sådana «om de Vries,
Pfeffer, Sachs m. fl. Uader de sista
3 ä 4 åren har Darwin emellertid i
förening med sin son, Francis Darwin,
företagit en lång kedja undersöknin-
gar på sitt landtgods efter nya meto-
der ock med nya syften. Stundom
beröfvade d»n växterna ljuset eller lät
detta falla på dem uppifrån eller fråD
sidan. Han anväade en glas råd af
den största finhet oeh med nästan in-
gen tyngd samt fäste den på det parti
af växtes, som skulle iakttaga;. En
liten kula faetgjordes vid undra »nä»»
af tr&dcn. Kulans rörelser och dess
ändrade läge till en »ork fläck på ett
stycke kortpapper upptogoa iförstorad
»kala, och ciertill fogades noggranna
anteekniagar. Få detta sätt och me
delst andra nya metoder lyckades Dar-
win koKatatera lie miaeta rö.-elser Los
fioels rötter, hos bladen, slåndujno och
pistillerna. En intresia^t följdaf un-
dcreökiiirgar knöt »i» till det, kon:
man kallar växternas sömn. Darwin
höll på firtiäekli väg eller genom
trång växter»» vakna. Sålamht band
kan nedåt Ilades bos sådana växter,
»vilka periodiskt veckla sig saairnnn,
för alt hindra dem fråa att intaga den
uc^er detta tillståud Ecnaala vertikala
»lällninge». Ett af de resultat, »om
franjgiugo af de*e-a experimo&t, var,
»it de bied, hvilka tvungos atti«ör»
ker behålia sitt vid dagsljuset raturli-
ga läge, fiöso bort vid ta tempsratur,
som icke skada-J* de blad, hvilka tili-
lälos att hopveckla sig, såsom ,!e bra-
ka, då de sof*o. Darwin btwieade ge-
uoin de«sa försök, att esmmaavecklin-
gen till en viss grad bevarar bladet;
mot isfyteleta af värBaeut8trålniag ocb
köld, eller med aadra ord, fitt der.
för icke li växter utgör en lifsfråga.
Andra experiment ådagalade, att väx-
ter icke sofva om natten, di de om
dsgen icke verit utsatta fördagsljuset,
sanat atl rörelse förefinnes ho dem,
äfveu om de sefra. Beträffande väx
temas tänslighet gentemot ljuset kon-
staterade Diirwia hos lle«n en större
seneibilitet än hos menniskoöget. Sär-
8lli!llt IeN«»l.'e undersökniogar af frö-
bladen bos Phalaris canariensismärk-
liga resultat. Öfver hufvud visade sist
nämnda försök, att ljuset inverkar på
växterna och isvncerhet på vissa de-
l,r »k dem på samma sätt som på dju-
»en» nervsystem. Äfven iandra rikt
ningar inuehåller Darwinsnv«8t? skrift
intressanta bidrag till den biologiska
vetenskapen. Sålnnda framhållas i«>
särskild afdelning, alt spelsarne af röt-
terna l»»lv» en känslighet och ett in-
flytande på växternas närmast liggan-
de delar, hvilka hafva stor likhet med
hjcruaBs verksamhet på de lägre djur-
organismerna. Darwin är nu 71 år
gammal Nyligen mottog han i an-
ledning »k nämnda arbete en lysande
hyllning, i det en deputation éfver-
lemnade åt honom en adress, hvari
nästan alla framstående representanter
för vetenskapen iEngland egncde ho-
nom ett tacksamt erkännande förhvad
l,»u verkat under de sista 40 åren.

(Aftkl.)

transportdjur, tågom mulåsnor, liäatar o.
b. v. Ledaren af farmen, Soyaux, IBre-
tager dessutom meteorologiskaberäknin-
gar för institutet iLeipzig och förben-
der samlingar till museet iHamburg.
Franska regeringen har för en viss ti,!
medgifvit tullfri införsol till farmen nt
maskiner, lifsraedel o. s. v. tor att eålur.-
da befordra planteringen.— Kejsarinnan Eugenlr
har sålt de jordegendomar hon egde i
Biarritz till ett consortium af parisei-
bankirer och spekulanter, somämna by;. -
ga ett praktfullt hotellomgifvet afhaun-
anläggningar. I kontraktet har kcie;'-
linnen förbehållit sig, att på en del al
marken skall byggas ett kapell, 11 hvil
ket på bestämda tider nicssor skulle 1;;
sas förNapoleon och prins Louis.— F»rm»lnl«f;»l«ö*««*ll«»e-
<««> 1Wien. Ianledning afkron-
prins Rudolfs förmälninffkommer stadei.
Wien att gifva en bal på operan, dr
det höga nygifta paret skall blifva
mål för en hyllning, ihvilken 300 ung;-
damer, TaWa bland de skönasteochme: "

intagande ihufvudstaden, skola deltag:.
De skola antingen vara klädda som bo- -
gardöttrar från 17:de århundradet elh
föreställa personitikationer af åtskillJK:
nationaliteter.—

Orkså en fråiro Ien p:.-
risisk salong föll samtalet härom dagr '
på Dumas "fils ianledning af hans ny

-
stycke, som skall uppföras pil scenei .
En rik dam, nyss anländ Iran provn -
serna, och som icke har riktig idé c
litterära förhållanden, frågade: >Dmn;>
är det inte han, som skrifvit demi-woi.
den rundt på 80 dagar?

Farts den 0 dre. Deputera-
dekammaren. Vid debatterna om
inkomstbudgeten framhöll Sonbey-
ran lägets allvar med bänsy.i till
myntsystemet. Tal. omniirad": det
italienska förslaget att afJ/.;g8na
tvångskursen och önskade veta,
hviika åtgärder regeringen i.rnar
vidtaga. Finansministern M.-gnin
medgaf, att myntet befann sig i
aftagande, emedan införselrt är
större lin utförseln på grund afdå-
liga skördar oeh emedan talrika
franska kapital äro nedlagda int-
landet. Han skulle bemöda sig
att förökabankens metalliskiva-
luta genom förhöjningen af diskon-
ton och utgifvandet af paj)pere-
mynt till mindre Tärde iin 100
francs. Vidare intygade minutera
indusirieus uppflygt och det Dfrer-
flöd pä guld, som cirkulerar i
Frankrike och som uppskattas till
5 milliarder. Soubeyran svarade,
att han erkänner, att penuinge-
marknadens ögonblickligalige är
godt, men man måste v»la beredd
på svårigheter, så snart Tysl land
och Amerika fattat aigörande be-
slut. Han tillråder Fraukriko, »tt
taga initiativet till underhandlin-
gar rörande myntsystemet med A-
merika och Tyskland. Härigenom
skulle åt handeln göras utmllrkU
tjenster.

Berlin den 7 dec. »Nordd.
Allg. Zeituog« förklarar uppgifter-
na i »Standard* om aftal mellan
furst Bismarck samt franska sän-
debudet St. Vallier och först He-
henlohe iFredrichsruh rörand;un-
dertryckandet af kGiEmunieiska
sträfranden och eventualiteten af
nya konungariken vid Donau så-
som fullständigt gripna ur iofteo.
Samtalen hade blott gifrit till re-
sultat att Frankrike och Tyskland
vid den fredliga tendensen af sia
politik fullständigt öfverensstämma
i sina åsigter rörande den provi-
soriska behandlingen af den orien-
taliska frågan.

Paris den 7 dec. «A£ence Hä-
vas» dementerar, att madameThicrs
aflidit. Den sjukas tillstånd inger
emellertid de största lärdomar.

London den 7 dec. Lord Dus-
ferio har idag afrest till Peters-
burg.

Teiegrafn&tiser.

Ett nytt Slag0 Tåg. En meka-
niker iParis, hr G. Coulon, h^: ty-
ligen uppfunnit cch »att imarknaden
ett nytt elags våg, deu s. k.Balance
Ceul&n, om hvilken de fr&nska tidnin-
garna, liksom också åtskilliga veten-
skapsmän och caskilda personer i af-
gifna intyg, uttah sig mtd syacer!ig3
loford. Det uttaärkaniie ock nya bos
densamma är icke så irtcket det, att
den förenklar tjelfva vijfioperatioseu,
ehuru dess fördelar i detta kiaseettde
äro utmärkta, utan ock titt dea [-"?.
samma gång genom en särskild och
lika enkel som sinrik mekanism an-
gifver och kontrollerar priset på den
vara, eom väges. — D;u Couionska
vågen utgöres af en fyrkantig wetftll-
låda af olika diaaec6ioaer för olika
vigtstyrka (från 20 cebtimtterilängd,
19 ibredd och 12 i höjd för 1gram
minimum ända till 1 a 2 kilogram
maximum o. s. v., olika för 5, 10,
20, 30 och 50 kilogr. tcaxirauD., hvil-
ken sistnämnda har de resp. dimen-
sionerna af 51, 46 ocb 2G eeatitnetcr)
uppbärande en enda vigtskål och följ
aktligen upptagande vida mim re ut-
rymme på ett bord eller en disk än
de vanliga våg&rne ned två vigtskå-
lar. Känsligheten af den samma är
vida större än på en vanlig vå^ med
vigter, och solidiieten är likeooj juste-
ringen garanterad af den usder fran-
ska jordbruks- och handelcdepaut mes-
tet stående Comité consullatif des Arts
et MtLnufactures och allmäjnr. koa-
trellverket iParis, hvaie stämpel be-
finner sig på hvarje särskild! exem-
plar. Beqvämlighcteu i förhAHauue
till de vanliga dubbelvågarne ar ojem-
förlig, då »au kär alldeles icke bs-
aöfver hela den långa serien af sär-
skilda vigter att hålla iberedskap och
flytta, hvilket alltid är besvärligt oeh
vid större tyngder ibland rätt svårt.
■
— Men hvad som är det meet utmär-
kande är apparaten, 6Oin bngifter va-
ruvärdet. Denna består af ett antal
(23 st.) graderade små metallplåtar,
angifvaade alla möjliga prisförballan-
den idecimaler fria 0,50 till 5 fraBos
pr kilogran. Ikvarje hushåll erbju-
der detta en ovärderlig fördel förkon-
trollen af inköpta varor. Ett exempel
skall tydliggöra detta: Slagtaren kera-
skickar till en kund ett stycke kött,
jemte Bota. AatEgom vigtes: 2 kilogr.
165 gr. & 90 p. pr kilöar. —

För
att kontrollera noUn jfcech-.Lt en våg
med två vigtskålar har man två ope-
rationer att göra. l:o öfvertyga sig
att vigteB, 2 kilogr. 165 gr., är rik-
tig; 2:0 finna geaom multiplikation
produkten af 2 kilogr. 165 gr. efter
90 p., d. v. s. uppskrifva siffror, stry-
ka nollorna oeh omflytta decirar/erns,
hvarigenom man efter räknaads om-
sider kommer på det klara. — Med
denna våg är man fri från allt detta
besvär; man bar endast att vid viigaa-
det insätta den skalan, eoin markerar
90, och man läser isamma ögonblick
kontrollen öfver vigten 2 kilogr. 165
gr. och priset. — Balance Coulonskall
fömodligea snart komma imarknaden
äfvea hos os».

Allmännyttigt.

GBAVESEND 29 nov. Ressour, Ha.gensen, fr. Korka.
DU:PPE 28 nov. Finland, Biörnsta<lfr. St. John.
LIVERPOOL 1 dcc. Backus, Björk-

quist, t. Baltimore.
BALTIMORE 29 uov. Arvio,Österluru .t Cork.
BONN 23 nov. Verdandi, Linquisr, fir.Bollsta.

Skeppslista.

GALWAY 30 nov. Skeppet *Mkmit ,som för några dagar stannat pä, grun..skall, hoppas man, vid nästa flod kon
ma loss. Med lossning af lasten h:
gått raskt undan och pumparne halv
varit flitigt irörelse. Fartyget år »rå
skadadt isitt botten.

Sjöfartsnotiger.

Till underrättelse för sjöfarande var-
der härigenom meddeladt, att inomFin-
ska viken från seglationens början in
stundande år remmare med hvit flagu
och röd ruta. imidten på stång, hvarsöfra del Ur hvit och nedra röd,skallnt-
eättas på sydöstra sidan afgrundetKul
tamatala eller Ilomatala, beläget ios
om ett å sjökorten upptaget tjngnsj!fots grund, inom området under Björkr-
sumls lotsplats iWiborgs lotslb'rdelnini.

Underrättelser för sjöfarande.

Hamburg dm 1dtc

Värdepapper iutlandet.

MM och Szölm.

DUBLIN den 8 december.Ett
af landligan föranstaltadt mee-
ting iBroakborough förbjöds.
Det oaktadt samlades 5,000 per-
sener inärheten af byn, men
fördrefros af polis och drago
ner. Tre häktningar egde rum;
upprorsakten upplästes.

Telegram
ti!! Dagbladet. YäxterHa8 rörelse. Danvij,den

berömde engelske naturforskaren, har
ayligen utgifvit ett nytt verk, *The
movement of plants», som ansluter sig
till ock fullbordar framställning-en &f
ett tidigare arbete Begående rörelsen
hos klättraade och klängande växter.
Syftet med den långa seriea af in-
tressanta undersökningar, som blifvit
lagda till grund för dessa arbeten, är
väsentligen att lemna ett ytterligare
bevis för, att din gräcsekilnac', som

Vetenskapligt.

—
RatTeplanterfttff iAfri-

ka. »Nordd. Allg. Zeitung» medde-
lar ett ganska betecknande exempel pä
den företagsamhetsanda,som görsig gäl-
lando inom ledande hanaelskn tsar i
Tyskland. Det ansedda handelshuset
Carl Woermann iHamburg liar vågat ett
betydligt kapital på att utsända en ung
man till Afrika för att ifransk» kolo-
nien Gabun försökainfora kaitcplantan
från Liberia och lata utföra arbetet af
frie negrer. Till företagande af detta
försök valdes hr Ilermann Soyaux, som
har utgifvit ett verk >Från Vestafrika»
och 60in deltog iden första tyska. Afri-
kaoxpeditionen tillKongokusten. Soyaux
har nu varit två är pa stallet och har
anlagt ■Scibomgo-farmen», c-n dagsmancb
inne i landet från Gabun. Efter att i
början ha arbetat med ringa krafter an-
vänder han nu öfver100 frie negrer,och
medan han ibörjanbrukade yxaoch eld
att rödja väg iurskogen, använder lian
nu dynamit och elektricitet vid fällnin-
gen af de jättestora trädstammarne. Un-
der denna tid ha mänga tusen kaffebu-skar från Liberia införts och omplante-
rats, hvarjeinte försökgjorts med knffe-frö, så att den förstastörrekaffes'-:orden
kan väntas ibörjanaf 1882. Företaget
understödes på det kraftigaste genom
maskiner o. s. v. af finnan Woermann,
och försök förberedas med boskap och

Hvarjehanda.

Halfvigg emellan Gamlaksrleby ock
Brah«stad på örns» sidor oin Pjbäjoki
elf ligger utmed hafsstraDden deiort,
hvarom J3g ber att få göra ett oa-
nämBande ock deu uet således fäller
att söka efter på kartan. En la rs-
språkslös ställning intar den äsvu för
några årtionden tillbaka stora 1'yka-
joki socken, att jag ej vågar e>s hop-
pas att den benägna läsaren ntau an-
gifna fingerviininjj ger sig mödf.iBtt
söka reda på densamma. Tid efter
annan hafva fråa Pybäjoki moderför-
samling lösryckt sig följande knoeiier
och bildat egna paotoratur: Pfkéjär-
vi, sydostligast på gränsen etnot Ss-
volax, Kärtätaäki, hiirecast d*.intill
mot vester, Haapavesi, oaikrii.* en
utvidgning af Pjbäjoki elf dfrnäst
samt seDast denna hest graanex Ou-
lais. En en<?a öfvermaga dotter, Me-
rijärvi, följer ännu modren åt, fthurn
motvilligt. Alla deesa föresrcangar
ha sin historia, om ock oskrifvon, huf-
vud8akliga8t i kyrkornas ardver.
Några gamla Rarnu, Matkeaivs, Veat-
Zyntkius o. n. till^öratide de etora
prelaterna fråa fordaa tider bn beva-
rat sig ej allenast i arkiven., och
folkets miane ett rum, utnn ho äf-
ven inkuggca djupt igranitklipporna
vid Bottcnh&frcts iiärrns&te saind.
Det är icke utan ett visst ?e od,
man på den öde sirande* ser dessa
namn från förgångna årbundra len i
karakterer så ityfva och stoh; sone
hade inan vid drssas fcrroamit haft
för »ig Horatii Ode XXX lib. XII.
Åtminstone har minneavården risat sig
vara »aerae pereaniue», varaktigare n<.
kopparn ock i sitt i sanning ku gligt
isolerade läg», om ej jäst höge, sa
så dock fastare grundad än pyrami-
derna. Äfven regnet ock nordat baf-
va ej mycket förmått öfver den. Yngre
slägten af prester och deras huse& med-
lemmar och gäster haf?a bjveUt till
att äfven de lemna sina namn åt o-
dödligketen, men kafva icke cervid
gått tillväga med samma MMrgi eom
de tidigare, I> varför oek tiden ej utaa
framgång använder tin tand på deras
verk. Iden fattige, sterila norden
bar detta Pyh&joki-Pantheoa, eljest
Hyytämä kailad, uader sommar 'Spa-
derna juli och atigusti lif att bjuda
på. MångaiFinlands alla ändar so for
visso de som i tiden gjort glada 'årder
till detta oiisnenas och dtn fl en-le
stundens mötesplats. Det kur "]. för-
tjeua sia kistorie, detta Hjytacai &å
dödt detäa är under 9 måaader ax året.
Främlingen ock den oinvigde funne
väl gissa sig till mången liten roaaan
ide tväune af endast ett & sara^r.-

hållna iaitialerna, soai så ofta påträf-
fat iHyytämä8 klippor; taen Le); visst
skall det ej saknas bland mina .ässre
och framför allt läsarinnor dem, sona
veta sig sjelfva tillsläppt eåvä- rän-
ning som iB8lag till utveckling al ro-
manen, den der börjnde med hök ocb
dufva i den hafombrusade luadea i
Hyytämä. Meuniskan är «f nlla djur
det enda sota fullt kan lämpa sif ef-
ter förhanden varpjde förhålla iden.
Denna öfvertygelse tränger 6i t på
mip, då jsg här ser de gamlss till-
frädsställclse, hör de ungas jlada
skratt och Bånger. Öfver allt lyser
oeh klingar och brusar det omkring
en, alldeles som vore vi Söderns barn
med murgrönskraiJBar kring pfcnuan
och händerna fulla af drufvo-, —
och dock är det blott en torftig blom-
ma, en videqvist, eu kopp keffe. men
"ckså ren luft, otvungen frihet scm
Hyytämä har att bjuda siaa gäster.

Pyfaäjoki är för resten en mycket
prosaisk ort, har en kyrka med tvän-
ne prester, ett postkontor, 4 handlan-
de, en garfverifabrik, ett färgeri,,vän-
ne större vattenqvarnar, slldelt.3 så-
soai öfverallt i verlden, aaen dciutöf-
ver en såg, som "arbetat med kraft
uader den goda dagen och icke för-
tröttats under den oEdc.

Au revoir.
Jeppe.

PyJiäjoIti den 1 Jce. 1880.

(Till Hrfora Dagblad.)

Korrespondens från lands-
orten.

—
Oui violinvirtuosen fSo-

liert M«cUiuasBiti;som for flerta-
let af vår stads musikvänncr torde
vara obekant, utber sig usdert:" knad
med anledning af hans förestisnde
konsert få meddela några upplysnin-
gar, hemtade från tillförlitliga källor.

Det är nu för ungcfäi tio år edan
Bobert Ileckwann efter trägn; och
goda studier trädde fram för attiden
atora verldeu tillkämpa sig en ärofull
plats, ett taaan och rykte. Ha? s fa
ata ledstaf var en god skola ocb tek-
nik, ock hans vägledande lyckos' 'erna
den entusiasm och kärlek tillko. sten,
■om påskyndade hans striifvande och
förlänade hans spel en värme och ett

— Vedstöld. Af ca ren illfäl-
ligbet har man kommit u*det fuad
med att en stöld från vedlagrt, af-
»edt för Alexandersteatern, under några
dagars tid helt öppet föröfvats. Oai-
kring 11 famnar björkved och Ifamn
barrved kade redan bortsläpat], när
upptäckten skedde. Och allt hade
gått så enkelt och naturligt till. Nå-
gra formansdrängar kade infunr. t sig
till platsen å kampen, der uj. laget
finnes, och åt postkarleB, sorn vc.adrar
der dag oeh natt, förklarat att 'e er-
hållit befallning att eläpa v-.l till
Alexandersteatern. Postkarlen aoade
intet orati och sålunda bortfirdea
i all sköns lugn den eua famt; n ef
ter den audra. Härom dagen xåkade
käudelsevis eu poliskonstapel pnssera
förbi plataen för vedupplaget och
tjufvarne, som trodde sig vara upp-
täckta, flydde för kaas åsyn, le&aande
eina hästar ock kärror isticket,—

Utställning af teebdain-
ffnr. Sistlidne vår beslöt Finska
Litteratursällskapet, såsom kän,.t, ut-
skicka tvenne stipendiater för att i
östra Kärelen afteckna etnog.afi»ka
föremål, hvilka teckningar sedt :mera
koranie att i tryck utgifvas, fir aCt
tjena såsom illustrationer till Kaleva-
la sångerna. Dessa stipendiater her-
rar A. O. Heikel och A. fieinholm,
hafva nn föraastaltat en exposil on af
eina u&der sommaren i Ruokolsks,
Jääikie, Kirvus, ttautjärvi, II itola,
Kronoborg, Jaakimvaara, Sordat.la o.
Suistamo socknar gjorda teckningar,
hvilka sfbilda mer än 300 olikt före-
mål, såsom rökpörten,uthus, alla slags
husgerådssakei, slöjdverktyg ocb jord-
bruksredskap, klädespersedlar, latio-
npldrägter, mönster m. m. De:: ta in-
tressanta samling är utställd ii■ ;den

temas etnografiska asuseum (Fir.akae-
lementarläroverkets lokal vid lacga-
tan) och står att beses i dag o-.srlag
tamt nästa fredag och söadsg å sam-
ma tider, museet eljest är för al a>iin-
>eten tillgängligt, neal. kl. 12—2 pi
dagea. (M£Ib )

"— EgeKdoutsIiancIel, ( Ikola
egendom i Sysmä har af iandl.
Christ. Lindh blifvit såld å-. pos
sessionaten A. von Haartnu-ti för
en köpesumma af 55,000 ;nska
mark.— Frofemmor HTorden«^löld
har beställt ett fartyg att bygg- a vid
Lensflodeas reynnio$, och ärni.r ha»
pommarea 1882 derifråa begitra ai?
at på en ny arktisk upntäckt8re:j. Så
säger svensk-amerikanska tiduingea
Kordstjeraan.

— didulugarzse. «Ule«borgs
Tiduingct tillkännagiver om sitt ut-
kommande under nästa år undt " led-
ning af samma redaktion, som under
senare hälften af detta år.— Dödsfall. Landssekretera-
ren iS:t Michels \MEriIc J>han
Lagerslam har enligt ing;ngna
underrättelser aflidit. Födi år
1831, tillträdde han sin nuva.ande
befattning förlidet år.

Uleåbergt Båfverksaktiebolag har
nämligen vid flötaidet af sin Btock
begagnat näm«de kamn aieow upp-
lagsplats. Rgarea till Myll ranta
bruk och lägenheter, b»re V. Åker-
blom, har emellertid mot nämncjs b»-
leg väckt eriältninfjepåståeadea och i
företa instans har nonoin för bolagets
begagnande af sagde hamn til! lamt»
15)469 mk 84 p. beräknadt etier så
och sa många penni per stock. Sa-
ken atancerade till högre ritt och
Lofrättes har au genom nyligen mod-
deladt uttleg nedsatt sa^de onitt*
ningssumma till blott 3,940 m. eller
beräknadt efter 2 penni per etc '<.

Om bemälde hamn ar anutsi att
nämna, »tt den af Stnaten blifv t »t-
Bedd till Bllmäu hamn för slotk, som
frän Ulråträska tillflöden flottej ned
till Uleåborg mot skälig ersättn 23 åt
hamnant inneliafTare. Om, hrzå un
skall kallas skälig ersättning, ,ok,«
åsikterna vara mycket delade." Då
herr Åkerblom ejelf bkall ö^pn- sSg-
rörtU^ vid Myllvranta, der reda., för-
ut af gaannait sådao rörelsa fö efan-
nits, tyckes ett sådant afhädd»,:de af
hans derför nödiga itoekhamn för «u-
ira sågverks beqvatclighet, då likväl
andra ställen för uppisg före..anas,
blifva hontta ganska oläglig.

(u. t.)

ta egendom bar gifvit anlednbj till
en rätt egendomlig proce«s.

— För komplettering den
uti detta blad den 6 dennes frånIorgä-
bladet intagna notisen under rubrik
»An^^åtslaJp>, meddelas att priset på
ångbåten »Express» var 23,000 uoh på
»Forsby» r2,l(X) mk eller för den förra
några tusen mark öfver och för don se-
nare högstaanbudet vid auktionen.— Xj isveEaaai llttterutvr.
Förutom de nya arbeten, hvilka
jalen nu liksom alltid framlockari
bokhandeln, böra vi omnämna åt-
skilliga fortsättningar å förut på-
begynta verk. Sålunda hafva vi
nu att notificera:

Nordamerika, af E. v. Hesse-
Wartegg, 10:de hft (Fahlcrantz &
Au).

Jordklotet och dess natuntnderaf
H. J. Klein och O. W. Tnom*.
2:dra hft (C. E. Fritzeshofbokhan-
åel).

Svenskt biografiskt handlexikon,
af Herman Hofberg, (godtköprfupp-
laga) 17—18 hft. (Alb. Bonxrier).

Paulus, hans Uf och verksamhet,
af F. W. Farrar. 6:te hft. (Fahl-
crantz & C:o).

Jesu Uf af F. W. Farrar O;odt-
köpsupplaga), 5:te hft. (Fahlciantz
& No).— Xy» ftällBkapsspel höra
till de oumbärliga julartiklarne. I
år finnas ibokhandeln tillgängli-

Nya flaggspelet, hvilket tillika
gör de unga deltagarne bekante
med alla verldens flaggor, till och
med en finsk. Sveaborg, historhkt

— Bfy» teatern gaf igår Dok-
tor Klaus med en operett ai Of-
fenbacb, »Rosen i St. Flor», som
förpjeg. Denna operett är tillmu-
sik och libretta temligen färglös,
och ger ej heller de spelande nå-
got synnerligt tillfälle att utirärka
sig. Man hörde dock gcroi. frö-
ken Hagmans, oRosens», friska och
glädtiga sång, och äfven hennes
båda friare, hrr Apelbom och Salt-
zenstcin fingo sin lilla andel af det
for öfrigk något matta bifaller.— Fsnska teatern gaf itis-
dags Fäkiaren från Raotnna.

Frn Vinter-Hjelm, som sista gån-
gen uppträdde idenna roll, fram-
ropades upprepade gånger och
iick vid pjesens slut emotta^a en
lagerkrans. Hr Leino, som så mä-
sterligt och med så Ölrerlägsea ka-
rakteristik återger kejsar C;;ligu-
ias roll, belönades likaledes med
framropning.
Idag gifvea Schillers Kabel crh

Kärlek. Louises roll innehafvesnu
som förr ai fröken Aalierj, scm nu
uppträder första gången eftar de
blomster- och lagerhöljdatiiamfer,
hon senast skördat iUngern. Frö-
ken Aalbergs lika sanna och enk-
la, som gripande återgifvande af
denna roll är ännu ilirligt minne,
och den är tillika en af dem i
hvilka hon der på ett så vaskert
sätt hedrat sig och sitt land. Det
blir sålunda ett idubbelt mitt an-
genämt återseende.

Då han sedan efter fem år äter lät
höra sig, skref isan: «I dag — efter
entiaat fesa år — räkna vi Eobert
Heckmann bland Tysklands bästavio-
linister, och vilja vi närmare beUcksa
hans plats, så öfverglänser haii alla
genom det varma, själfulla uttrycket i
sitt spel. Det tekniska kan man be-
undra, förvår,»s öfver, men ej inspire-
ras och hänföras som nu, om ej det
mvsikaliska sinnet bodde deri, si att
konstnärens iare känslor fiog'5 sitt
rätta uttryck af, och motsvarade den
yttre formen.» Afven i Skandinavien
har haa rönt samma bifall. Oco till-
låter utrymmet, skola vi noå-iända
längre fram åierge ett omdöme öfver
honom af musikkritikern John Grieg,
en broder till den store norrmudnea,
kompositören EJvard Grieg.

Bis.

Då haa den 24 april 1870 på en
kensert i Cölnväckte alluoän upp.närk-
eamket med l-.ata konserten af Max
Bruch (hvilket tidigare ej lyckat-i ens
ttaa slore Jo&chiu) falUtiniiigt), skref
man iett af de förnämstaCöiuttr-bla-
den bl. a.: att man till tolk för ceana
konsert funnit en kon&tBär, som med
åsidosättande af hvarje vacklande nyck-
fullhet uoja trängt in ikompositörens
tankar ocb med en allt beherrskande
säkerhet ålergaf solot så i dess relhut
»om detalj. Hvad hr H. vidare före-
T.rog, vittnade på tamma natt oin den
sanna konstnären, kos hvilken den
förträffliga tekiiiken blott utgjorcis den
mindre vSsendtliga faktorn i han3
vunna mästerskep, såvida den ej som
nu alliid genom flägtndes af en rik
musikalisk ande. Lika fördelaktigt
blef han af deu öfriga, och derijland
Leipziger, pressen oaioämnd.

uttryck, som ännn kännefecknor det-
samma. Och detta fastän han ej blott
som solist försöktsig i så olika ska-
pelser, som kunnat härflyta fråa en
Bach, B»Kzini, Mendelssohn, Vieux-
temps, Schumann, Max Bruch :n. fl.
utan tillika sona den fiaa ensenble-
spelaren i kammarmusikeBS deikata
uppgifter.

— Tla;«if;t douiKlut I55,k»
pass-aiiKelttffemhetcn. SUsom

Notiser från Grannländerna.
Akademiska föreningens ordförande,

professor Odhner, besteg derpå talare-
stolbn ocb uttryckte /öreningene taek-
samhet för hitintills åtnjutes Talvilja
och dess förhopps)'ngar i detta afte
ende för framtiden. Han tillkänua-
gaf, att föreningen såsom ett u';ryck
af sin tacksamhet kallat till förstia-
geas hedersledamöter: professor Sven
Loven, riksantiqvsrion Hildebrand, ge-
neraldirektören F. T. Berg, kyrkoher-
den Bergman i Vinslöf, prosten Pet-
tersson i Håslöf

— alla mäa från
1830 — frikerre J. C. Toll, öfverste
Nyblaeus, räntcnästareo Uggla, stats-
ministers grefve Posse, öfverbofatali-
mästaren Torcérkjelm, grefvarne Diic-
ker på Ellinge och Örtofta, profeBsor
Ilarttnan iKobenhava och kofariitek-

Härefter utfördes öfriga deUr 8f
kantaten med körer, solo och qvar-
tett.

Fe?ten tog sin börjsn kloekin 1
Djiddageo. Iden rikt upplyita fest-
ealea, hvars gallerier förut intagits af
inbjudna damer, intågad*, förs,rädd
af nationernas och studeutcorp?»' e fa-
nor, en lå»g proce8eioD, i brilken
cärktes universitetet* prokankler och
liirarecorps, magistrater, stadsfullmäk-
tige, 8ko!?t»ten samt åtskilliga fcoiio-
ravioreB från länet ock ort?n samt
slutligen studentcorpseu jemte dtuLas
gäster fråa Köbeuhavn.

Sedaa alia intagit Bina platser, ut-
fördes ouvtrture till kantater, förfat-
tad af docenten Hallbäck med musik
af N. E. Lovéo. Härefter bctri.ddes
talarestolen af profetior Weibull, sust
i ett läogie föredrag

—
efter att haf-

va erinr&t om Carl X Gustafs ock
O*car 1:8 betydelse för universitetet
tamt föreningen och låtit täckeleet
falla för deras i festsalen nu uppstäl-
da byster — tolkade föraningens fem-
tioåriga minnen. Sedermera höll 8*u-
dtntcorpsenB ordförande, docentea
Fahlbcck tal om ekademiska föranin-
gens uppgift, sådan denna blifvit tinkt
och utförd.

—
Åkadtpnitcha fUrenliif-cns

Eaalfeekclfltrest IJLund. Lund
den 1 decensber kl. 5,40 e. m. A-ka-
uemieka föreningen kar idag firat sin
halfsekeisfest iföreaingsbyggaadens nt-
vidgade och restaurerade lokaler sa-
der stort deltagande fråa allns.inbe-
tor,s »ill».

—
Eaa senaters reYlslon. I

den iWorouesch utkommande tid-
ningen xTelegraphs har senatorn Mord-
viaow, åt krilken detta guverneioents
revision blifrit anbetroiid, låtit iafö-
ra en anmälan, enligt hvilken han
ämnar förstöraalla till hoaom adres-
serade aionyma bref utaa att läsa
det». Huru många sådaaa bref mån-
ne senatorn hafva erkållit, innan han
beslutat sig för denna förklaring? Ou
den dock «lc«ll kunna afbålla författe-
rcuc af dylika ekrifvelser ifrån »tt vi-
dare insända dem, det är, e»ligt »60»
Iob» Ejtiiing, tvifvelaktigt, då almän-
hetea, teck vare eeueureu, för aaycket
blifvit vina vill att på denna hemlig-
hetsfulla väg insända siaa med(elän-
den.

bekant existerar iPetersburg ett på-
bud enligt hvilket hvarje utläidiag
endast ett kalft år derstädes får uppe-
hålla «F med sitt respass, l»v» efter
han gr tvungen att skaffa sigett ryskt
uppekållspass. Ehuru det väl vo;e po-
lisens och hNsegarens sak att vaka öl-
ver denna lag? punktliga iakttagande
så erfara dock flera atiändningrr in-
tet om tillvaron af ett sådant ?»«»-
tvfinjr, ja icke iett eoda hotel eller
privatkus i Petersburg fianes c»un»
passåtgiird tillkäanagifven på de vest-
liga kulturspråken, för att sålundt hin-
dra fremlingen »tt råka ioavgenäma
kolissioiisr med myndigheterna. Detta
hände ayli»6n en sydtysk hviikeri för*t
efter eu åtta månaders vistelse iSt.
Petersburg erfor att en sådaa la,; exi-
sterade »ek det oaktadt oantatt.id af
polisen eller hoteliern bodde i ett
maison meubiée. Då hen derpå väa-
de sig till ett cutläadskt embetsverk»
för att skaffa sig det ryska passet döat-
des kan att för sia sena ano.äiaa ba-
tala 20 rbl i strtff, ock då han väg
rade att erlägga des3a beter samt från-
kände den utländska myndigheteu rit-
tighettu att pålägga »o»om deo>, öl-
verlemnades saken till polisens afgö-
rands. Deana förköjde böterna? be-
lopp till drras dubbla värde ocL for-
drade dessutom en liks stor summa af
hu«eg&reD, ja, nsan hotade till oeh
med fräiMiingen »ed att förstoraplik-
ten tiil h rbl pr dag, emedan hun u-
tan ryskt pass bott på ett hotel. D&
den dömde emellertid vägrade att be-
tala en enda kopek häusköts argelä-
genketen till fredsdomaren (Werssko-
ja Unitza). Denne afjjjerde l»N kvar-
ken den utländska rcyadigketen eller
poliBcmbfitet egds r*lt att fordra des-
sa böter, ock att endast polisen vol»
husegarne kunna göras ansvariga för
alt frewlingar nten ryskt pass .ippe-
hålla sig i Petersburg. Btfnlln:ngeu
om böters srlaggaiide biel så uada
upphäfven.— 9Iyekeia fftrhStitrlnp: kar
inom en stor del »f dea 15, pres-
sen uttalats med anledning af »it den
cilobre ryeke keaiisten Mendelejni,»om
varit föreslagen till ledamot i vaten-
ekapsskademia, icke blifvit dit invald.
Särskildt b»f»2 tyskame blifrit utsat-
ta för itarka argrepp, emedaa i iistta
8a8Uli»e akademiker af tysk börd rö-
stade ettot prof. MeadeUjevs ,sväl-
jnnde. — Med ealedning af att prof.
Mendelejevr blifvit förbigåogtn,Lar en
protest af lärsrne i kemi vid Ryss-
lands samtliga universitet blifvit of-
fentliggjord.

vilja, som sätter på spel till och med
sin tillvaro för detsamma. Huru ringa
än min lott må vara, så måste dock
min vilja, oin den är koncentrend pä
ett mil, slutligen uppnå det<r. Det skul-
le vara lätt att låta etikens tunga artil-
leri fara löst på detta lordBeaconsUelds
valspråk, men det är likvisst intressant
att åter 8e utvecklingen at en statsmans
maximer, som för ett år sedan tycktes
hafva sitt folks och kanske flere folks
öden i sin hand. De bära icke prägeln
af on stor statsman eller af en stor filo-
sof, men af en, som icke sysselsatt sig
med samhällets djupare krafter, ut;-:n en-
dast med dess yta, och derpå bjgt sin
framgång. livad som står att fanna i
Endymion, är icke sä mycket grur.dsat-
ser eller öfvertygelser eller rika politi-
ska idéer, som maximerna för personlig
framgång. Det är en vcrldsman som
talar, men en verldsman, som har vunnit
den högsta makten och ett lysande
namn. Den engelska tidningen, från
hvars uppsatser vi hcrntat hufvuddragen
af denna artikel, slutar dem, såsom hon
börjat, med den uddhvassa anmärknin-
gen, att engelska allmänheten har en
viss rätt att med nöje lyssna till den
författares gnistrande qvickhet ochskar-
pa ironi, som ingaf henne si mycken
och liflig oro, då han var

—
mera eller

mindre än en författare.
Till slut en anekdot, betecknande för

eåväl romanen som för tidningspressen
iEngland. Alla Englands journalistiskakretsar, skrifver en korrespondent från
London, äro starkt uppretade ocL sys-
selsatta med att söka utfundera huru
Standard lyckats förskaffa sig ett exem-
plar af «Endymion« tjugofyra timmar fö-
re alla andra tidningar. Det är allmänt
bekant att Times bjudit förläggaren
1,000 och Standard 1,500 pd st. far att
få boken en dag före andra tidningar,
men man vet också att hr Longm;n af-
slog båda tillbuden med anmärkningen
att alla pressens organ skulle få hvar
sitt exemplar på samma dag, fredagen
den 20 november. Likväl förskrffade
sig Standard boken dagen förut

—
på

hvad sätt är hittills en olöst gåta.

Idenna sinnesstämning var han istånd att
(med de bästa afsigter) begå handlingar af den
aarst barnsliga obetänksaaket. Med ett visst
misstroende frågade jag henem huru kaa både
roat sig under uiin frånvaro.

«Jag väatade på er,» sade haa, tills jag för-
lorade tålamodet, och begaf mig nt for att taga
mig en premenad. Först ämnade jag gå ned till
stranden, men den starka lukten dref oiig tillba-
ka till staden; ock der träffad* jag sällsamt nog
en man, en vis» kapten Pederkin, som varit en
af mina vänner vid skolan.*)

"Såsom resande iBonlogne?» frågade jag.■ aTcke egeatligen.«
oBotatt här?»
"Ja, Saken är des, att jag förloradePeter-

kin nr »igte då jag lemnade Oxford
—

och se-
dan den tiden tyckes haa b«fva råkat isvåra för-
hållanden. Yi hade ett långt samtal med hvar-
andra. Han vistaa kär, säger han mig, tilldess
kans affärer blifvit utredda.»^

Jag beköfde ingen vidare förklaring-. Kap-
ten Peterkin »tcd så tydligt framför mig, som
om jsg i åratal kade känt hoaoro.

»Var det icke litet oförsiktigt, eadejag, «att
förnya er bekaaUkap med ea man af det slaget?
Kunde ni ej ka gått förbi konom med en hel»-
ning?»

llomayae smålog litet förläget. «Jag tror
att ai har rätt,» svarade han. «Men kom ihåg,
att jsg just hade lemnat min tant, med blygsel
öfrer mig ejelf och det orättvisa sätt på hvilket
jag tänkt och talat om henne. Huru visste jag,
om jag icke na åter skulle göra en gammal vän
orätt, ifall jag bölle Peterkia på afjtåad? Haas
nuvarande belägenhet kunde lika väl härleda sig
från olycka, som genom eget förvållande,stackars
karl. Jag kände verkligen till häften Iwst att gå
förbi honom, men jag misstrodde mitt eget om-
döme. Haa framsträckte sin kand, och han var
glad, att ee mig. Det kaa ej numera hjelpas.
Jag är helt nyfiken att höra er åsigt om bonom.»

"Skola vi äta middag med kapten Peterkin?»
(Ja. Jag råkade aämaa om den dåliga mid-

dagen i går på vårt kotel. Han sade, kom till
mitt värdshus. Det finaes ingenannorstädes atom
iParis, ett sådant table d'köte som detta.» Jeg
försökte att afböja det

—
emedaa jag som iivet,

icke kar lust att vara bland fremmande — jag
sade, att jag hade en vän med mig. Haa bad
er på det hjertligaste att åtfölja mig. Ytterliga-
re svårigheter fråa miu sida ledde endast till ett
pinsamt resultat. Jag sårade Peterkins känslor.
"Det har gått nedåt för mig,» eade haa, cocbjag
är intet lämpligt sällskap för er och edra vänner.
Jag ber om ur«äkt för det jag tagit mig friheten

iI"
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VILKIE COLLINS.

SVARTROCKARNE.Utställningen iMelbourne.
Till »Kola. Zeitung» skrifves fråa

Melbourne den 2 ektober: oi g&r
öppuades utställningen härstädes oeh
glädje oeh stoltket fylla allas tinnen.
Filadelfis och Sidaej käfta åtminsto-
na ea utveekliaggaistoria sedan 100
år, men kär, hvareet au i Melucurae
reser sig ett jättetempel för industri
ock konst, betäckte för 46 år sedan
äanu en knappast af någon europé
beträdd urskog den jangfruligb mar
ken, stod den nakae infödiigeng
barkhydda och betada känguruer, då
1834 den förste nybyggaren, TLjnaas
Henty frin Laancestoa (i Tssnoenen)
beträdde dessa plats och slog v ;neti
sona kolonist. Detta datum h.inför
sig dock ej till koloniens födelseår,
utan blott till en hlifraade o.iad i
dess första svaga hérjan. Vid aen
första folkrakningea imaj 1836 hade
orten summa 177 inTaiart. FSrst
■ed lösilitacdet fråa Nya Sjdvales,
tona. saaktionerad«s dea 1 juli 1851,
appstod kolonien, kviiken anto.: det
innehållsrika Bannet Victoria. Aldrig
kar ett namn varit för sin ag?re af
större betydelee, ty «den segerrika»
har rtdan vid en ålder af eadu.t 29
år förmått iabjada alla verldem na-
tion«r till äd«l täflingsstrid. Något
större kar intet folk i verlden åstad-
kommit. Utställcingsbyggnaden iMel-
bourne kan värdigt ställa sig v;d si-
dan af alla byggnader, som för sam-
ma äadamll uppförts af da sto- ina-
tionerna. Det palats, som bygdes i
London till den stora utställningen
1851, intog en grundyta af 19 aores
och 1862 års ntställningsbyggnnd 23
a«res, den iWien 19, dea iFiladel
fia 211/» och den iSidnsy 11 acres.
mfdan den iMelbourne nu öppnade
enligt guvernörens uppgift hålhr 30
acres. Den första utställuingsby^gHa-
den i Londca erbjöd utställarr.e ett
utrymme af 770,780, deniMelbourne
1,200,000 fotl Oth delta utrymme
är väl upptaget af iadastriens och
konstens ädla skatter från alla Kader
till ett saaiBaanlagdt värde af öf>er 4
mill. pd st. Na till ett par detaljer
om utställniagaas öppnaade. Mnn an-
tager, att UBder processionen icke
mindre än 160,000 menniskor vore
på benen för att åse ståtea. Strax
efter öppnandet skickade gnvenören
"tt telegram till drottaingea, hrilket
redan kl. 1 hade uppnått Madras.
Alla förberedelser voro sorgfälligt vid-
tagna, och högtidligheten afiepp utan
aågra störande tilldragelser. lauti
byggnades, der platser voro reterve-
rade för en mängd gäster, var ingen

Våra dagars utveckling. Helaingfors Dagblads Följvtouj.

ga och förlägna andars ursäkt.» En an-
nan gång yttrar Endymion: »jag är icke
utan äregirighet, jaghar haft syner, som
borde kunna tillfredsställa äfven er,men
jag har en stor förmåga att vinta, jag
tror, att om man har tålamod och va-
kar, så skall allt komma, hvartill man
är i stånd. Ja<* är fåfäng nog att tro,
att jag skall lyckas.»

De idéer om den semitiska rasens öf-
verlägsenhet, som öfverflödaiför.^s ti-
digare romaner, saknasj icke iEndymi-
on. Sa t. ex. yttrar baron Sergius till
Endymion: »Semiterna utöfra nu ett vid-
sträckt inflytande genom deras minsta,
ehuru mest egendomliga familj, judarne.
Det finnes ingen ras begåfvad nud så
mycken ihärdighet och organisationsför-
måga. Dessa egenskaper hafya gifrit
dem en förut exempellöspenningemakt
och en obegränsad kredit. När ni får
erfarenhet af lifvet, skola judarne möta
er öfverallt De hafva nästan tillegnat
sig vår hemliga diplomati; en annan
gång skola de kräfva «in andel iden
olTeniliga styrelsen.»

Bland de karakterer, som beskritVas i
denna roman, är en, grefve Fevrolls,
hvars identitet med en aunan stor sam-
tida statsman framgår redan ur fölande
hans yttranden: »Det är alldeles ruttet
på hela kontinenten. Detta är är lugnt
ijemförelse med hvad dot nästa kom-
mer att blifva. Det tinnes icke en enda
tron iEuropa värd ett öre. Minkonung
beder mig komma hem och bli minister
samt uppgöra en ny konstitution. Men
jag vill aldrig hafva något att skaffa
ined nya konstitutioner, deras uppfinna-
re äro alltid deras första offer. Istäl-
let lör att göra en konstitution borde
han göra ett land och förvandla hetero-
gena landsdelar till ett patriotisk* väl-
de.» —

»Men huru skulle i\et kunna ske?»—
»Det finnes endast en väg — genom

lilod och jcrn.» — »Min grefve, ni för-
skräcker mig!» — »Jag skall komma att
förskräcka er vida mera, innan det o-
undvikliga är genomfördt.»

En bland de mest glänsande scenerna
iboken säges vara beskrifningeu af tor-
nerspelet iEglinton, vid hvilket förfat-
taren låter icke blott prins Florestan
uppträda, utan älven grefven af Ftrroll,
som vinner priset. Prinsen förutsäger,
att blod- och jernmannen, iunan handör,
skall komma att strida för mera dyrba-
ra ting än gyllene hjelruar, och tecknar
hans karakter med dessa få ord: »lian fir
oii man, som man hvarken kan älska, ej
heller afsky. Han har en intelligens, öf-
verlägsen alla passioner, jag kunde sä-
ga all känela; och om, när vi haf.a att
skaffa med en sAdan varelse, vi sielfvahafva vare sig det ena eller andrå, gif-
va vi blott honom ett försteg.»

Om prins Florestan anmärker Sergiug:
»Fursten är ganska klok, och lira på
mig, vet så mycket om menniskosl^gtet
och om dess ombytlighet som D;igon.
Hans svaghet, om han har någon, är ic-

ke brist på kunskap eller brist pa. om-
döme, men en för stor tillit tillsin atjer-na, som någon gång förleder honom till
företag,hvilka han sjelf känner ickj va-
ra fullkomligt kloka.

En god del af romanen är egnul åtkärlek. Från först till sist skall nan i-

fenkänna förf:ns stilistiska egendomlig-
eter, och flere af karaktererua likna

hans bästa skapelser.
Direkta anspelningar på våra daganpolitik finnas icke inånga. Anmäiknin-

garna med afseende å styrelsens neder-
lag år 18-12 göra dock ett lirligt intryck
på läsaren, som måate tänka på dea se-
naste ministerkatastrofeu. Efter atthaf-
va anspelat på tilldragelserna iAfgha-
nistan, den finansiella förvirringen, so-
ciala och politiska agitationer och an-
nat, såsom bidragande orsaker till sty-
relsens fall, yttrar förf.: tDet är sant,
att dessa yttre missödenneppeliger,kun-
na tillsknfvaa den nya niinistéren. men
då en nation är förvirrad och moitfSld,
upphör den snart att göradistinktioner
mellan politiska partier. Landet är vid
dåligt lynne och styrelsen anses ansva-rig för all oreda.» På ett annat :?tiille
påstår han, att handelskrisen iböranaf
1840-talet föranleddes likasom denlena-
ste genom missbruk af kapital oeh af
kredit samt genom en produktion, hvil-
ken behofven icke framkallat.
Ibörjan af det tidsskede, som roma-

nen omfattar, uppstod iEngland striden
mellan de gamla herskande klasserna
och de nya, ispetsen för hvilka då upp-
trädde mr Cobden, hvilken författaren
tecknat ien af hufvudpersonerna.Iden-
na konflikt mellan Manchesterminneu
och jordadeln stälde sig Disraeli på a-
ristokratiens sida, alldeles såsom hans
nya hjelte gör, för att åstadkomma en
nv, upplyst feodalism. Hans uppskatt-
ning af medelklasserna föres anjo till
torgs på mer än ett ställe ihan^ nya
bok

—
hans förakt för hvad han kallar

dess platthet, dess trånga maximer dess
okunnighet om verlden; men hans satir
är knapt mindre skarp gent emot dem,
som han då valde till sina allierade och
som sedan blifvit hans vapendragare.
Men plattheterna, de trånga maximerna
o. 8. v., som lika mycket, om också i
en annan riktning utmärkaaristokratien,
äro hos henne förbundna med yppigt
lefnadssätt och med besittningen af po-
litisk makt. Och »realpolitiken», jägor
någon iden nya romanen, «är besittning
och utdelning af makt*. Disraeli såg,
att aristokratien skulle kunna bibehålla
sin sociala och politiska makt åtminsto-
ne för hans tid, men hnn insåg också
att alla elementer till politisk makt äro
gagnlösa utan en ledande vilja; oih en
sådan vilja gaf han åt Tories, hvilka sir
Robert feels omvändelse hade skingrat
och förvirrat.

«En mensklig varelse», yttrar en per-
son iromanen, »med ett fatt mål imste
emå det, och iugeu kan stå emot en

»tt bjuda er!» Han vände sig bort med tårar iögonen. Hvad kunde jag väl göra?
Jag täakte för mig »M: «Ni kunde l,»l?»

14»?at honom fem pund, och »tan den ringaste
srårighet l»»sv» sluppit d»,» bjudning.» Om jasr
irattan tid hade kommit tillbaka och nn,nit ss«.

*
med Romayne, skulle vi icke hafva råkat >»n -
nea

— eller, om ti kade träffat henom, skullemin närvaro hafra förhindrat det förtroliga sam-talet och den derpå följande bjudningen. JBekände att jag rar att klaadra, och likväl hurukunde jag hjelpa det? det rar oaödigt »tt vidaretänka derpå
—

oljrckan rar »kedd.Vi lemnade den gamla staden på higra sida» och åkte förbi en liten koloni af förstads-villor, till ett hus, som stod för sig ,M. oBBjrif-
vet af stenmurar. Då vi f.ro genom trädgårdenfram till porten, värkte jag tve»»e hundkojtr vidsidan om densamma, ihvilkei tvenas stora band-hundar lågo. Var egaren rädd fér tjufvar?

III.
Isamma ögonblick som vi infördes imot-tagningsrummet blefvo mina misstankar "m detsällskap, som vi sannolikt skulle råka, till fallobekräftade.

. »Kort, biljard vad»
-

8tod tydligt akrifvet
ikapten Peterkins både sätt och utseende. Der.klarögda gula gamla damea som höll denna reslauration skulle hafva varit värd sina femtusenpuad ensamt ijaveler, ifall alla de smycken, semprydde henne, hade varit äkta. De yngre närvarande damernas kinder voro så starkt sminkad;
med rödt och deras ögonlock så omsorgsfullt pens-lade med avart som om de skulle uppträda p
srotton, istället för att gå till «tt niddagsborcVi såg» dessa älskliga varelser dricka madsirför att stärka sin aptit. Bland männen var deiisynnerhet tvenne eom frapperad, mig genom de-ras galsfågels fysionomi, de mest fulländade så-dana, jag ännu någonsin hade sett, hvarkenhem-ma eller iutlandet. Den ene med ett brunt an-sigtc cch >«n bruten näsa presenterades för os-under benämningen .kommendören,» och beskrei-
tom n mycket rik och högt.tåend.person frånPeru hvilke.> reste för sitt nöje. Den andre Tarkladd l militäruniform och ordnar, och kallade3ageneralen.» Ett oförskämdt skräflanda sätt ettpu.sigt ansigte, små skelande ögon och tjocka f.tahandsr gjorde nou.« så motbjudande, att i».ängtad. att få gifva honom enörfil. Chade synbarligen före vår ankomst blifvit ««.lcsåsom en godsegare med stora inkoasUr Mänoeh hinnor täflade ikrypande artighet mot ho-nom. Då vi inträdde im»t»»le. höll den förtrollande varelse, som satt närmast konom. sinsolfjäder framför sitt ansigte, och arraagerade sålunda ett en.kildt samtal l,an .ig\Tdeu ri-ke cngelemanneH. Iafseende å »jelfva midd.eeumåste jag endast medgifva, att den åtminstone iVinirva^^dT^if8df ""^° P«ÄVinet var godt oeh konservationea var lifvad än-Forts. fr. JS 334,

För utklippi

»Endyinion» består af tre delar. Ro-
mmen börjar med den tid som närmast
föregick den stora parlamentsref rmen
af år lb<32, och slutar kort efter d t an-
dra kejsardömets upprättande i1rank-
rike. Den innehåller en teckning ,\f den
Etora agitationen med afseende å span-
mälsKigarne; en af hjeltaine, JobThorn-
berry har en afgjora likhet medRichard
Cobuen. Vidare skildras jernva»suia-
nien. Lorcl Rochampton är påta; ligen
lord Palmerston, lät Tara att hac ;död
inträffar före prins Florestana, d. v. s.
Louis Napoleons uppstigande på 1rank-
rikes tron. Måflga andra framstående
personer från 1830- och 1840 talen gå
tydligen igen i»Endymion». Denr.■-. sjelf
eller såsom haus fulla namn lyder, mr
Eudymiou Ferrars, är författarens siclf-
porträtt. En lady, som han sedan jifter
sig med, då hon blir enka, hjelpe.- den
unge framtidsmannen till| väga på hans
fifventyrliga bana med en anonymgåfva
af tjugutusen pund. Då han först.,gin-
gen uppträder för att tala iutderhoset,
skördade han dyrköpt erfarenhet. Han
var yr i hufvudet, hans hjerta si >g så
häftigt, att det liknade en konvi lsion
förebådande döden,och ehuni han blott
Tar på benen ett par sekunder oui för
att göra en fråga syntes alla ha: s lifs
eorger träda inför honom. En veckain-
nuu han höll sitt tal, kunde han ,.napt
aofva. Hau nästan önskade sig vara
död, då han gick till parlamentet. Och
då han skulle börja, voro hans b indcr
©ch fötter såsom is, men han upp hölls
af sin ytterliga lörtviflan. lian iände
mg som en så svag varelse, att ha.,icke
hade lifskraft nog tor ett nederlag Han
glömde den första meningen, mer. talet
var doek en framgång —

en oliklie:med
jnr Disraelia debut.

Sedan han sålunda beträdt dea ]oliti-
aka vädjobanan, tilltaladehonomha issy-
»ter på följande sätt: tdu är en man,
född till makt och höghet, hvars namn
borde få en plats bland koutin atous
store statsmiins, Europas sanne lo-dera.
Makt och makt allena, bör van din
eträfvan, och alla lifvets tilldragelser
betraktas endast med hänsyn till detta
hufvudsyfte.»

— «Godt», svarar En.iyini-
on. »jag är ju blott 25 år gammal;detar
Snnu tid att tänka derpå». - .Mora
män», svarar systern, «böra ranka ;"* la-
genhet, och icke på tid. Tiden ar sva-

Personerna i den nja romanen äro
temligen lätt igenkänneliga gestalter,
men likväl så maskerade att mai icke
jued säkerhet kan utpeka dem. En lyini-
ttn tros vara lord B.ejelf,lordRoci.amp-
ton, lord P.ilmerston, grefve 1'trron,
furst Bismarck, prins Florestan oehhans
nior Louis Napoleon och drottning Iior-
tense; Job Thoruberry är Cobdea och
Bright i en person; kardinal M::aning
har rarit förebild för Nigel Panr dock
och Kothschild fur neuchatelaren. Da-
merna i romanen äro alla fantasitkep-
nader.

— Väderleken. Alla förhopp-
ningar på en stadig vinter batVa
åter blifvit svikna. Igår ildde
regn och dimma och termometern
visade -f 4 grader. Enligt vi:der-
lekstelegrammet i går mid-lags
skulle ett oväderscentrum v;ra i
antågande med sydvestliga vin-
dar.

sällskapsspel, ihvilket man påFin-
lands karta får vara med orn hela
1808—9 års krig.

ten Zettervall. Vidare »eddelndes:
att frikerre Toll idag förärat till för-
eningen en stfpeadiifoad å 10,000 kr.,
att Linds damer skänkt ett kos^taär-
ligt utfördt broderi till talaresto ta i
festsalen uarnt att lyeköaskningaedres-
ser i aaledniDg af dagens betydelsa
iigått, från (arltkroaa (nndertecknadt
Psareki m. fl.) Karlstad (Gustrin na.
i.) och Upsala (Sundberg ta. fl.) äf-
Tensom från studenteorpsen iUrsala.
Srdaa talarea uttryckt féreaiugeas
tacksamhot för d«ana hågkomst, <.fslu-
tadp han festligheterna med en i all-
varliga ock höjstämda ordalag > ilie»
böa.

Dcrefter säng på LuudsglrJ. Bai
gifves i afloa. (St. D.)

trängsel ridande. Idag har utställ-
ningen besökts af 15,108 personer, af
hvilka doek endast 8,511 oetakde in-
triideiafcift. Iafton kl. 9 mcrnada
alla i barenen liggands Örlogtfarlyg
ri oeh afbrände bengaliska elrfar samt
uppsände raketer. Cerberus och Nel-
son deltogo äfvea iskådtsptlet. An-
blicken var mycket präktig, oth om-
kring 40,000 menniakor voro samlade
på skeppsbron och längs ständerna. I
afton g»f guvernören en bankett föt
Htttallniugskommissariernt, Tid hvil-
kea äfvea samtlige guveraörarne,bvil-
ka bo iregeringsbyggnaden, roro till
itädes».

gor Saraarow) kuufj Gtorgs ef lliuisc-
ver aemligc rådgifvare ock privatsek-
reterare, ämnar utgifva Bina meisoirer.
De skola föret offentliggöras itidskrif-
ten «Unsere Zeit» och aedtrni*1-* ut-
komma i bokform. Den första volv-
men »kall bebhndla tidsperiods till
186C; den asdra skull innelm a en
berättelse ora Haanovers införli!/ande
■ed Preussen och händelserna iWiea
och den tredje skall lyatfllaflta «itr
med tidsperioden mellan 1866— 1871.

—
Herr Oabar lHedln£ rGre

Notiser frän Utlandet.

'<> Sälj. Köp. AfsJ.
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Auktioner.
g**» Onsdagen den 15 in-iå^Sr n©v. December fråi;

kl. 10 f. m. och 4e.mförsäljea härstädes genom offentlig,




